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krislai !J m MAunjjij WUJ
Įžengiant i 1979-uosius 

metus
Piliečių nusivylimas 

ir apsileidimas WHIMS SMWTOMMS
Įdomus palyginimas 
Jo atsakomybė
Tai ėmėsi, tai pešėsi . . .

A. BIMBA
Nuoširdžiausiai sveikinu 

visus skaitytojus, bendra
darbius bei rėmėjus su Nau
jaisiais metais. Visiems lin
kiu geros sveikatos ir viso
kios laimės.

Mes įžengiame į Naujuo
sius 1979-uosius metus su 
viltimi ir ryžtu nugalėti visus 
sunkumus, su kuriais teks 
susidurti mūsų pastangose 
išlaikyti “Laisvę.” O sunku
mų bus dar sunkesnių, negu 
buvo 1978-aisiais metais. 
Mes darysime viską, kas tik 
galima, kad “Laisvė” ir 1979 
metais7 savo skaitytojus be 
pertraukos lankytų.

Daug iš nusivylimo politi
kieriais, bet labai daug ir iš 
apsileidimo šios šalies pilie
čių, atėjus rinkimams, neat
lieka savo pareigos, nepa
naudoja tos progos ir galimy
bės savo reikalams ginti. Tas 
dar kartą buvo labai gerai 
įrodyta įvykusiuose rinki
muose praeitą lapkritį. Pasi
rodo, kad juose tedalyvavo 
tik 59 milijonai piliečių, o 
net 96 milijonai nematė rei
kalo arba nepaisė rinkimuose 
dalyvauti! O Georgia valsti
joje, prezidento Carter val
stijoje, rinkimuose tedalyva
vo tik 18.7 procentų turinčių 
teisę balsuoti.

Pažangiečių dienraščio j 
"Daily World” (gruodžio 16 
d.) korespondentė Barbara 
Moskal pateikia tokį palygi
nimą: Rugsėjo 4 dieną, tuo 
pačiu laiku Maskvos Rudono- 
joje aikštėje septyni ameri
kiečiai “turistai” ir Washing
tone prie Baltųjų rūmų vie
nuolika vyrų ir moterų iškėlė 
lygiai tokias pat iškabas, 
raginančias visas šalis nu
traukti ginklavimosi varžy
bas ir kovoti prieš branduoli
nio karo pavojų.

Maskvoje tos iškabos iš 
demonstrantų buvo atimtos, 
o jie tapo sulaikyti ir už 
valandos paleisti, patariant 
jiems rytojaus dieną susitikti 
su Tarybiniu taikos komitetu 
ir kovos už taiką reikalais 
pasitarti.

Tuo tarpu Washingtone 
demonstrantai buvo suareš
tuoti, jiems nuimtos pirštų 
antspaudos ir iš kalėjimo 
paleisti tiktai po 30 valandų. 
Ir tai dar ne viskas. Jie buvo 
kaltinami nelegališku de
monstravimu prie Baltųjų 
rūmų ir teisiami. Teismas 
tęsęsi penkias dienas. Jis 
baigėsi gruodžio 12 dieną: 
Jie pripažinti kaltais. Jiems 
bausmė bus paskelbta 1979 
metų balandžio mėnesį!

Matote, koks didelis skir
tumas tarp prieškarinių de
monstrantų traktavimo mū
sų Jungtinėse Valstijoje ir 
Tarybų Sąjungoje.

L.
Prezidentas Carter sako, 

kad jis atsakingas NATO 
šalims pakelti mūsų ginklavi
muisi lėšas 3 procentais. Jis 
joms pažadėjęs tą padaryti, 
ir savo “garbės žodžio” laiky
sis.

Bet kaip su prezidento ne

Nigerijoje bus atsteigta 
civile valdžia
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Popiežius vyks 
i Meksika,

Roma. — Popiežius Jonas 
Paulius II žada sausio mėnesį 
lankytis Meksikoje. Mat, ten 
įvyks Lotynu Amerikos ka
talikų vyskupų suvažiavi
mas, ir jame dalyvaus katali
kų bažnyčios galva. Kalėdų 
proga, jis savo kalboje į 
kardinolus, tarp kitko, ragi
no visur labiau gerbti žmo
gaus teises. Jis sakė, kad 
šiandien taika pasaulyje te
bėra silpnutė, nepastovi. 
“Negali būti taikos,” jis sa
kė, “be teisybės ir be žmo
gaus teisių gerbimo.”

Popiežius taipgi pranešė, 
kad Argentina ir Čilė priėmė 
jo pasisiūlymą būti tarp jų 
ginčuose dėl rubežių ir salų 
tarpininku.

PREZIDENTAS CARTER
NUSIVYLUS
GUBERNATORIUM
CAREI IR MERU KOCH

Jungt.Valst. ir Tar. S-ga 
jau labai arti susitarimo!

Lagos, Nigerija. — Iš visų 
Afrikos kontinento 20 šalių 
Nigerija yra gyventojais 
skaitlingiausia. Joje, kaip ir 
daugelyje kitų Afrikos raštų, 
iki šiol viešpatavo militarinis 
režimas, su leitenantu gene
rolu Olusegon Obasanjo prie
šakyje. Bet dabar einama 
apie atsteigimo civilinės val
džios. Balandžio mėnesį 
įvyks visuotini rinkimai. Bus 
išrinkti: prezidentas, 95 se
natorial ir 430 atstovų. Kaip 
matome, 
dži

planuojama val- 
labai forma panaši į

Jungtinių Valstijų valdžios 
formą.

Yra užsiregistravę 47 mili
jonai balsuotojų. Jie pasida
liję į apie 40 politinių partijų 
bei grupių. Bet šešios parti
jos yra stambiausios ir, žino
ma, viena iš jų laimės rinki
mus ir sudarys nauja Nigeri
jai vyriausybę. Stambiausia 
ir veikliausia iš jų yra Nige
rijos Vienybės Partija.

Sąlygos atsteigimui civili
nės vyriausybės esančios la
bai pribrendusios.

Izraelio šiandieniniai vadai

Iš kairės į dešinę: Premje
ras Menachem Begin, jo pa-

vaduotojas Yigaei Yadin ir 
užsienio reikalų ministras 
Moshe Dayan. Šiandien jie 
daugiausia susirūpinę pasie
kimu sutarties su Egiptu.

Pabrangs gazolinas!
Prezidento Carter padėjė

jas kovoje prieš infliaciją 
Alfred Kahn sako, kad 1979 
metais gazolino kaina pakils 
nuo 7 iki 10 centų galionui! 
Valdžia kaltina naftą eks
portuojančias šalis, kurios 
šiomis dienomis nutarė naf
tos kainą ateinančiais metais 
pakelti 14.5 procento.

Toks gazolino pabrangimas 
labai skaudžiai palies dešimtį 
milijonų automobilių savinin
kų kišenę. Pranašystė tų, 
kurie sako, kad netolimoje 
ateityje mes turėsime už 
gazolino galioną mokėtį ma
žiausia dolerį, gali greičiau 
išsipildyti, negu šiandien nu
matoma.

Seoul, Pietų Korėja. — 
Pietų Korėjos režimas nuta
rė iš kalėjimų paleisti 4,000 
politinių kalinių. Būsiąs pa
leistas ir pats žymiausias 
diktatoriaus prezidento Park 
oponentas Kim Due Jung.

kartą sudėtais pažadais—pir
moje vietoje rūpintis šios 
šalies liaudies poreikiais? 
Kaip žinia, jis seniai pamiršo 
jai duotą tą “garbės žodį” ir 
bilijonais dolerių mažina so
cialiniams projektams lėšas.

Toks mūsų prezidento elgi
masis neteisingas, žiaurus, 
nežmoniškas!

Svarbi informacija 
iš planetos Veneros

Iš Maskvos tarybinė žinių 
agentūra pranešė, kad praei
tos savaitės pabaigoje erdvė
laivis nusileido ant Veneros 
ir per dvi valandas siuntinėjo 
Žemėn informacijas apie pa

vaduotojų” : dėtį ant planetos viršaus.

Unijos vadai pla
nuoja Čilei boikotą

Washingtonas. — Ameri
kos Darbo Federacijos-In- 
dustrinių Organizacijų Kon
greso (AFL-CIO) preziden
tas George Meany sausio 8 

' tarsis su Šiaurinės Amerikos 
ir Pietinės Amerikos šalių 
darbo unijų vadais, tikslu 
suorganizuoti Čilės fašisti
niam rešimui boikotą. Matyt, 
kad Čilės valdžia tuo labai 
susirūpinusi. Ji atsiuntė į 
Washingtoną savo finansų 
ministrą prašyti Meany tokio 
boikoto neskelbti. Bet unijų 
Čadas jo prašymą atmetė.

Neseniai Chicagoje įvyko 
tų nelaimingų
VLIKO seimas. Apie jo eigą į Ten labai karšta ir erdvėlai- 
Martynas Gudelis savo laik-1 vis susinaikino. Bet gautos 
raštyje (gruodžio 16 d.) ra- 
šo: i

“Jeigu kas mano, kad

informacijos pasakančios la
bai daug.

Sis tarybinis erdvėlaivis 
praeitą savaitę įvykęs sei- Į buvo devintas nusileisti Ve
rnas buvo ramus, be jokių Į neroje, bet, sakoma, buvo 
susikirtimu, tai tegu pasi-į sėkmingiausias.
skaito šios savaitės Draugą,
tai pamatys, kad seimas bu- i Tokyo. — Japonijos val- 
vo gana vulkaniškas. Viena | džia nutarė per ateinančius 
lavos banga buvo verčiama! 10 metų vystymui ir plėti- 
po kitos, dūmai rūko ir j mui branduolinės technologi- 
sulfatas tėškė į visas pu-j jos išleisti 20 bilijonų dole- 
ses ...” ' rių.

REIKALAUS VĖLIAUSIŲ 
GINKLŲ

Tapei. — Taiwano valdžia 
reikalausianti iš Jungtinių 
valstijų vėliausių ir geriausių 
karo ginklų—lėktuvų ir ra
ketų. Pagal prez. Carterio 
padarytą sutartį dėl sunor- 
malizavimo santykių tarp Ki
nijos ir Jungtinių* Valstijų, ' 
pastarosioms nedraudžiama 
Taiwaną ir toliau ginkluoti ir 
militariniai remti. Todėl ma
noma, kad šis Taiwano reži
mo reikalavimas bus paten
kintas.

Iki šiol prezidentas Carter 
buvo laikomas New Yorko 
miesto dideliu bičiuliu ir už
tarėju. Bet dabar iš Wa- 
shingtono pranešama, kad jis 
pradeda nusivilti New Yorko 
valstijos ir miesto vadovybė
mis—gubernatoriumi Carey 
ir meru Koch. Jis pradedąs 
įsitikinti, kad jie nepakanka
mai stengiasi miestą išgelbė
ti iš ekonominės krizės. Jie 
perdaug pasitiki federaline 
pagalba.

Matthews Ridge, Guyana. 
— Specialė komisija arba 
džiurė, kuri tyrinėjo Jones- 
towne neseniai įvykusią ma
sinę savižudybę, suradusi, 
kad kunigas Jim Jones, Peo
ple’s Temple religinio kulto 
vadas, buvo vienintelis kalti
ninkas. Sufanitizuoti pasekė
jai pildė jo patvarkymą ir 
žudėsi.

Trauks prezidentą 
teisman!

Sen. Barry Goldwater
Washingtonas. — Senato

rius Goldwater labai priešin
gas pripažinimui Kinijos 
Liaudies Respublikos ir at
šaukimui pripažinimo Taiwa- 
nui. Jis sako, kad preziden
tas neturi teisės, be Senato 
sutikimo ir leidimo, atšaukti 
arba papaikinti pripažinimą 
jokiai valstybei. Teismo pa
galba jis bandysiąs preziden
tą Carterį priversti atsisaky
ti savo vėliausio ėjimo Kini
jos ir T aiwano klausimais.

Indijoje protestai, 
riaušės ir areštai

New Delhi. — Indijos val
džia buvusią premjerę Indira 
Gandhi ne tik pašalino iš 
parlamento, į kurį buvo ne
seniai išrinkta, bet ir įmetė į 
kalėjimą. Visoje šalyje kilo 
didžiausia protestų ir riaušių 
audra. Esą ir užmuštų. Visur 
pravedami masiniai areštai. 
Jau esą apie 45,000 žmonių 
suareštuota.

Sunku pasakyti, kuo tas 
nerimas šalyje pasibaigs. Bu
vusi premjerė Indijos žmonė
se labai populiari.

Vėliausiomis dienomis In
dira Gandhi iš kalėjimo pa
leista.

Cyrus Vance
Ženeva. — Jungtinių Val

stijų valstybės sekretorius 
Cyrus Vance sako, kad visi 
didieji užtvarai kelyje į susi
tarimą dėl strateginių ginklų 
apribojimo, pagaliau, tapo 
pašalinti ir trumpoje ateityje 
pasiekti susitarimui perspek
tyvos labai šviesios. Tokios 
pat nuomonės esąs ir Tarybų 
Sąjungos Užsienio reikalų

Andrei Gromyka 
ministras Andrei Gromyka.

Sis Vance ir Gromyko po
sėdis tarybinėje atstovybėje 
per vėliausius dvejus metus 
buvo jau devintas. *

Dabar kalbama apie prezi
dento Carterio ir prezidento 
Brežnevo susitikimą Wa
shingtone gal jau sausio mė
nesį sutarčiai užgirti ir pasi
rašyti.

Prez. Carteris ir rasizmas
Atlanta, Geo. — Ameriki

nė Civilinių Laisvių Unija 
atidengė labai įdomų prezi
dento Carterio veiklos praei
tyje faktą. Pasirodo, kad jis 
kadaise labai neapkentė juo
dųjų žmonių ir palaikė rasinę 
diskriminaciją.

Štai pavyzdys: 1956 me
tais Jimmy Carteris buvo 
Sumter valsčiaus apšvietos 
tarybos nariu. Tų metų rug
sėjo 24 d. tarybos susirinki
me jis pasiūlė nutarti, kad 
juodųjų vaikų pradinė moky
kla būtų nukelta kitur, daug

toliau nuo baltųjų pradinės 
mokyklos. Koks jo argumen
tas? Labai keistas. Jis bijąs, 
kad juodieji ir baltieji vaikai 
kartu eis į mokyklas ir grįš iš 
mokyklų. Esąs pavojus jiems 
susidraugauti. Jis norėjo, 
kad jie vieni su kitais nieko 
bendro neturėtų. Juk tai 
aukščiausio lygio rasinis šo
vinizmas!

Minėtas Carterio pasiūly
mas esąs užrašytas Sumter 
Vaičiaus apšvietos tarybos 
protokole.

Prezidentas Carteris turi
bėdos su sveikata

Prezidentas ligoninėje tik 
prieš 3 dienas gimusią anūkę 
Sarah Rosemary laiko ant 
rankų. Motina ir dukrelė 
jaučiasi gerai. Bet jis pats 
nesijaučia gerai—turi labai 
skaudžius “hemorrhoids,” ir

greitoje ateityje turės atsi
gulti į ligoninę ir duoti juos 
išpjauti. Kaip žinia, tokios 
operacijos nepavojingos. Gal 
tik dieną kitą jam reikės 
pagulėti lovoje.
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Atsisveikinant senuosius ir 
sutinkant naujuosius metus

Įžengdami į 1978-uosius metus mes kreipėmės į visus 
mūsų skaitytojus ir rėmėjus kvietimu—suglausti gretas ir 
dėti visas pastangas, kad “Laisvė” visus metus išeitų 
nesustojusi. Džiugu, kad mūsų kvietimas susilaukė plačiau
sio ir nuoširdžiausio atsiliepimo, kad “Laisvė” nepalūžo po 
jokiais sunkumais ir skaitytojus reguliariai lankė, be 
mažiausio sušlubavimo. Tuo pačiu kvietimu kreipiamės į 
Jus, draugės ir draugai, ir užbaigdami 1918-uosius metus. 
Nepasigailėkime pačių didžiausių pastangų, kad mūsų 
laikraštis ir 1979 metais nesukluptų po gal ir didesniais 
sunkumais, su kuriais teks susidurti. Ir ekonominė 
laikraščio išleidimo našta ant mūsų pečių bus sunkesnė, 
negu buvo 1978 metais, ir ligos bei mirtys mūsų 
skaitytojų ir rėmėjų gretas, be pasigailėjimo ir toliau 
retins.

Pas mus jau įsigyvenusi sena tradicija, baigiant senuo
sius ir įžengiant į naujuosius metus, nors keliais žodžiais 
pažvelgti į padėtį šioje šalyje ir pasaulyje. Kokia ji buvo 
praeitais metais ir kokios jai perspektyvos 1979-aisiais 
me ta is?

Praėjusiais dvylika mėnesiu šalyje padėtis, lyginant ją su
1977 m., nepasitaisė. Nedarbas, infliacija, kainų kilimas 
dar padidėjo. Su tuo, žinoma, pagausėjo ir skurdžių armija. 
Ar yra kokia nors viltis, kad tuo požiūriu 1979 metai bus 
geresni? Nėra jokios! Dargi net valdžios rateliuose 
kalbama apie ekonominę recesiją su visomis jos pasėkomis. 
Apie geresnius laikus mažai kas tekalba.

Kaip su padėtimi pasaulinėje arenoje, tautų ir valstybių 
santykiuose? Irgi nėra kuo džiaugtis. Kaip tik priešingai: 
visos socialistinių šalių, su Tarybų Sąjunga priešakyje 
pastangos užkirsti kelią ginklavimosi varžyboms ir naujo 
karo pavojui—iki šiol buvo veltui. Kaip žinia, didžiosios 
valstybės, su Jungtinėmis Valstijomis priešakyje, dargi 
neseniai nutarė ginklavimosi lėšas žymiai padidinti.

Vienu klausimu mums tenka skaudžiai nusivilti. Mūsų 
pranašystė, numatyta įžengiant į 1978-uosius metus, “kad
1978 metais santykiai tarp Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos pagerės,” neišsipildė. Kaip tik priešingai: jie 
žymiai pablogėjo, netgi tarp abiejų šalių ir prekyba, dėka 
Kongreso, jai uždėtų suvaržymų, žymiai sumažėjo. Gaila, 
kad, kaip atrodo, jiems 1979-aisiais metais pasitaisyti 
perspektyvos labai, labai mažos.

Žinoma, Jungtinių Valstijų staigų nusistatymo pakeitimą 
ir Kinijos Liaudies Respublikos pripažinimą sunormali- 
zaviiną su ja santykių, įvykių tarptautiniuose santykiuose 
reikia laikyti labai svarbiu. Tik reikia, kad mūsų 
vyriausybė šių naujų santykių nepavartotų prieš socialisti
nį pasaulį ir nepaverstų didžiausia tragedija.

Mums džiugu, kad viena mūsų “pranašystė” išsipildė dar 
su geroku kaupu. Prieš metus šioje vietoje mes sakėme:

“Mes tikime, kad tarp Tarybų Lietuvos ir lietuviškosios 
išeivijos bendradarbiavimas 1978 metais dar labiau 
pagyvės ir išsiplės, kad dar daugiau Jungtinių Valstijų, 
Kanados ir kitų šalių lietuvių aplankys savo arba tėvų 
gimtąjį krašta ir kad dar daugiau Lietuvos mokslininkų, 
kultūrininkų, švietėjų, rašytojų, žurnalistų, žemės ūkio bei 
pramonės darbuotojų aplankys savo tautiečius išeivijoje.”

To paties mes linkime ir 1979-aisiais metais Tarybų 
Lietuvos santykiuose su lietuviškąja išeivija, būtent, kad 
jie dar labiau pagyvėtų ir jšsiplėstų.

O dabar: Laimingų, šviesių 1979-ųjų metų mūsų 
skaitytojams, rėmėjams ir bendradarbiams. Lai kiekvieną 
mus visur lydi laimė ir džiaugsmas!

Visa plačioji šalis sveikino 
Lietuvos liaudį ir 
jos vadovybę

Gruodžio 16 dieną Lietuvoje buvo labai plačiai ir 
įspūdingai atžymėtos Lietuvos Tarybų Socialistinės Respu
blikos paskelbimo ir Lietuvos Komunistų Partijos įkūrimo 
60-osios metinės. Ta istorine proga Tarybų Sąjungos K. P. 
Centro Komitetas, Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas ir 
Ministrų Taryba visos šalies vardu prisiuntė Lietuvos K.P. 
Centro Komitetui, Aukščiausios Tarybos Prezidiumui ir 
Ministrų Tarybai draugiškus, šiltus sveikinimus.

“Pokario metais, remdamasi nesavanaudiška broliškų 
mūsų šalies tautų pagalba,” sveikinime, tarp kitko, 
sakoma, "Lietuvos TSR pasiekė puikių laimėjimų visose 
gyvenimo srityse. Praeityje atsilikusi buržuazinė Lietuva, 
buvęs agrarinis imperialistinių valstybių priedėlis, tapo 
klestinčia' socialistine respublika su labai išvystyta indus
trija. Dabar respublikoje pagaminama pramonės produkci
jos 51 kartą daugiau negu 1940 metais. Labai produkty
via visuomeninės gamybos šaka tapo žemės ūkis. Neregė
tai suklestėjo mokslas, literatūra, menas, liaudies kūryba. 
Neišmatuojamai pakilo darbo žmonių gerovė.

Tarybų Sąjungos Komunistų partijos Centro Komitetas, 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas ir TSRS 
Ministrų Taryba yra tvirtai įsitikinę, kad Lietuvos TSR 
darbininkai, kolūkiečiai ir inteligentija, Komunistų partijos 
vadovaujami, pasieks naujų laimėjimų, vystydami ekono
miką ir kultūrą, deramu indėliu prisidės prie Tėvynės 
galios, Tarybų Sąjungos tautų draugystės ir brolybės 
stiprinimo, prie didžiosios komunizmo statybos.

Kas ką rašo ir sako Bet tik tada, kai JAV 
likviduos diskriminaciją, bus 
galima smarkiai ir stabiliai 

' didinti mūsų su jumis preky- 
drausmės, kultūros, organi- bą. Manau, kad toks laikas 

ateis. Ir ne paskutinį vaid
menį čia turite suvaidinti 
jūs, verslininkai.”

APIE DIDMIESČIUS
IR JŲ ATEITĮ i zatumo. Čia dar nemaža

Jungtinių Tautų Tarptauti-' spragų, nepanaudotų rezer- 
nės Darbo Organizacijos lei-! 
džiamas buletinis “Informaci-j 
ja 
4) lukštena taip vadinamo| i«jvhmwv ** j
“Trečiojo Pasaulio” šalių did- Statybininkų garbės ir parei- ‘ 
miesčių, kurie labai smarkiai 
auga, ateities klausimą. Pa-. . *?------- *---------- ,
vyzdžiui, Meksikos sostinė I džiaugsmo^ netemdytų jokie i 
“Mexico City” 2000 metais nesivylimcpar nepasitenkini- . jų Kinijos sutartis ir SALT 
jau turės apie 32 milijonus mo 
gyventojų ir taps bene tik 
didžiausiu sostamiečiu pa
saulyje, pustrečio karto di
desniu už Londoną! Brazilijos 
Sao Paulo pakils iki 26 milijo
nų gyventojų, taps tris kar
tus didesniu už dabartinį 
Paryžių. Miestų Bagota, Ma
nila, Karachi ir Jakarta gy
ventojų skaičius pasitrigu- 
bins, o Kinshasa ir Lagos net 
pasiketurgubins.

Kas bus su jų gyventojų 
aprūpinimu butais, maistu ir 
kitais gyvenimo reikmenE 
mis?

Tarptautinė Darbo Organi-

vų . . .
“Vis nauji ir nauji vainikai

(Information, Vol. 6 no. | žymi pabaigtuves mokro- Į Krit!KUOJA SUTARTIES 
rajonuose ir gyvenvietese. | AUT0RIę TIKSLUS

i
gos dalykas padaryti viską, ( Pažangiečių dienraštis
kad naujakurių įkurtuvių /'Daily World”/gruodžio 13

1 d.) vedamajame “J. Valsti-

šešėlįai. Naujas butas
| turi visada džiuginti žmogų!”

Mes neabejojame, kad ši naį nu0 pat Kinijos Liaudies 
redakcijos rimta, Respublikos susikūrimo 1949

sako:
“ ‘Daily World’ ir jo pirmakū-

“Tiesos” i 
draugiška kritika paskatins i 
tiek statybininkus, tiek su 
statyba surištas įstaigas bei 
organizacijas daugiau dėme
sio kreipti į statybos kokybę.

1 .. i , . .| zacija tą svarbų klausimą 
studijuoja ir ieško į jį prak
tiško atsakymo. Studijų pro
jekto direktorius Harold Lu- 
bell žiūri gana optimistiškai. 
Jis mano, 
sostamiesčiai pasieks to 
augimo lygio, kai jie savo 
gyventojų nebepajėgs aprū
pinti gyvenimo reikmenimis, 
jų gyventojų skaičius sustos 
augti, iš mažamiesčių bei 
kaimų nustos į juos plaukti 
žmonės.

BREŽNEVO ŽODIS Į 
AMERIKOS BIZNIERIUS 
PREKYBOS REIKALAMS

Jau esame rašę, kad Tary
bų Sąjungoje neseniai lankė
si labai plati, net iš 400 
asmenų, Amerikos biznierių 
delegaciją prekybos reika
lais. Ten mūsų biznieriai

metais kovojo už Jungtinių 
Valstijų jos pripažinimą. 
Carterio nutarimas KLR pri
pažinti atitaiso didelę Kinijos 
žmonėms padarytą skriaudą.

Tačiau tas ėjimas daromas 
tokiose sąlygose, kad jis di
dina pasaulinį įtempimą ir 
grūmoja kitų Azijos šalių 
saugumui. 0 svarbiausia, tai 
kad, kaip teisingai sutartis 
yra interpretuojama, ji su
stiprina antisovietizmą ir pa
didina karo pavojų.

Baltųjų Rūmų ir Pekino
buvo susitikę ir su Tarybų tikslų negalima spręsti pagal 
Sąjungos prezidentu Leonidu jų paskelbtą bendrą komuni- 
Brežnevu. Savo kalboje į katą. Pavyzdžiui, komunika- 
tolimus svečius, Brežnevas,

kad kai minėti1 tarp kitko, pabrėžė:

Lietuvos TSR užsienio 
reikalų ministras 

Vytautas Zenkevičius
Viešėdamas Jungtinėse Amerikos Valstijose nau

dojasi ta malonia proga pasveikinti visus pažangie
čius, “Laisvės” skaitytojus, pažįstamus bei drau-i

<3. gus su žiemos šventėmis ir Naujaisiais Metais.

“Neseniai aš kalbėjausi su 
JAV senato delegacija. Jie 
taip pat pareiškė esą už tai, 
kad būtų plečiama prekyba, 
kuri yra švarbus mūsų abie
jų didžiųjų valstybių santy
kių elementas.

JAV verslininkų atstovai 
ne kartą kalbėjo man, kad ir 
jie suinteresuoti ryšių su 
Tarybų Sąjunga plėtojimu.

Mes savo ruožtu nuosekliai 
stojame, už ekonominių san
tykių su JAV plėtojimą, pa
grįstą aiškiais ir dorais lygia
teisiškumo ir abipusiškos 
naudos principais. Tai, mūsų 
supratimu, sudaro patikimą 
pamatą, kuriuo remiantis 
lengviam sėkmingai statyti 
sudėtingą visų Tarybų Są
jungos ir Amerikos santykių 
rūmą, stiprinti abipusišką 
pasitikėjimą ir savitarpio su
pratimą.

■Bet ir prekyba, kaip rodo 
patyrimas, daugeliu atžvilgių 
priklauso nuo politinio klima
to'

■̂y.į ...Nuo musų paskutinio susi
tikimo čia, Kremliuje, 1976 
metais Tarybų Sąjunga savo 
vidaus raidoje pasiekė labai 
įspūdingų laimėjimų—ir pra
monėje, ir žemės ūkyje, ir 
kosmoso tyrimo, ir liaudies 
gyvenimo lygio kėlimo srity
je. Labai padidėjo ir mūsų 
užsienio prekybos apimtis. O 
štai prekyba tarp TSRS ir 
JAV ne tik nepadidėjo, bet 
net sumažėjo—beveik vienu 
trečdaliu ir toliau mažėja.

Kyla klausimas—kodėl
taip yra? Ypač turint galvo
je, kad mūsų prekyba su 
kitomis Vakarų šalimis ple
čiasi.

Paslapties čia nėra. Svar
biausia priežastis—diskrimi
naciniai TSRS atžvilgiu įsta
tymai Jungtinėse Valstijose.

Mes, žinoma, galime pre
kiauti su jumis ir dabartinė
mis sąlygomis. Tačiau tokiu 
atveju negalima tikėtis, kad 
prekyba bus žymiai išplėsta.

Preliminariniai mūsų nau
jojo penkmečio plano metme
nys numato bendradarbiavi
mą su išsivysčiusios pramo
nės Vakarų šalių firmomis 
ręalizuojant daugelį svarbių 
projektų. Mes esame už tai, 

i kad, juos realizuojant, daly- 
t . ..

LIETUVOS
STATYBININKAMS 
SUSIDOMĖTI IR 
SUSIRŪPINTI

Dienraštis “Tiesa” (lapkri
čio 29 d.) visą vedamąjį 
“Statyti sparčiau ir geriau” 
paaukoja atkreipimui Lietu
vos statybininkų dėmesio į jų 
darbo kokybę. Ne visa ir ne 
visur ta kokybė yra aukšto 
lygio. Tai storai pabrėžiama 
vedamajame.

Redakcija, tarp kito, sako:
“Kasmet įkurtuvių džiaugs-, 

mą patiria tūkstančiai šeimų.; 
Šviesūs, daugiaaukščiai gy-’ 
venamieji namai, butai su’ 
visais patogumais svetingai’ 
atveria duris naujakuriams 
miestuose ir miesteliuose, 
darbininkų ir kolūkiečių gy-i 
venvietėse.

Butas žmogui skiriamas ne 
vieneriems ar dvejiems me-1 
tams. Todėl naujakurys vi
siškai teisėtai tikisi, kad pro
jektuotojai ir statybininkai 
pasistengs sudaryti kuo ge
resnes sąlygas, visus darbus 
atliks aukšta kokybe. Tai ne 
tik pageidavimas, bet ir įsak
mus reikalavimas.

Nemalonu, kai po įkurtu
vių džiaugsmo naujakurio 
nuotaika pradeda gesti: lai
kui bėgant, tai šen, tai ten, 
žiūrėk, ir išlenda statybinin
kų darbo brokas. Vargais 
negalais užglaistę paviršių, 
paslėpę/ savo nevalyvumą, 
statybininkai paskubėjo 
įteikti gyventojams raktus. 
Deja, tokių atvejų dar ne 
vienas. Žmonės skundžiasi, 
kad apvylė juos draugai sta-

I tybininkai iš tos ar anos 
statybinės valdybos. Paliko 
defektus, žadėjo ištaisyti,

. neištaisė. Nemaža tokių nu- 
suskundimų Vilniaus namų 
statybos kombinato atskiro
mis brigadomis. Pastarai
siais metais pablogėjo ir kai 
kurių Alytaus statybos tres
to padalinių darbų kokybė. I

Statybos darbų kokybė, bę vautų ir Aperikos firmos,— 
abejo, daug priklauso ir nuo jeigu jos pasiūlys priimtinas 

I technologinės bei darbo komercines ir kitas sąlygas.

te sakoma, kad ‘abi pusės 
trokšta sumažinti tarptauti- 

i nio militarinio konflikto pa
vojų.’ Betgi Kinijos vadų nuo 
seniai buvo ir šiandien tebė
ra nusistatymas, kad Trečias 
Pasaulinis Karas yra neiš
vengiamas ir kad priešas yra 
Tarybų Sąjunga.”

Dienraštis pateikia ir dau
giau pavyzdžių, kaip viskas 
rodo, kad šios sutarties auto
riais sunku pasitikėti, kai jie 
sako, kad jiems terūpi deten
te ir taika.

“Ši akcija, kurią Baltieji 
Rūmai tik padarė,” sako 
“Daily World,” “reikalauja, 
mažiausia, iš prezidento Car- 
terio to, kad jis tuojau sutar
tį padarytų su Tarybų Sąjun
gą dėl strateginių ginklų 
apribojimo, ir užtikrintų, 
kad Jung/inės Valstijos ne
prisidės
rybinės (propagandos ir jos 
nerems.’!

Labai, labai abejotina, kad 
prez. Carteris šiuos pažan
giečių dienraščio patarimus 
priimtų ir tokius ėjimus 
darytų.

rie Kinijos antita-

pa-

JIE, MATYT, YRA 
LABAI UŽSIRŪSTINĘ

Kaip žinia, mūsų lietuviš
kieji “vaduotojai” ir “veiks
niai” ne tik mūsų pažangiečių 
“Laisvės” ir “Vilnies,” bet ir 
mūsų kaimynkos “Vienybės” 
net neskaito lietuviškais laik- 
raščiaisA\Mes, žinome, to 
nepaisome, dargi didžiuoja
mės, kad lietuvių tautos 
reakcinės atmatos taip yra 
ant mūsų supykusių. Bet, 
matyt, kitaip jaučiasi “Vie
nybės” redaktoriai. Savo lai
kraščio gruodžio 8 d. laidoje 
jie net piktai skundžiasi:

“Buvome kantrūs. Kai LB 
organizuodavo lietuviškų lai
kraščių suvažiavimus, kažko
kių prunskių protestai nu
lemdavo, kad Vienybė bū
davo išskiriama. LB rengė 
daug didingų ir vertingų 
švenčių, suvažiavimų ir t. t. 
LB laikraščiams teikdavo in
formaciją. Deja, čia buvo 
išskiriama Vienybė. Dabar 
kasmet 
skelbia 
tuviškų 
bet be
toliau. Nežinome, kada, kas 
ir kuriuo pagrindu Vienyvbę 
išmetė ir tebemeta “iš bend
ruomenės.”

Vienybė buvo ir toliau pa
silieka už LBendruomenės 
idėją. Nemalonu, bet priža
dame būti kritiški tai prakti
kai, kuri laikosi senosios už
kampio tradicijos: “Tu Die
ve, nubausk ją antram pa
sauly, o šiame pasaulyje mes 
ją nubausime.”

LB sudarinėja ir 
rekomenduotinų lie- 
laikraščių sąrašus, 
Vienybės. Ir taip

Tegyvuoja Lietuvos Tarybų Socialistine Respublika!
Tegyvuoja Lietuvos Komunistų partija—TSKP kovinis 

būrys!”
Be to, atvyko ir iškilmėse dalyvavo delegacijos iš 

Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos Liaudies Respu
blikos, Vokietijos Demokratinės Respublikos ir Vengrijos 
Liaudies Respublikos.

LIETUVOS MENININKŲ 
ŠAUNUS PASIRODYMAS

Beveik dvejus metus vyko 
Didžiojo Spalio 60-mečiui 
skirtas TSRS kultūros minis
terijos, TSRS kompozitorių 
ir Rašytojų sąjungų paskelb
tas sceninių muzikinių kūri
nių bei jų pastatymų konkur
sas. Jame dalyvavę šalies 
kompozitoriai, dramaturgai, 
muzikinių teatrų kolektyvai 
vertinimo komisijai pateikė 
daugiau kaip 100 pastatymų.

TSRS kultūros ministeri
jos kolegija paskelbė konkur
so rezultatus. Trečiąja pre
mija apdovanota kompozito
riaus J. Juzeliūno operos 
“Sukilėliai” muzika. Trečiąją 
premiją taip pat pelnė šios 
operos libreto autoriai V. 
Mykolaitis-Putinas (po mir
ties) ir A. Liobytė.

Diplomu pažymėti J. Juze
liūno operos “Sukilėliai” s ta? 
tytojai Lietuvos TSR valsty
biniame akademiniame ope
ros ir baleto teatre—dirigen
tas J. Aleksa, režisierius P. 
Vaitkevičius, chormeisteris 
A. Krogertas, dailininkė R. 
Songailaitė.

Vertinimo komisija diplo
mu taip pat pažymėjo E. 
Ptičkino muzikinės komedi
jos “Bobų maištas” pastaty
mą Kauno muzikiniame teat
re (pastatymo meno vadovas 
V. Vorobjovas, režisierius V. 
Buturlinas, baletmeisteris V. 
Vasilkovas, dailininkai V. ir 
L. Kravcovai, dirigentas S. 
Čepinskis, chormeisteris R. 
Tilvikas). J. Budrevičiūtė

MŪSŲ KLERIKALAI 
LABAI SUSIRŪPINĘ 
KOMUNISTŲ ĮTAKA 
AUKŠTOSIOSE 
MOKYKLOSE

Chicagos kunigų “Drauge” 
(gruodžio 19 d.) pirmąjame 
puslapyje didžiausiomis rai
dėmis skaitome žinią “Daug 
komunistų dėsto JAV uni
versitetuose. Istorija, politi
niai mokslai ir ekonomika 
raudonųjų įtakoje.”

Žinia esanti iš Washingto- 
no. Joje sakoma:

“Amerikos universitetų 
profesorių generalinis sekre
torius Jordan Kurland pripa
žino, kad JAV universitetuo
se žymiai padaugėjo mark
sistų profesorių. Daug jų 
prieš 10 metų buvo radika
lai, riaušes keliantieji, prieš 
Vietnamo karą protestuojan
tieji studentai. Šiandien 
Amerikos kolegijose jie 
skleidžia Markso teorijas ir 
bando įskiepyti komunistines 
idėjas studentų tarpe. Dar 
blogiau, tie raudoni profeso
riai greit gali įsistiprinti ke
liose mokslo draugijose. Di
džiausias pavojus yra Ameri
kos Istorikų organizacijai. 
Politinių Mokslų draugijai ir 
Amerikos Ekonomistų drau
gijai. Kyla pavojus, kad

L L. D. nariams 
pasiskaityti

“ŠVIESOS” 
4-TAS NUMERIS

Už dienos kitos Lietuvių 
Literatūros Draugijos nariai 
gausite šių metų paskutinį, 
4-tą žurnalo “Šviesa” nume
rį. Kaip ir ’paprastai, ir 
šiame numeryje rasite gerų 
straipsnių ir gražių eilėraščių 
pasiskaityti.

Visų dėmesio verti straips
niai:

Justo Paleckio “Proto jėga 
ir karo beprotybė,” Prof. 
Jono Kubiliaus “Ketvirtąjį 
šimtmetį baigiant,” Broniaus 
Raguočio * “Pirmutinis darbo 
žmonių dienraštis,” V. Miku- 
ličiaus “Lietuvos dailės mu
ziejuose,” Broniaus Jauniš- 
kio “Šviesos keliais,” A. 
Liepsnonio “Paprasto žmo
gaus erudicija,” Prof. J. Pe- • 
traičio “Kova dėl pasaulietiš
ko universiteto Lietuvoje 
1921 m.” ir Vinco Kuzmicko 
“Pasimatymas su didžiuoju 
bedieviu.”

Siame numeryje rasite 
eilėraščių šių poetų: Jono 
Siožinio, Jono Lapašinsko, 
Pauliaus Drevinio, J. Suba- 
tos ir Jono Strielkūno.

LAIŠKAI
Gerbiamas Redaktoriau,

Tegul Naujieji 1979 metai 
atneša Jums geros sveikatos 
ir sėkmės toliau laikant ko
vingosios “Laisvės” vairą!

Su gilia pagarba,
Sigitas Krivickas

Vilnius

Gerbiama Redakcija,
Nuoširdžiai sveikinu visus 

“Laisvės” darbuotojus ir jo 
skaitytojus su Naujais 1979 
metais.

Linkiu visiems geriausios 
sveikatos, ilgiausių metų ir 
sėkmės darbe bei asmeninia
me gyvenime.
Julija Klimaitė-Aranauskienė
Kaunas

Amerikos universitetuose 
politiniai mokslai, istorija ir 
ekonomika bus dėstomi pa
gal Maskvos liniją.

Vadovėlis “Alienation: 
Marxist Conception of Man 
in Capitalist Society,” para
šytas marksisto prof. Bertell 
Oilman, .kuris dėsto New 
Yorko universitete, šiandien 
yra naudojamas virš 100 
universitetų ir kolegijų. 
Prof. Eugene Genovese, ku
ris buvo išmestas iš Ameri
kos 1967 metais už viešas 
kalbas, remiančias Viet Gon
gą, šiandien yra grįžęs ir 
dėsto istoriją Rochesterio 
universitete.”
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Iš Lietuvos 
Žemės Ūkio praeities

PROF. J. PETRAITIS

1922-1924 m. m. Vytauto , ryti. Ir čionai reikia elgtis 
Didžiojo Universiteto Kaune 1 taip, kad elgtumeis, uždavęs 
Matematikos-gamtos fakul
teto sudėtyje veikė Agrono- 
mijos-miškininkystės sky
rius. I ir II kursuose buvo 
skaitomos bendrosios disci
plinos: Augalų anatomija, si
stematika, fiziologija; Zoolo
gija; Bendroji biologija; Che
mija neorganinė, organinė, 
analizinė, biologinė; Dirvože- _ __ , ___________ ___
mio mokslas; Fizika; Geolo- bą ne nuo pamato, bet nuo 
gija, kristalografija, minera
logija; Gyvulių anatomija, ly
ginamoji anatomija, histolo
gija, fiziologija; Meteorologi
ja; Politinė ekonomija ir ki
tos disciplinos. III ir IV 
kursuose turėjo būti dėsto
mos specialinės disciplinos. 
Joms skaityti fakulteto pro
fesorių taryba numatė kvies
ti atitinkamus specialistus, 
Zoohigijienai ir veterinarijos 
pagrindams skaityti buvi> 
numatyta kviesti ilgametį 
Šiaulių apskrities veterinari
jos gydytoją daktarą M. Vež
tą. Vienok, 1924 metų rudenį 
vieton Vytauto Didžiojo Uni
versiteto Agronomijos sky
riaus buvo įsteigta Dotnuvo
je Žemės ūkio akademija, 
kurioje dėstyti buvo paskirti 
kiti žmonės, ir M. Veitas 
dėstyti nepradėjo.

Daktaras M. Veitas buvo 
pakviestas profesoriauti 
Akademijoje nepripuolamai. 
M. Veitas nebuvo paskirtas į 
Žemės ūkio akademiją dėl 
dviejų priežasčių: 1) jis buvo 
evoliucijos mokslo šalinin
kas; 2) kada jo paklausdavo, 
už ką balsuoti per rinkimus į 
seimą ar Savivaldybes, Vei
tas atsakydavo: kunigai turi 
balsuoti už krikščionis-demo- 
kratus, policininkai ir šni
pai—už Darbo federaciją, 
dvarininkai—už Ūkininkų są
jungą, ūkininkai—už valstie- 
čius-liaudininkus, valdinin- 
kai-bolševikus. Jis buvo pa
rašęs nemažai knygų bei 
brošiūrų ir buvo įžymiausias 
ne tik veterinarijos gydyto
jas, bet ir gyvulininkas-teo- 
retikas. Ir ne tik Lietuvoje— 
jis buvo žinomas toli už 
Lietuvos ribų. Todėl žemės 
ūkio darbuotojams įdomu su
sipažinti su daktaro M. Veito 
nuomone kai kuriais gyvuli
ninkystės klausimais, ypač 
Zoo-politikos klausimais. Že
miau seka, citatos išrašas iš 
M. Veito brošiūros “Mados— 
svajonės gyvulininkystėje”*) 
pabraukti visur mūsų. J. P.) 

“Lietuvos gyvulininkystė
je, kaip ir kitose mūsų gyve
nimo srityse, prasidėjo kūry
binis darbas. Gerų norų yra 
be galo daug, kiekvienas 
norėtų padaryti kultūrinį 
šūksnį ir ne tik tuojau- pasta
tyti Lietuvos gyvulininkystę 
greta tos pačios užsienio ūkio 
šakos, bet ir pralenkti ją. 
Tačiau vienas dalykas yra 
karštai norėti, kitas —galėti. 
Kiekvieną darbą reikia dirbti 
pagal nustatytą planą, nešo- 
kinėjant nuo vieno galo prie 
kito, viskas turi eiti savo 
tvarkoje.

Pasisekimas ūkio srityje 
nepriklauso nuo vieno kurio 
žingsnio, bet nuo visos eilės 
priemonių, kurios turi būti 
vykdomos vienkart. Daryda
mi žingsnį, privalome turėti 
omenyje visą priemonių 
grandinę ir bendrą »planą, 
kurį norime vykdyti; kitaip 
mūsų žingsnis, nesuderintas 
su kitų priemonių vykinimu, 
bus bergždžias darbas.” 

Kiekvienas užsiduoda sau 
klausimą, kas reikia daryti, 
kad pakelti Lietuvos gyvuli
ninkystę ir paėmęs kurią 
nors vieną iš visos priemonių 
eilės, apskelbia pasauliui, ži
noma Lietuvos, reikia tą ir 
tą padaryti ir jau viskas 
atlikta.

Taip išsišokti negalima, 
reikia darbas suderintai va-

sau klausimą, kas reikia da
ryti, kad pastatyti, sakysi
me, namą. Aišku, kad kiek
vienas pasakys, jog pirmiau
siai reikia išdirbti planus, 
prirengti medžiagą, padaryti 
pamatus ir, kada jau tas 
viskas bus atlikta, pradėti 
patį namo statymą. O gyvuli
ninkystėje mes dirbame dar

viršaus. Mes vieną gerą rytą 
susikalbėjome ir, niekam 
nieko nesakę, važiuojam, ne
žinia kodėl, į Švediją Lietu
vai veislinių gyvulių pirkti 
ir, kad jau ir patys nebegalė
tume nuo to sumanymo atsi
traukti, darom ne tiktai tuo
jau sutartį, bet ir sudedam 
rankpinigius, švedams, dar 
ir nepažiūrėję, ką jie mums 
duos. Du Lietuvos gyvulinin
kystės žinovų suvažiavimu, 
kur dauguma stambesni dva
rininkai, buvo nutarę 
(1.V.1923 m. ir 15.VIII.1923) 
platinti Lietuvoje Rytų Prū
sų juodmarges karves ir da
nų fiunus, sunkio tipo trakė
nus, Suomijos vidutinio tipo 
darbo arklius, greta žemaitu
kų. O čia kita, kaip iš debesų 
iškritusi komisija, išvažiavo į 
Švediją, pripirko olandų kar
vių ir Švedijos ardenų veis
lės arklių, visiškai nesiskai- 
tydama, ką tie du Lietuvos 
žinovų susivažiavimu buvo 
nutarę.

Aš visiškai nestebėčiausi, 
jeigu dar kuri komisija Šiau
rės važiuojamųjų šunų būrį 
ar elephantų bandą parga
bentų, juk tie gyvuliai yra 
savo vietoje labai naudin
gi • • •

Mūsų komisijos elgiasi sa
varankiai; joms vistiek pat, 
ką ir iš kur, by tik pirkti ir 
gabenti Lietuvon.’

Aš noriu paklausti mūsų 
gyvulininkystės žinovų, ku
rių dėka mes sukišom šve
dams šešis milijonus sunkiai 
uždirbtų litų ir už tą gavo
me—sakau* drąsiai po to, ką 
mačiau—Švedijos gyvulinin
kystės atmatas, kur yra tas 
plačiai apgalvotas gyvulinin
kystės pagerinimo planas, 
kurį norima vykdyti, kad 
nešokinėti kasdien nuo vieno 
sumanymo vykinimo prie ki
to, radus vakarykštį jau ne
tikusiu? To plano kaip tik ir 
nematyti ir niekas jo nežino, 
regimai, ir patys 
vai jo neturi.

Kiekvienas 
daro nutarim 
kiekviena ko 
pagalsavo4šM 
yra Kendras planas?

Lig šiol aš tik girdžiu 
kalbas ir regiu darbus, lie
čiančius tik vienos iš daugy
bės to plano priemonių, t. y. 
iš kur ir kurių gyvulių veis
lę—ir konditio sine qua 
non—būtinai svetimą reikia 
platinti Lietuvoj, nežiūrint į 
tą, ar ji tinka krašto sąly
goms ar ne.

Šiandien viena grupė stovi 
prie valdžios ir apdovanojo 
mus Švedijos gyvulių atma
tomis, apie kurias ir patys 
komisijos nariai nežino, ką 
jie gabena . . .”. Kitą dieną 
atsiras kita grupė ir sugalvos 
atgabenti gyvulius gal iš 
Australijos, nes ten yra labai 
gerų vilninių avių ir kengū
rų,, kurių kailiai branginami 
yra. Mes nesame apdrausti 
nuo visokių netikėtų bandy
mų, kurie mums labai bran
giai kainuoja, o nieko neduo
da. Šiandien mes sumokėjo-

ūsų žino-

važiavimas 
ir po to 

Misija elgiasi 
anymą. Kur gi

s,

. . . Sučiupome iš valdžios 
kelis litus ir iš to džiaugsmo 
išlėkėm galvotrūkčiais į Šve
diją, neapsvarstę, neapgal- 

[voję, neatsiklausę krašto 
ūkininkų, ne vien dvarinin
kų, kurių dvarus baigiame 
skaldyti, ko mums lietu
viams ūkininkams reikia. Ge
ra dar, kad į Švediją nuva
žiavome, o ne pas eskimosus, 
iš kur galima parsigabenti 
šiaurės briedžių, labai nau
dingų gyvulių, kurie žiemą ir 
vasarą pašaro nereikalauja: 
jie pasitenkina iškastomis iš 
po sniego ne ąole, bet kerpė
mis ir samanomis, o ir tad 
gyvuoja, ūkininkus-eskimo- 
sus vėžiuoja, mėsa, pienu ir 
odomis aprūpina . . . šiltos 
kūtės jiems nereikia, nes 
žiemoja lauke . . . Kiekvie
nas gyvulys yra tų sąlygų, 
kuriose jis užaugo ir gyvena, 
t. y. oro, žemės, ekonominių 
ir politinių padaras. Kas yra 
gero šaltame šiauryje ar 
karštoje pietų šalyje, kas 
auga Sibire, Amerikoje, 
Australijoje gali pas mus 
neaugti . . . Kiekvienas gy
vulys gali būti geras tik savo 
vietoje . . . mes niekados 
nesutversime Lietuvoje tų 
sąlygų, kurios davė ir palai
ko džerzeikas, šortornus, 
merinosus, olandų karves ir 
kitas gyvulių veisles. Pakeis
kime į blogąją pusę sąlygas, 
kuriose yra auginami šortor- 
nai, fiūnai, olandų karvės, 
jorkširai, ir tos veislės kad ir 
neišnyks, bet neteks savo 
nepaveldėjamų ypatybių, 
t. y. pieningumo, ūgio, svo
rio, dėl ko tos veislės brangi
namos, yra . . . Gyvulių kū
nas nežino pastovumo, kei
čiantis sąlygoms, jis taikinasi 
prie jų, maino savo ypatybes 
ir išdirba naujas . . . Norė
dami pasigauti gerų gyvulių, 
privalome pirmiausiai su
tverti geras sąlygas . . . 
Kiekvienas gyvulys yra ge
ras tiktai tose aplinkybėse, 
kurios jį sutvėrė. . . . mūsų 
gyvuliai savaimi eis geryn 
pagal tą, kiek mes jų būvį 
gerinsime . . .

. . . Taigi ne nuo to galo 
pradėjome kelti gyvulinin
kystę. Apie kokį gyvulinin
kystės pagerinimą galima 
kalbėti, jeigu mūsų vadai, 
pav. Ž. ū. ministeris p. 
Krupavičius sako: “vietinių 
gyvulių mums gerinti nerei
kia, mes juos netrukus pa
mainysime importuotais gy
vuliais.

Bet ar tas yra galima? . . . 
Pakliuvusios į Lietuvos alks
nynus, kadagynus, šilynus ir 
balas, jų pusė jau pirmais 
metais pragaiš, o likusios, 
pergyvenusios žiemą mūsų 
šlapiose, tamsiose kūtėse ir 
vaišinamos šiaudais ir pelais, 
nustovinamos po 5-6 nešva
riose, tamsiose kūtėse, taip 
sumenkęs, kad jų ir patys 
danai po metų nebepažins.

Valstybė neišgali paskolin
ti naujakuriams bent po vie
ną karvę ir arklį, nusausinti 
balų, o čia valdžios vyrai 
žada pamainyti visus Lietu
vos gyvulius importuotais iš 
Danijos ar Švedijos gyvu
liais. Kur dėsime tą milijoną 
savųjų karvių, jeigu ir dabar 
nėra kam jų parduoti. Juk

Miesto vizitinės kortelės

Respublikinės reikšmės dailės paminklas Kudirkos Nau
miestyje [Šakių rajonas]. Rašytojas Vincas Kudirka [skupt. 
V. Grybas]. A

Mokslininkų ieškojimai
Išankstiniais duomenimis, 1 tingųjų medžiagų, karotino, 

trejų dešimtojo penkmečio vitaminų. Šią problemą 
metų vidutinis metinis javų sprendžia institute sukurtas 
derlingumas Tarybų Lietuvo
je sudarys 27,5 centnerio iš* 
hektaro. Respublikos žemdir
biams keliamas uždavinys iki 
1980 metų padidinti šį skaičių 
iki 30, o ateityje prikulti iš 
hektaro po 35-40 centnerių 
grūdų.

Nemažą indėlį, sprendžiant 
šį aktualų uždavinį, įneša 
Lietuvos žemdirbystės moks
linio tyrimo instituto Dotnu- , 
voje kolektyvas. Šis didžiau
sias Pabaltijyje tokio tipo 
mokslinis centras turi du 
filialus, devynias bandymų 
stotis. Jame dirba 274 moksli
niai bendradarbiai, kurių tar
pe 163 mokslų kandidatai, 
penki daktarai.

Institute kasmet atliekama 
apie 70 mokslinių ^tyrimų, 
kurių rezultatai plačiai taiko
mi praktikoje. Mokslininkai 
ruošia respublikos^ žemdir
biams rekomendacijas, kuria 
naujas sistemas, metodikas. 
Tai padeda operatyviai diegti 
į gamybą mokslo ir naujausių 
technologijų pasiekimus, 
plėsti perspektyviausių veis
lių rugių, kviečių plotus, kelti 
žemdirbystės kultūrą, didinti 
grūdų, pašarinių ir kitų žemės 
ūkio kultūrų gamybą. Institu
to kolektyvo pastangomis ra- 
jonuota 48 įvairių kultūrų 
veisles.

Esamos pašarinių kultūrų 
veislės jau nebepatenkina in
tensyviai besivystančios že
mės ūkio gamybos reikmių. 
Mokslininkai užsibrėžę išves
ti naujas, derlingesnes veis- 
le$, turinčias daugiau mais-

gamintojai
A. Venckus

Ilgainiui kai kurie pramo- i mi grįžo į Ukmergę ir kurį 
nės gaminiai tampa savotiš-[laiką buvo baldų kombinato 
ka miesto vizitine kortele, [mechaninių dirbtuvių vedė- 
Štai kad ir lietuviški dvira-1jas, katilinės viršininkas, o 
čiai ar televizoriai. Dauguma i dabar—kombinato vyriausia- 
Lietuvos gyventoju-suaugę i sis inžinierius..
ir paaugliai važinėja Šiaulių _ Našlėnas jaunesnysis— 
“Vairo” gamykloje pagamin geras vadovas,—pasakoja 
tais dviračiais. Dažname bu [pažįstami darbininkai, inži- 
te gali rasti “Tauro” te lev ižo- inieriai. —Su juo malonu pasi- 
rių, taip pat pagaminu Siau-Įtarti. Jis visuomet žmogų 

supras ir padės. Ir nenuosta
bu, geroje darbininkų šeimo
je augęs. . .

Buvo įdomu vakare pasi
kalbėti su Alfonsu ir Ona 
Našlėnais. Jie jau seniai gy
vena trijų kambarių komuna
liniame bute. Prieš porą me
tų į naują butą persikėlė ir 
sūnaus Vytauto šeima.

Prisiminėme senus laikus, 
kai Lietuvoje buvo bedarbių, 
Daug jų privačių įmonėlių 
savininkų duris varstė ir 
Ukmergėje. Ypač sunku bu
vo žiemą, kai sustodavo dar
bas statybose, keliuose.

— Jau mes seniai primir- 
šome tuos nelemtus metus, 
susimąstęs sako Našlėnas.— 
Buržuazijai valdant, keli ma
no giminaičiai ilgai ieškojo 
darbo ir badmiriavo. Dabar

inis, ūkio stoviu, Jis dosnia 
ranka paveda visokiems Lie- 
tūkiams, Ūkininkų Są-goms, 
Gamintojams drabstyti Lie
tuvos ūkininkų sunkiai už
dirbtus litus po užsienį, kad 
nupirkti tuberkuliozu ir kito-

j Danija visų savo gyvulių ir < mis ligomis sergančių kar- 
~ „ — J., „4-i J  ■ iriu Arrlinmi vai'oIai nnlilmr,!,.nežada parduoti, kad mus 

laimingais padaryti. Daleis- 
kime, kad danai yra tokie 
geri kaimynai ir mums, kaip 
naujakuriams, sutinka visus 
savo raguočius (arklių, kiau
lių, vištų aš jau neskaitau) 
parduoti, kad iš kur mes, 
ubagai surinksime litų, kad 
nupirkti danų karves.

M. Veitas apskaičiavo, kad 
kun. Krupavičiaus sumany
tam tik vien Lietuvos galvijų 

me nežinia už ką šešis milijo- pakeitimui importuotais rei- 
nus litų švedams, rytoj pada
rysime tokią pat dovaną da
nams, o paskui gal japonams 
ir indusams. Esame labai 
duosnūs ir geros širdies sve
timiems, bet nuo savųjų ir 
kailio nulupti nesibaido
me . . .”

kia ne mažiau milijardo litų, 
t. y. iš kiekvieno gyventojo 
po 500 litų, o kur arkliai, 
avys, kiaulės, paukščiai? To
liau M. Veitas rašo: “Ž. ū. 
m-ja (p. p. Aleksa, Krupavi
čius) nesiskaito su lėšomis, 
su krašto reikalais, sąlygo-

vių, ydingų, veislei netikusių 
eržilų ir kumelių, užkrėstų 
limpamomis ligomis kiaulių, 
liga užkrėstų avižų. Dabar 
avižos nebeųždera, ko nebu
vo sėjant tik vietines avi
žas . . .

Taip rašė apie veislinių 
gyvulių įvežimą iš užsienio, 
ypač Švedijos, daktaras M. 
Veitas, išbuvęs Šiatįlių ap
skrities veterinarijos gydy
toju beveik visą laiką tarp I 
ir II pasaulinių karų iki pat 
savo mirties ir palaidotas 
netoli Šiaulių (Verbūnuose).

*Mados-svajonės gyvulinin
kystėje (žodis Lietuvos ūki
ninkams). Parašė vef. gyd. 
M. Veitas. Kaunas, 1927 
m., 32 puslapiai.

Pabaltijo pašarinių kultūrų 
selekcijos mokslinis centras, 
koordinuojantis Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir Baltarusi
jos selekcininkų darbą. Čia 
išvedamos naujos pašarinių 
kultūrų veislės, tobulinamos 
jau išvestos kultūros. Dirbti
nio klimato kamerose su auto-

Lauko kultūrų selekcijos sky
riaus vedėjas žemės ūkio 
mokslų kandidatas K. Leis- 
traumas.

matiniu klimato reguliavimu 
čia nuimami du-trys sėklų 
derliai per metus. O tai turi 
lemiamos reikšmės išvedant 
naujas veisles per trumpesnį 
laiką. Antai šį penkmetį tik 
Lietuvos selekcininkai yra 
numatę perduoti žemdir
biams penkias naujas labai i 
efektyvias pašarines kultū
ras.

Be mokslinio tyrimo darbo, 
instituto kolektyvas daug 
nuveikia, keliant laukininkų ’ 
kvalifikaciją. Kasmet keletas 
šimtų respublikos specialistų 
papildo savo žinių bagažą 
nuolat veikiančioje vadovau
jančių kadrų mokykloje.

Baltijai
Baltija didinga, 
Jūra amžina, 
Čia mane sutinka 
Saulė ir daina.

Čia atsižiūrėti 
Aš nebegaliu, 
Kaip bangelės rieda 
Saulės takeliu . . .

Jos į tolį kviečia 
Žmones ir laivus, 
Ir per naktį šviečia, 
Kai dangus skaistus.

Šaukia jos žuvėdras 
Į plačius kelius, 
Atųeša per vėtras 
Mums gintarėlius!

Edvardas Drėgva

liuose. Ir nors šio miesto i 
pramonė tiekia daug kitokių i 
gaminių, tačiau populiarieji ■ 
dviračiai ir televizoriai tapo i 
Šiaulių vizitine kortele.

O štai Ukmergė garsi savo 1 
baldais. Gerai pagamintus, 
gražius ir patogius rašomuo- j 
sius stalus gali pamatyti daž
noje įstaigoje, o nedidukai ir i 
dailūs stalai labai patogūs ' 
moksleiviams pamokoms na
muose ruošti. Šie ir kiti 
ukmergiečių baldžių gaminiai 
respublikos parduotuvėse 
neužsiguli, jie turi gerą pa
klausą kituose respublikos 
bei užsienio kraštuose.

Mano akyse Ukmergėje, 
prie pat Šventosios, buvo 
statomas baldų kombinatas. 
Nedidelės lentpjūvės vietoje ! 
išaugo erdvūs moderniški ce- j 
chai, surinkę gausų darbinin-| gi paimi į rankas Ukmergės 
kų būrį. Teko dalyvauti ir i laikraštį “Gimtoji žemė” ir
iškilmėse kombinatui sutei
kiant įžymaus revoliucionie- nybės” gamykla, Gelžbetoni- 
riaus ukmergiečio I. Meškų- nių konstrukcijų kombinatas, 
po vardą.

skaitai: dirbti kviečia “Vie-

i kitos įmonės. Jaunuolius ap- 
Neseniai lankiausi šiame gyvendina bendrabučiuose, 

baldų kombinate. Vyriausia- šeimoms stato butus . . .
sis inžinierius Vytautas Naš — Aną dieną sutikau pa- 
lėnas aprodė naujus moder- žįstamą Levandauskienę,— 
nius įrengimus, papasakojo, įsiterpė šeimininkė.—Ji ne
ką kombinatas riumato greit! seniai aplankė Vakaruose gy

venančius gimines. Ten jos 
pusseserė dirba įmonėje. To
kį pat darbą dirbdami vyrai

gaminti, parodė naujos pro
dukcijos pavyzdžius. Paskui 
pietavome puikiai įrengoje 
valgykloje. Čia pateikiami gauna daug daugiau už mote-
skanūs valgiai, lankytojai 
greit aptarnaujami, o kainos 
žemos.

Baldų kombinate dirba išti
sos šeimos. Jas čia ir vadina 
veteranų šeimomis. Vytau
tas Našlėnas- būdingas to
kios veteranų šeimos atsto
vas.

Vytauto tėvą Alfonsų 
žįstu per dvidešimt 
Kombinato 
dirbtuvėse autošaltkalviu jis 
dirba trisdešimtus metus. 
Stropus ir sąžiningas darbi
ninkas, apmokęs daugelį jau
nuolių. Jo nuotrauka dažnai 
puošia kombinato garbės len
tą. Našlėno žmona Ona taip 
pat kombinato veteranė. 
Nuo 1958 m. darbuojasi šli- 
fuotoja baldų ceche. Panori 
ir sūnus Vytautas dirbti įmo
nėje. Galėjo eiti į motinos 
cechą ar tėvo mechanines 
dirbtuves. Ir vienur, ir kitur 
galima įgyti geras specialy
bes. Vytautas pasirinko me-

ris. Prasta tvarka. Aš uždir
bu kas mėnesį daugiau kaip 
200 rublių. Lygiai kaip ir 
mūsų cecho vyrai.

Kombinatas darbininkams 
lengvatinėmis sąlygomis ski
ria kelialapius į kurortus. 
Yra keli poilsio namukai Pa
langoje. Dideliu rūpesčiu ap- 

į gaubti darbo veteranai, jau
metų, j išėję į pensiją.

mechaninėse _ Kai kombinate svarstė
me TSRS ir Lietuvos TSR 
naujųjų Konstitucijų projek
tus,—prisiminė Našlėnas,— 
aš pasakiau labai trumpai: 
mūsų šalies ir respublikos 
Pagrindiniai įstatymai labai 
geri. Jie pagrindines tarybi
nių žmonių teises į darbą, 
mokslą, sveikatos apsaugą, 
užtikrintą poilsį garantuoja 
ne popieriuje, o kasdieninia
me kiekvienos šeimos gyve
nimo žingsnyje. Tik sąžinin
gai dirbk . . .

chanines dirbtuves. Tėvo pa- oiifofLie
dedamas, greit tapo geru 1 Vctl Ui bvlLctl Llo
technologu. Dvejus metus 
kartu su tėvu vaikščiojo į 
darbą, o vakarais mokėsi. 
Buvo nelengva, tačiau jau
nuolis stengėsi ir labai gerai 
baigė vidurinę vakarinę mo- i 
kyklą. Vėliau, gaudamas į 
kombinato stipendiją, baigė 
Kauno Antano Sniečkaus Po
litechnikos instituto Mašinų
gamybos technologijos fakui sutartis tarp Etiopijos ir 
tetą. Diplomuotu inžinierių Tarybų Sąjungos.

Prieš keliasVaršuva.
dienas čia baigti pasitarimai 
tarp Lenkijos ir Etiopijos 
vadų ir pasirašyta draugys
tės ir bendradarbiavimo su
tartis. Etiopijos vadovybė 
užmezga diplomatinius ry
šius su visomis socialistinė
mis šalimis. Prieš kiek laiko 
pasirašyta bendradarbiavimo

Auksinis ruduo
Pamažu per upes ir per klonius 
Atkeliauja auksinis ruduo.
Žeria saujom lapus jis geltomis, 
Neša juos šaltas upės vanduo.

Ry tą šerkšnas laukus padabina, 
Žemėn barsto sidabro rasas.
Gimtą Salį ruduo apkabina, 
Glosto varpom papuoštas kasas.

Draikos žvilgančios gijos šilkinės 
Virš Jaukų ir ražienų tuščių... 
Ty liai gaubtas! mūsų gimtinė 
Lapų skarą ant savo pečių.

Sigita Jankevičiūtė
VIII klasės mokinė
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Amerika iš arti: mitai ir tikrovė
APOLINARAS SINKEVIČIUS

Nuo Redakci
jos: Šio įdo
maus straips
nio apie mūsų 
Ameriką auto
rius per keletą 
metų buvo 
Jungtinėse 
Tautose “Mos
cow News” ak
redituotu ko
respondentu ir 
gyveno New 
Yorke.

Kartą New Yorke, piktai 
n u žvelgt is bedarbių eilutės, 
laukianč oš pašalpos regis
travimo :r atlaikęs ilgai už
trukusią diskusiją su polici
ninku, patekau pas patį bo
są. Prisistačiau Paprašiau, 
kad išaiškintų kai kuriuos 
man nesuprantamus daly
kus. Bosas buvo palankiai 
nusiteikęs Tikriausiai todėl, 
kad iš jo iš nieko negalėjau 
prašyti, tik žodžių.

Paklausiau, iš kokių lėšų 
mokamos pašalpos bedar
biams.

— Iš tam skirtų fondų, 
kurie sudaromi iš korporaci
jų ir pačių darbininkų įna
šų,—atsakė bosas. Iš darbi
ninkų kas mėnesį atskaišiuo- 
ja po tam tikrą procentą į 
fondą nedarbo atvejui. Užtat 
Amerikoje tas, kas dirba, 
gali nesijaudinti, jei teks 
kurį laika nedirbti.

— O ar risi, netekę darbo, 
gauna bedarbio pašalpas?

žiniomis, tik 
dirbančiųjų ne- 

o gauti bedarbio 
< i-s neturi pakan
do stažo ar nemo-

M .ub) 
penktacahs 
turi te.’č.t;; 
pašalpos, 
kaino d. 
kėjo drrul.mo įnašų. Čia jūs 
tikiuosi, 
toks įs' 
jaunimui’ 
n inkams 
neišmokamos 
kas met 
jeigu neteko darbo už daly 
va v ima 
ra i reis 
tvarka 
turbūt į 
darbininku 
korporacijų 
mis yra kvalifikuojami kaip 
"blogas elgesys.” O už blogą 
elgesį juk niekur niekas nie
ko nemoi i.

— O pašalpos dydis?
— Ivan us, nors ir nevirši- i 

ja trečdalio mėnesinio atlygi
nimo.

— Ar ligai mokama pašai- 
j>a?

— Kiekvienoje valstijoje (

upiantate, kad 
uis žiauriausias 
'.oniniams darbi- 

;ncma, pašalpos 
jei darbinin-

larbą savo noru,

ake ąi šiaip atvi- 
iasj tenkinimą 
arijoje. Jūs 
e, kad tokie

nesutarimai su 
administracijo-

Į or po

kreipiausi į New Yorke esan
čio Tarptautinio žurnalistų 
centro konsultantą. Jis man 
patarė nuvažiuoti į žemutinę 
Manhattan dalį Bowery, kur 
yra New Yorke gatvė, ir 
pridūrė:

— Mums žinoma, kad jūs, 
žurnalistai, aiškindami skur
do reiškinius Amerikoje, pa
vyzdžius imate iš nedidelėje 
New Yorko gatvėje susibū
rusių degradavusių žmonių. 
Eikite ir jūs savo kolegų 
pėdomis.

Suvokęs ironiją, konsul
tantui.

— O man atrodo, kad jūs, 
rodydami Bowery turistams, 
žurnalistams—visiems, kas 
tik domisi Amerikos kontras
tais, norite nukreipti dėmesį 
nuo problemos.

Konsultantas nieko neatsa
ke, tik padavė keletą korte
lių, kuriose buvo New Y^prko 
įstaigų, teikiančių vadinamą
ją socialinę paramą, adresai. 
Jis taip , pat rekomendavo 
M. Harringtono knygą “Kita 
Amerika.” Knygą jis patarė 
skaityti kritiškai, nes jos 
autorius pernelyg įsismagi
nęs kritikuoti federalinę sta
tistiką, pagal kurią karas su 
skurdu baigtas pergalingai. 
O tas M. Haringtonas, užuot 
džiaugęsis, pergalę prieš 
skurdą vadinąs popierine.

Padėkojęs konsultantui, 
pasukau į vieną New Yorko 
socialinės paramos įstaigą. 
Jai pavesta teikti socialinę 
paramą neturintiems darbo 
ir negaunantiems bedarbio 
pašalpos. Pašalpos laukian
čių eilutėje sutikau bend
raamžį inžinierių elektriką.

— Aš dalyvavau statant 
kosminį laivą, kuris J969 
metais nuskriejo į Mėnulį,— 
pasakojo Jerry Fuller.—Po 
metų mūsų darbas buvo ne
bereikalingas. “North Ame
rican Rockwell Corporation,” 
kurioje aš dirbau, atleido 
daug specialistų. Kaip įpras
ta, iš pradžių mes gavome

savi įstatymai. | bedarbių pašalpas. Visus
— Na, o kas paskui, kai! tuos septynis mėnesius les

tos nedarbo pašalpų savaitės, kojau darbo. Negavęs jo,
pasibaigia? Į turėjau prašyti socialinės pa

pa- Į ramos—juk be manęs na
muose žmona ir trys vaikai, 
o santaupos tirpsta. Vienas 
mano draugas pasiūlė vaka-

i rais padirbėti raštinėje. Ta
čiau uždarbio neužteko šei
mai išlaikyti, o socialinė pa
rama nemokama, jeigu turi 
kokį nors darbą. Kadangi 
.socialinė parama didesnė, 
negu mano vakarinis uždar
bis raštinėje, mečiau uždar
biavęs. Ieškau darbo, bet visi 
nesėkmingai. Be darbo pas i 
mus liūdnas gyvenimas. Visi| 
kaimynai širsta, manydami, į

lį, kurioje sakoma, kad kiek-1 jog šiaip sau dykaduoniauju, 
o jie turį dirbti ir mokėti nuoširdžiai tiki, kad, 
mokesčius, kad jų nuotrupos ringai šelpdami 
tektų man ir mano šeimai, čius, jie suteikia didesnę 
Su mano vaikais kaimynai i paramą, negu valdžia. Lab- 
nenori draugauti. O ir na-j daros organizacija “Ameri- 
muose slogu. Namiškiai visikos savanoriai” veikia jau 
klausia: “Kada vėl dirbsi,; aštuonis dešimtmečius. Or- 
kada vėl gyvensime kaip | ganizacijos įstatuose parašy- 
gyvenome?” O gyvenome ta: “Teikti materialinę ir 
mes gerai. moralinę paramą vargstan-

Tokių istorijų Amerikoje j tiems amerikiečiams, nepri- 
daug, labai daug! Jos viena klausomai nuo jų rasės, tikė- 
už kitą įvairesnės ir šiurpes-Į jimo ir spalvos.” Tačiau kaip 
nės. Štai jauna Johnson šei-'organizacija įgyvendina savo 
ma, su kurios galva susipaži-'tikslus, jeigu ji vargstan-

darbą anks- i

kad žmogus

buna. Paga- 
nekelia sau 

visus aprūpinti

— Reikia nesnausti, 
skubėti surasti 
čia u.

— Ar būna, 
neranda darbo?

— —Žinoma, 
liau Amerika 
uždavinio
darbu. Mūsų visuomenė gali 
šelpti ir šelpia savo nevyku
sią dalį.

— Ir paskutinis klausimas. 
Kaip jūs žiūrite į Amerikos 
vaidmenį, vykdant Jungtinių 
Tautų Žmogaus teisių dekla
racijos 23-iojo straipsnio da-

nau socialinės paramos teiki-1 
mo įstaigoje. Trijų žmonių i 
šeima skurdžiai pragyvena iš i 
pašalpos. Norėdamas užsitik
rinti didesnę galimybę gauti 
darbo, šeimos galva vakarais , 
pradėjo lankyti universitetą. ' 
Kai tik socialinio aprūpinimo j 
agentas sužinojo, kad šelpia-I 
masis vakarais mokęsi, tuoj! 
pareikalavo pasirinkti vieną 
iš dviejų: arba mokytis, arba : 
gauti pašalpą. Jaunuolis tu
rėjo mesti mokslą.

Jungtinių Valstijų sveika
tos apsaugos, švietimo ir 
socialinio aprūpinimo depar
tamento valdininkas Wa
shingtone paaiškino, kad so
cialinio aprūpinimo sistema 
Amerikoje siaubinga. Jo žo
džiais tariant socialinio aprū
pinimo pašalpas Amerikoje 
gauna tik pusė žmonių, ku
riems reikalinga materialinė 
parama ir kurie turi teisę ją 
gauti. Šelpiamųjų skaičius 
kasmet didėja. Prieš dvide
šimt metų buvo šelpiami tik 
keleto stambiausių miestų 
gyventojai. Dabar 26 did
miesčiuose kas dešimtas 
žmogus turi gyventi iš pašal
pos, o Bostone, Baltimorėje, 
Los Angeles tokių ypač 
daug.

Sutikau daug amerikiečių, 
kurie pasipiktinę teigė, kad 
valstybei tenka šelpti ne 
baltuosius, o negrus, puerto- 
rikiečius. Tačiau oficiali sta
tistika pateikia priešingus 
duomenis. Pagal juos 58 pro
centus pašalpų gauna bal
tieji, labai keista—tai dau
giausia aukštos kvalifikacijos 
žmonės. Žinoma, teisybė, 
kad tarp spalvotųjų skurdžių 
procentas yra didžiausias.

Kai kas sakė, kad tik 
tinginiai ir morališkai smukę 
žmonės prašo pašalpos. Bet 
pabandykite gauti darbą ša
lyje, kur visą laiką keletas 
milijonų jo neturi. Be to, 
sveikatos apsaugos, švietimo 
ir socialinio aprūpinimo de
partamento valdininkas su
pažindino su statistika, ku
rioje nurodyti tik penki pro
centai šelpiamų, kurie galėtų 
dirbti. Kiti šelpiamieji—ma
žamečiai vaikai, invalidai, 
nusenę žmonės, vienišos mo
tinos, neturinčios kur palikti 
vaikų, jeigu jos ir surastu 
darbo.

Teko susipažinti ir su to 
kiais žmonėmis, kurie pašai 
pa bandė papildyti save 
skurdų biudžetą. Tai daž
niausiai fiktyviai išsiskyru
sios šeimos. Tokios šeimos 
vyras turi menkai apmokamą 
darbą, o žmona, su kuria jis 
“išsiskyręs,” ir keletas jų 
vaikų gaūna pašalpą. Jeigu 
kas nužiūrėdavo, kad “išsi
skyrusieji” gyvena kartu, so
cialinė pašalpa būdavo nu
traukiama.

Pasitaikė ir tokių ameri
kiečių, kurie, sunkaus darbo, 
infliacijos ir nuolat kylančių 
kainų įskaudinti, šnekėjo, 
jog geriau gyventi iš sociali
nės pašalpos: ar taip, ar 
taip—vis tiek sunku. Tačiau 
niekas negalėjo pasakyti, ku
ris savanoriškai pasirinktų 
tokį kelią. Žurnalistė June 
Bingham pabandė pragyven
ti iš pašalpos. Po kurio laiko 
ji parašė keletą straipsnių . 
kuriuose aprašė,.ką pergyve-'
no, kai silpo nuo alkio. Prisi- j ną išmetamais senais daik- 
menu jos vieno straipsnioi tais, iš valstybės gaunama 
pabaigą: “Dabar aš supran
tu, kodėl vargšų vaikai mo
kyklose per pamokas M ga.

Yra amerikiečių,

“LAISVĖ
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UMe Klaipėdos Tarybinio ūkio technikumo

specialistų—mechanizatorių, veterinarijos felčerių

...

BI

Alytaus priemiestis važiuojant iš Vilniaus ir Kauno

Alytus. Universalinė parduotuve (supermarket) ir kavinė- 
restoranas “Nemunas.

—J™

M

Alytus. Vaizdas į centrinę aikštę

Daugiau kaip 4 tūkstančius
paruošė Klaipėdos tarybinis ūkis technikumas.

Dabar čia dieniniame ir neakivaizdiniame skyriuose mokosi 1400 vaikinų ir merginų. 
Jiems įrengti turtingi kabinetai ir laboratorijos, didelis mokomasis ūkis ir 
gyvulininkystės ferma, dirbtuvės. Didelis dėmesys skiriamas auklėjamajam darbui, 
jaunimo dvasiniam turtėjimui. B. Aleknavičiaus nuotr.

tiems tegali padėti į šiukšly-

Telegrama 
iš Lietuvos

IŠLEISTI KAPSUKO 
RAŠTAI

‘“Vagos” leidykla Vilniuje 
išleido Vinco Kapsuko rinkti
nių raštų dvyliktąjį—pasku
tinįjį tomą. Pirmasis jų to
mas išėjo iš spaudos 1960 
metais. ?

Raštuose pateiktas gausus 
ir įvairapusis Vinco Kapsuko 
1900-1935 metų laikotarpio 
kūrybinis palikimas. Tai— 

l straipsniai, korespondenci
jos, atsišaukimai, kalbos, 
partiniai dokumentai, taip 
pat atsiminimai, autobiogra
finė medžiaga, užrašai. At
skirą tomą sudaro memuarų 
knyga “Caro Kalėjimuose,” 
įvairiuose tomuose išspaus
dintos Kapsuko studijos iš 
Lietuvos revoliucinio judėji- 

| mo ir LKP istorijos tyrinėji- 
• mų, kiti publicistiniai, moks
liniai, literatūriniai darbai. 
Pateikti pokario metais ar
chyvuose surasti Kapsuko 
laiškai Leninui. Čia taip pat 

i išspausdintas Romo Šarmai
čio darbas “Vincas Kapsu
kas.”

Raštus paruošė Partijos is
torijos institutas. Jiems leis
ti buvo sudaryta redakcinė 
komisija, kuriai vadovavo 
Rokas Maliukevičius.

GERIAUSI ČIURLIONIO 
KŪRINIŲ ATLIKĖJAI

Vilniuje pasibaigė Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio 
jaunųjų pianistų konkursas. 
Valstybinės konservatorijos 
salėje šešias dienas jaunieji 
atlikėjai iš penkių sąjunginių 
respublikų varžėsi dėl ge- 

į riausiųjų vardo.
Suvedus konkurso rezulta

tus, geriausiu Čiurlionio kū
rinių atlikėju
Lietuvos TSR valstybinės 
konservatorijos ;
Jurgis Karnavičius.

Aukštus 
taip pat pelnė 
Latvijos, Estijos, 
jos, Moldavijos, 
Čiurlionio meno 
moksleiviai.

Iš viso konkurse dalyvavo 
37 jaunieji pianistai.

pripažintas

studentas

apdovanojimus 
svečiai iš 
Baltarusi- 

Vilniaus 
mokyklos

SCENOJE CVIRKOS 
ROMANO HEROJAI

Petro Cvirkos romano 
“Meisteris ir sūnus” insceni
zacijos premjera įvyko aka
deminiame dramos teatre. 
Spektaklį režisavo Lietuvos 
TSR Liaudies artistė Kazi
miera Kymantaitė, apipavi
dalino respublikos liaudies 
dailininkas Jonas Surkevi- 
čius. Tai antrasis šio veikalo 
pastatymas teatro scenoje. 
Jį kūrybinis kolektyvas pa
ruošė artėjančioms Cvirkos 
gimimo septyniasdešimto
sioms metinėms.

V. Petkevičienė
• NAUJA SALA

Viktorijos ežere ĮAustralIja, 
300 km nuo Melburno) ii 
vandens iikilo nauja 110 m 
l'glo ir 20 m pločio sala, ku
rios visas paviršius padengtas 
purvu. Australijos mokslinin
kai šiuo metu svarsto, kaip ji 
galėjo atsirasti.

Žiemos Švenčių ir Naujųjų Metų proga sveikina
me savo gimines, bičiulius, draugus Amerikoje ir 

j Tarybų Lietuvoje.
< Linkime visiems laimingų Naujųjų Metų ir 
sveikatos.

bedarbių. bistema Keturias- j 
dešimt metų buvo tobulina
ma. Dabar pasiektas toks 
lygis, kad socialinio aprūpini- 
nimo darbuotojams reikia 
būti gerais instrukcijų žino
vais. Jos surašytos į pusan
tro metro storumo knygas.

užmie-

vienas žmogus turi teisę į 
darbą, laisvą jo pasirinkimą, 
į teisingas ir palankias darbo 
sąlygas ir apsaugą nuo ne
darbo?

— Aš tokios deklaracijos 
nežinau. Klauskite federali
nės valdžios ar paties prezi
dento. Čia jų kompetencija. 
Tokiais reikalais mūsų įstai
ga neužsiima.

Norėdamas platesnės in
formacijos apie amerikiečius, 
neturinčius darbo ir negau
nančius bedarbio pašalpos,

kurie 
labda- 

skurstan-

’ dotacija—per metus 75 cen
tai kiekvienam klientui—bei 
ribotomis asmeninėmis 
aukomis.

Socialinės paramos sistemą'
įvedė ..prezidentas Frankly-i Per tokį instrukcijų labirintą 
nas RdoseVelt 1935 ritėtais, į vargšo kišenę nuriedėjęs 
kai šalyje buvo 11 procentų centas menkai padeda

t,

SAN LEANDRO, CALIFORNIA
Su Naujais Metais

Sveikiname savo gimines, draugus, drauges, 
pažįstamus, skaitytojus JAV, Tarybų Lietuvoje ir 
“Laisves” kolektyvą su metinėmis šventėmis.

Linkime visiems sveikatos, sėkmės ir pasaulyje 
taikos. ALEKSAS bei VIOLETA TARAŠKAI

SOPHIE ir JONAS THAMSONAI 
Miami, Fla.

Žiemos Švenčių ir
Naujųjų Metų Proga

Sveikinu visus gimines, draugus ir pažįstamus 
Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Linkiu visiems 
geros sveikatos ir sėkmės. LILLIJA NOVAK

Clearwater, Fla.
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KANADOS ŽINIOS
ĮVAIRIOS 

ŽINIOS

Toronto,. Ont.
KLAIDOS ATITAISYMAS

Užuojautoj draugams J. 
M. Mileriam buvo praleistos 
sekančios pavardės: J. R. 
Kuktarai, P. M. Daugėlai, J. 
Šinkūnas, A. Poškienė ir
M. A. Guobai.
MONTREAL, QUE., 
PATAISYMAS

Užuojautoje išreikštoje dėl 
Onos Morkevičienės mirties, 
kuri tilpo gruodžio 15 d. 
“Laisvėje,” buvo praleistas
N. Venskaitienės vardas. At
siprašome.

Į LONDON, ONT., CANADA 
i A. E. BYRUS UŽGULĖ 
NELAIMĖS

Praėjusio spalio mėnesio 
! 17 d. mirė Emos Byrienės 
! sesuo Bronė—Lietuvoje, o 
| dabar gruodžio 13 d. mirė A. 
i Byrąs. Sesuo Apolionija, 
i taipgi gyvenusi Lietuvoje. 
I Pirmiau mirė jo sesuo Petro
nėlė. Pats Aį Byrąs jau 

j senokai Serga. s
Londone dar mirė A. Poza- 

ra ir L. Burienė, bet kiek 
anksčiau.

A. ir E. Byrams užuojauta
Alvina M.

Su Kalėdomis ir Naujais Metais, sveikiname 
visus mūsų gimines ir draugus Kanadoje, Jungti
nėse Amerikos Valstijose ir Tarybų Lietuvoje.

S. E. A. BALTULIŲ šeima 
Windsor, Ont., Canada

LEO ir JULIA SVIRPLIAI
Windsor, Ont., Canada

su Žieminėms Šventėm ir Naujaisiais Metais.
Linkime laimės ir sveikatos visiems giminėms,
draugams , ir pažįstamiems Tarybų Lietuvoje,

f Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Naujametinis Sveikinimas
Visus savo mielus gimines, draugus ir pažįsta

mus, T. Lietuvoje, Kanadoje ir J. A. V. nuoširdžiai 
sveikiname su Naujais 1979 Metais. Linkime 
geriausios sėkmės ir stiprios sveikatos.

CH. ir A. JUŠKAI
Montreal, Canada

F / Linkiu linksmų švenčių ir laimingų Naujų Metų 
’ visiems savo giminėms, draugams ir pažįstamiems
* Kanadoje, Tarybų Lietuvoje ir J. A. V.

GEORGE KODIS
Windsor, Ont., Canada

GEORGETOWN, ONT., CANADA 
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Petras Karpavičius
mirė 1978 m. sausio 8 d.

Jau praslinko liūdni ir skaudūs metai be Tavęs, 
mylimas Petrai. Kol būsiu gyva.Tavęs nepamiršiu.

E. KARPAVlClENĖ-KARPUS —žmona 
ELEANORA-duktė 
ARTURAS—sūnus 

ir visa šeima

Cairo. — Egipto viršinin
kai kaltina Izraelį už taikos 
derybų pakrikimą. Jie sako, 
kad Izraelio premjeras Begin 
atsisakė anksčiau pažadėtų 
pažadų. 0 izraeliečiai kaltina 
egiptiečius, kad jie iškėlę 
naujus reikalavimus.

Hanojus, Vietnamas. — 
Gruodžio 13 d. čia iškilmin
gose apeigose oficialiai Tary
bų Sąjungos ir Vietnamo 
Socialistinės Respublikos 
draugystės ir bendradarbia
vimo sutarties ratifikavimo 
raštais.

NEWARK, N. J. NĖRA 
IŠIMTIS

s*

.r/ i

Kenneth Gibson
Newark, N. J. — Miesto 

peras Gibson labai susirūpi
nęs savo vadovaujamo mies
to finansine padėtimi. Jis 
būsiąs priverstas iš darbo 
paleisti daug viešųjų mokyk
lų^ tarnautojų, policininkų ir 
ugniagesių. Bet jis susidurš 
su darbo unijomis. Jos to
kiam mero ėjimui pasiryžu- 
sios pasipriešinti.

IRANO ŠACHUI 
NEVYKSTA SUDARYTI 
KOALICIJOS

Teheran. — Irano karalius 
(šachas) paskyrė buvusį savo 
kabineto narį sociologijos 
profesorių Gholam Hussein 
Sadighi sudaryti koalicinę 
vyriausybę, kuri pakeistų jo 
lapkričio 5 dieną įkurtą mili- 
tarinį režimą. Bet jo pastan
gos buvo veltui, nes žymiau
si opozicijos vadai atsisakė į 
tokią koaliciją įeiti. Dabar 
profesorius bando sudaryti 
vyriausybę iš akademikų ir 
technokratų. /'

NEAPSAKOMAI SKAUDI 
NELAIMĖ

Munor, Ispanija. — Praei
tą savaitę traukinys įvažiavo 
į mokyklinį autobusą, kuria
me buvo 90 vaikų. Užmušė 
28, sužeidėx63, tris iš jų 
pavojingai. Autobuso vairuo
tojas irgi sunkiai sužeistas. 
Nors, sakoma, vaikai šaukė, 
kad ateina traukinys, bet 
vairuotojas jais nepatikėjęs 
ir važiavęs skersai geležinke-

SIUNČIA DELEGACIJĄ
Washingtonas. — Prezi

dentas Carter skubiai į Tai- 
waną siunčia aukštų pareigū
nų delegaciją su valstybės 
sekretoriaus pavaduotoju 
Warren Christopher prieša
kyje. Jos misija būsianti su 
Taiwano režimu išlyginti ne
susipratimus dėl nutraukimo 
su juo diplomatinių ryšių ir' 
Kinijos Liaudies Respubli
kos pripažinimo.

g Su Naujaisiais Metais
s sveikatos ir 

įp
Nuoširdžiai sveikinu ir linkiu geros 

laimės “Laisvės” kolektyvui, jos rėmėjams 
skaitytojams USA, LTSR ir visur kitur.

Visi dirbkime už visų tautų . tikrai teisingą 
TAIKĄ!

J. SMALENSKAS

Žiemos švenčių ir Naujųjų Metų proga sveikinu 
visus gimines ir draugus Tarybų Lietuvoje ir 
Amerikoje; taip pat sveikinu Tėviškės Draugijos ir 
“Gimtojo Krašto” darbuotojus ir “Laisvės” perso
nalą. Linkiu visiems geros sveikatos ir laimės 
gyvenime. Lai Naujieji Metai atneša pasaulyje 
taiką ir draugystę tarp Valstybių.

096 Brouseville St., Lincoln Park, Mich., 48146

Sveikiname su 
Naujaisiais Metais

Gimines, pažįstamus, draugus ir drauges Ameri
koje ir Tarybų Lietuvoje; taipgi “Laisvės” persona
lą. Linkime visiems laimėj ir sveikatos.

JUOZAS M. ir TILLA LUKAI 
St. Petersburg, Fla.

Naujųjų Metų proga sveikinu drauges ir draugus 
Amerikoje, Lietuvoje ir Kanadoje. Linkiu visiems 
sveikatos ir kad sulauktumėt dar daug metų 
linksmi ir laimingi.

JOSEPHINE AUGUTIENĖ 
Miami, Fla.

Su žiemos šventėmis, su Naujaisiais Metais 
sveikiname gimines ir draugus Amerikoje, Lietu
voje ir Kanadoje.

N. ir

Žiemos Švenčių ir 
Naujųjų Metų Proga

Sveikiname visus gimines ir draugus Amerikoje, 
Belgijoje ir T. Lietuvoje. Linkime visiems geros 
sveikatos ir sėkmės.

WALTERIS ir KLIOPASA KELLEY 
St. Petersburg, Fla.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Anastazija Meiliūnienė
Mirė 1978 m. sausio 3 d.

Ji mirė Lietuvoje. Lietuvoje liko jos sesutė Agnė 
Cepurnienė su šeima. Reiškiu gilią užuojautą 
visiems giminėms ir artimiesiems.

Q.

GEO. KODIS-brolis
Windsor, Ont., Canada

TORONTO, ONTARIO, CANADA
Mirus Lietuvoje, Žiobiškio kaime, Bronei Kir- 

stukienei, reiškiame gilią užuojautą jos sesutėmis, 
S. Pajuodienei ir E. Byrienei, gyvenančioms 
Londone, Ont., ir jų šeimoms.

S. E. Paberaliai
M. Paužienė
M. A. Guobai
B. R. Shymonis
J. Šinkūnas
J. Narusevičienė
B. Janauskienė
H. Jarienė
O. Vaičiulienė

*

O. Vilkeliene 
Ch. Morkūnas 
J. R. Kuktarai
J. B. Morkūnai ,
A. Jurgutaitis
P. Mockaitis
J. M. Mileriai 
J. A. Ylai
F. E. Laurusevičiai

V
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Su Naujais Metais!

HELENA ir ROBERTAS FEIFERIAI
St. Petersburg, Florida

Karštai sveikiname “Laisvės” kolektyvą, drau
gus, gimines ir artimuosius šioje šalyje ir Tarybų 
Lietuvoje su Naujaisiais metais.

Linkime visiems geros sveikatos, laimės ir 
sėkmių darbuose.

Lai gyvuoja taika ir tautų draugystė visame 
pasaulyje.

Sveikinu su Naujaisiais Metais visur gyvenančius 
gimines, draugus ir drauges; Tarybų Lietuvos 
rašytojus, kurie savo raštais palaiko artimus ryšius 
su užsienyje gyvenančiais tautiečiais; taipgi sveiki- 
nu ir “Laisvės” kolektyvą. Linkiu visiems laimingų AS
Naujųjų Metų. *4'

J. K. MAŽUKNA
Pittsburgh, Pa.

Žieminių Švenčių ir 
Naujųjų Metų Proga

Sveikinu “Laisvės” kolektyvą ir LLD narius; 1 
taipgi gimines Tarybų Lietuvoje, Amerikoje ir *
visus draugus. :

Linkiu visiems laimingų Naujųjų Metų. Lai '
gyvuoja pasaulinė taika! :

J. JASKEVlClUS
Worcester, Mass.

sa —
W Žiemos švenčių ir Naujųjų Metų proga sveikina- 

me savo gimines, bičiulius ir draugus Amerikoje ir 
(h Tarybų Lietuvoje.
3$ Linkime visiems laimingų Naujųjų Metų ir geros 
(n sveikatos.

WALTER ir MYLDA ŽUKAS
Gulfport, Fla.

HELEN ŽUKAS
Binghamton, N. Y.

HELEN ŽUKAS PINE
j Columbus, Ohio Jį

o? Naujųjų Metų proga 2
(jfį Sveikiname visus JAV ir Kanados pažangiuosius 
JA lietuvius ir mūsų spaudos darbuotojus.
Sv Sveikiname Lietuvoje draugus, bičiulius, darbo 
jį ir kultūros darbuotojus. Linkime darbingo, taikaus 

pasaulio.

OAKLAND, SAN LEANDRO, CALIFORNIJOS 
Ti LLD 198 KP. VALDYBA ir NARIAI

NAUJĄS VAISTAS 
ŽMOGAUS ŠIRDŽIAI 
PADĖTI

Pranešama, kad yra išras
tas naujas vaistas sušlubavu
siai žmogaus širdžiai padėti. 
Jis vadinamas “Amrinone” ir 
su Maisto ir Vaistų Departa
mento užgyrimu yra bando
mas trijose vietose: Peter 
Bent Hospital Bostone, Al
bert Einstein Medical Center 
New Yorke ir University of 
Miami Floridoje. Dabar dar 
esą peranksti daryti galutiną 
sprendimą apie naujojo vais
to efektingumą kovoje su 
širdies sutrikimais.

BAISUS ĮVYKIS!
Trenton, N. J.

Jean Zelinski iš Ringoes, 
N. J., čia įvažiavo į Miesto 
salės laiptus ir iš automobilio 
išmetė plastikinį maišelį. Kai 
atvyko policija ir ją sulaikė, 
tame maišelyje rado jos mo
tinos nukirstą galvą! Ir ji 
pati bandė peiliu nusižudyti, 
bet nesuspėjo.

Miss

Naujųjų Metų Proga <
Sveikiname “Laisvės” kolektyvą, bendradarbius, < 

vajininkus, rėmėjus, skaitytojus ir visus idėjos < 
draugus bei darbuotojus JAV, T. Lietuvoje, > 
Kanadoje ir visur kitur. . 1

Linkime visieps stiprios sveikatos, geros sėk- 1 

mės, ryžto ir energijos visuomeninėje pažangioje i 
veikloje. Linkime, kad šie Naujieji Metai atneštų i 
taiką ir šviesesnį rytojų visai žmonijai! >

LIETUVIŲ SOCIALIO KLUBO
VALDYBA ir NARIAI

Miami, Fla.

MIAMI, FLA.
Su pagarba minime mirusius narius, kurie veikė 

ir prisidėjo prie organizacijos veiklos už pažangias 
idėjas. Jie buvo pirmieji L. S. K. nariai ir dirbo 
kiekvienas pagal savo išgalę klubui įsikurti. Jie 
stengėsi, kad klubas sėkmingai gyvuotų. Visuomet 
juos prisimename ir reiškiame gilią užuojautą jų 
artimiesiems.

Štai jie išėję į amžiną poilsį.
Matt Župkaitis
John Koch
Anastasija Paukštienė
Margaret Chirkienė

Susana Shukaitienė 
Antanas Gabrėnas 
Antony Benny 
Sofija Maisonienė

LIETUVIŲ SOCIALIO KLUBO 
VALDYBA ir NARIAI



/

t-

6-TAS PUSLAPIS

Sveikiname visus mūsų pažįstamus bei draugus. 
Linkime visiems laimingų ir sėkmingų Naujųjų 
MetM- NELLIE ir EDMUND SHUMBRIS

Bay side, N. Y.

Žieminių Švenčių ir 
Naujųjų Metų proga

ir

BROOKLYN, N. Y.

Naujųjų Metų Proga
Sveikiname visus mūsų draugus, bičiulius 

gimines Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime sveika
tos, džiaugsmo, laimės. *

FRANCES MAŽELIENĖ
FRANCES BALTRUS, dukra

Naujųjų Metų Proga
D

visus artimuosius, draugus ir bičiulius Amerikoje 
ir Lietuvoje. Linkiu sveikatos, sėkmės, džiaugsmo 
ir daug energijos.

ADELĖRAINIENĖ
Brooklyn, N.Y.

“LAISVĖ”

ST.PETERSBURG, FLA
PENKTADIENIS, GRUODŽIO (DECEMBER) 29,1978

- Sutiksime Naujus Metus <
Kas metai Aido Choras ruošia parengimą palydėti ir

Gruodžio 2 Lietuvių Pilie-1 Feiferis ii4 jN^Sarkiūnas. atsisveikinti senuosius metus ir sutikti naujuosius.
Pramogų kalendorius

KOVO 4 D.
New Yorko Lietuvių Mote

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

. Alek-čių salėje įvyko LLD 45 kp. Knygyną tvarkys 
susirinkimas. Jį pradėjo kp. | nienė ir Pranas Bunjkus. 
pirmininkas S. Kuzmickas, i Susirinkimą pab gus šei- 
Pagerbti tylos minute mirę i mininkai pavaišino /pietumis, 
kuopos nariai Juozas Bakšys, j Toliau sekė šokiai iki vėlu- 
Antan ’na Kairienė ir Stella 1 
Kromek Po to susirinkimą 
vedė Juozas Lukas.

Kuopos valdyba bei rengi
nių komisija pateikė rapor
tus. S. Kuzmickas pranešė, 
kad kuopos renginiai buvo 
sėkmingi, nes žiemos metu 
atsilanko daug turistų iš įvai
rių vietų. Taipgi pranešė, 
kad į kuopą įsirašė du na
riai—Walteris ir Marįgaret 
Stroliai. Raportai priimti.

Sekretorė B. Vaitkienė 
skaitė laišką iš Lietuvos nuo 
gydytojų A. ir B. Pikčių. Jie 
sveikina 45 kuopos narius su 
60 metų spalio revoliucijos 
sukaktimi. Ačiū A. ir B. 
gydytojams.

Taipgi laiške prašo atnau
jinti “Neurosurgeon^” žurna
lą. Susirinkimas nutarė at
naujinti.

Kuopos valdyba 1979 me
tams pasiliko senoji: pirmi
ninkas Stasys Kuzmickas, 
Finansų sekretorė Julė An
driulienė, iždininkas Povilas 
Alekna, protokolų sekretorė 
Bronė Vaitkienė, korespon
dentai:—“Laisvės, Vera
Bunkienė,—“Vilnies” Julė 
Andriulienė. Prie bilietų su
tiko dirbti Pranas Mockapet- 
ris, prie bufeto Juozas Dob
row ir Stasys Kuzmickas. 
Virtuvėje dirbs Monika ir 
Andrius Raškauskai. Kuopos 
finansų knygas patikrins R.

mos.
KLUBO VEIKLA

Gruodžio 9 savoje salėje 
klubiečiai buvo susirinkę po
sėdžiui; Jį pravedė klubo 
prez. V. Bunkus.

Tylos minute buvo pagerb
ta mirusi klubo narė Antani
na Kairienė.

Klubo valdyba bei renginių 
komisija pateikė raportus.. 
Raportai priimti. /

Išrinkta klubo valdyba 
1979 metams prež. V. Bun
kus, viceprezidentas Walte- 
ris Dubendris, Finansų sek
retorė Adelė Pakalniškienė, 
iždininkas Juozas Dobrow, 
protokolų sekretorė Aldona 
Aleknienė. Direktoriai: H; 
Janulytė, R. Feiferis, J. 
Kelleris, P. Alekna.

Juozas Šarkiūnas dėl
sveikatos atsisakė iš direkci
jos. Jo vieton išrinktas Juo
zas Vaitkus. Tvarkos prižiū
rėtojas S. Kuzmickas, kores
pondentės: “Laisvės” V. 
Bunkienė, “Vilnies” J. An
driulienė. Pabaigus susirin
kimui šeimininkai M. ir A. 
Raškauskai pateikė pietus.

Po pietų V. Bunkus prane
šė, kad šią popietę turėsime a 
gražią dainų programą. Ja 
atliks čekoslovakų choras. >

Pasirodė didelė grupė dai
nininkų, pasipuošusių spal
vingais tautiškais rūbais. Šį

ne-

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.

chorą moko mūsų pijanistė 
Helene Janulytė. Choras at
liko—gražią programą. Va
dovavo John Nozicka, pijani- 
nu akomponavo Helena Ja
nulytė.

Gana erdvi klubo salė buvo 
pilna gražios publikos. Pro
gramos pildytojams publika 
gausiai paplojo. V. Bunkus 
padėkojo už įdomią progra
mą, publikai už skaitlingą 
atsilankymą.

Toliau sekė šokiai ir kiti 
pamarginimai.

Cleveland, Ohio
Mūsų Moterų Klubo posė

dis ir pietūs gerai pavyko. 
Dalyviai išklausė raportų ir 
užgyrė planą 1979 metais 
pagyvint veikimą.

Pirmininkė A. Paltan pa
stebėjo, kad gauna laiškų 
nuo draugų, kurie jau seniai 
iš Clevelando išvyko, kad jie 
seka mūsų Klubo veiklą 
spaudoj. Ji skaitė laišką nuo 
Mrs. Saimon, kuri namie 
sveiksta; klubietės jai pasiųs 
atviruką. Taipgi gautas ir 
Anna Žukas laiškas su linkė
jimais.

Valdybą 1979 metams už
gyrė tą pačią su pirmininke 
A. Paltan. Paliko ir tą patį 
korespondentą.

Susirinkimus turėsime šio
je pačioje vietoje: ICA Hali. 
Kalėdinį sveikinimą pasiųs ir 
dėl Mrs. Botyrienei.

Mūsų gabios, darbščios) ir 
pasišventusios gaspadinės 
maisto ruošti neapsiėmė— 
sako, palauks iki sekančio

ir jo veiklai, didelis

aplankė sena mūsų 
Anna Salin iš St.

*

susirinkimo, kuris įvyks ba
landžio 12 d. ir bus su 
Velykų margučiais.

Pietaujant Mrs. A. Žemai
tienei sudainavome “Happy 
birthday.” Klubas dėkoja vi
siems už dovanas, Žemai
čiams, gaspadinėms ir ki
tiems, kurie pagelbėjo mūsų 
Klubui 
ačiū.

Mus 
draugė
Petersburg, Fla., kuri lanko 
savo sūnų (Clevelande), taip
gi atnešė ir linkėjimu nuo 
mūsų draugų Floridoje, 
Draugė Salin atrodė sveika 
ir linksma, mus visus atsilan
kymu nudžiugino.

Švenčių proga.Moterų Klu
bas visiems savo draugams 
ir narėms—“wherever they 
are” linki linksmu švenčių.

J. Petraus
LDS 55 kuopos susirinki

mas įvyks sausio 4 d., 12 
vai., ICA svetainėje, 15901 
St. Clair Ave. Nariai prašo
mi atsilankyti ir užsimokėti 
duokles bei pasivaišinti— 
pradedant Naujų Metų veiki
mą. Kuopos Valdyba

KELETAS BRUOŽŲ APIE 
DAINOS MYLĖTOJŲ 

CHORĄ
Mūsų chore dabartiniu lai

ku yra 33 choristai. Jam 
vadovauja muzikė Helena 
Janulytė. Šiuo metu choro 
repertuaras žymiai praturtė
jo. Mokytoja H. Janulytė 
gavo Lietuvos kompozitorių 
naujų dainų. Helena jau pra
dėjo chorą mokyti naujų dai
nų, ir ruošiamės nepoilgam 
pasirodyti publikai.

Pravartu priminti, kad 
choras per 14 savo gyvavimo 
metų nebuvo savistovis, ne
turėjo valdybos.

Š. m. rugsėjo 23 klubo 
salėje choras posėdžiavo. 
Dalyvavo klubo ir kuopos 
valdybų nariai. Buvo apdis- 
kutuotas choro stovis. Iš
rinkta choro valdyba, į kurią 
įeina šie choristai: pirminin
kas Stasys Kuzmickas, finan
sų sekretorė Tillė Lukienė,, 
iždininkas Juozas Keleris, 
protokolų sekretorė Vera 
Bunkienė, choro mokytoja 
Helena Janulytė.
MŪSŲ LIGONIAI

Charles Puišis 
skausmą kojoje. Jo
Viola pranešė, kad jam pa
daryta operacija. Edward 
White Memorial ligoninėje.

Frank Mileris pergyveno 
automobilio avariją. Su juo 
važiavę rimtai sužeisti—jo 
žmona Mabel, Walteris Du
bendris ir Walterio šeiminin
kė Elzbieta Kairaitienė. Visi 
sužeistieji randasi Hubert 
Rutland ligoninėje. Lankymo 
valandos nuo 2 po pietų iki 8 
v. vakaro.

ir

CONNIE MILLER
Portland, Conn.

Su Žiemos Šventėmis 
ir Naujaisiais Metais

Sveikinu brangią giminę gyvenančią JAV 
Tarybų Lietuvoje; taipgi visus pažįstamus.

Linkiu visiems geros sveikatos, taikos ir gero 
gyvenimo.

Baigiant senuosius metus bei sutinkant naujuo
sius, sveikinu visus gimines bei draugus gyvenan
čius JAV ir Lietuvoje, linkėdama visiems brangio
sios sveikatėlės ir ramios nuotaikos visuose 
gyvenimo žingsniuose.

Su meile bei pagarba,

URŠULĖ BAGDONIENĖ-RAMANAUSKAITĖ

BRIEFS

Žiemos Švenčių Proga 
Žiemos Švenčių Proga

Sveikinu visus gimines, draugus ir pažįstamus 
& Amerikoje ir Lietuvoje. Linkiu, kad su 1979 metais 
S būtų ta ka ir ramybė visame pasaulyje.

GEORGE WARESONAS
Brooklyn, N.Y.

Sveikiname visus mūsų gimines, draugus ir 
pažįstamus Amerikoje ir Lietuvoje.

Linkime visiems sveikatos, sėkmės ir laimingų 
Naujųjų Metų.

Naujųjų Metų proga

si

ALBERTSON,N.Y.

DOMICĖLĖ VELIČKIENĖ

MALVINA ir PRANAS BRUČAI 
Richmond Hill, N. Y.

tf Žieminių švenčių proga sveikinu visus mano 
d draugus Brooklyn^, Floridoje ir visur kitur Ameri- 
į koje.
tf Linkiu visiems laimingų, sveikų ir linksmų 
0 Naujųjų Metų.

A Sveikiname visus gimines, pažįstamus, “Laisvės 
skaitytojus, rėmėjus ir bendradarbius.

Linkime visiems laimingų Naujųjų Metų!

JOSEPH WANAGAS ir 
ANNA CONRAD

Catskill, N. Y.

Žieminių Švenčių Proga

Naujųjų Metų linkėjimai

ALEX MITCHELL 
Brooklyn, N. Y..

Čia pat Amerikoje ir Lietuvoje seserims ir 
broliui ir visiems anūkams ir anūkėms; taip pat 
artimiesiems giminėms.

turėjo 
dukra

g Naujųjų Metų proga
Į4 Atnaujindama prenumeratą savo mielai sesutei 

Lietuvoje, noriu pasveikinti sesutę ir švogerį Oną Lj 
ir Rapolą Užkurelėnus, jų dukras Birutę ir Jūrate; 
taipgi Lietuvoje gyvenančius giminaičius Eduardą frt 

jį ir Marytę Juknevičius ir jų sūnelį Mantuką.
Sveikinu visus kitus artimuosius Lietuvoje ir ta 

9 Amerikoje. Lai N au jie ji Metai atneša sveikatą, 
(n laimę ir taiką visame pasaulyje.

Brangią giminę ir pažįstamus LTSR, USSR ir 
USA sveikiname su ateinančiais Naujaisiais Me
tais.

Linkime visiems geros sveikatos ir gero gyveni
mo, sėkmės darbe ir Taikos.

LOUISE BUTKEVIČIENĖ
ELENA BRAZAUSKIENĖ

Hartford* Conn.
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PRANEŠIMAI
Sausio 13 įvyks mūsų klu

bo metinis susirinkimas, po 
susirinkimo bus paminėtas 6 
metų klubo gyvavimas. Bus 
ir meninė programa.

Sausio 26 LLD 45 kuopos 
metinis susirinkimas. Pietūs 
12 vai. po pietų.

Susirinkimai prasidės 
10:30 vai. ryto.

Dar kartą primenu, kad 
sausio 27 Lietuvių Piliečių 
salėje įvyks nepaprastas
koncertas. Atvyksta iš Chi-; made historical film, 
cagos žymios dainininkės— 
kvartetas Lakštutės. Prašom 
visus dalyvauti. Pietūs bus um of Art has opened its
12 vai., o po pietų—bus doors for the “Treasure of' 
koncertas.

Įvyks klubo salėje, 314-15 
Ave. South. V. Bunkienė

Nineteen seventy-nine 
has been set aside by the 
United Nations as the Inter
national Year of the Child. 
This event takes on particu
lar importance for us in the 
United States, where public 
education has come under 
attack in recent years.

Any one of us, in any 
community across the Unit
ed States, can testify to the 
fact that public school edu
cation has suffered a num
ber of cutbacks and child 
abuse generally has taken 
frightening proportions.

* * *
Maxine Cheshire, in the 

December issue of Ladies 
Home Journal, writes that 
the late Sen. Joseph McCar
thy “regularly obtained his 
narcotics through a druggist 
near the White House auth
orized by Anslinger to fill 
the prescription.” The An
slinger referred to is the 
late Harry Anslinger who 
had been head of the Feder
al Narcotics Bureau. A reti
red agent of the FBI told 
the writer that McCarthy 
was a morphine addict.

In her article, the Wash
ington Post columnist writes 
that today cocaine and mari
juana are as common in 
Washington as martinis used 
to be.

» * * *
The present TV series, 

“The Unknown War,” Satur
day nights has attracted a 
lot of viewers. It is a well

zart—String Quartet; Bar- 
tok—String Quartet; Beeth
oven—String Quartet.

They say that music pro
longs your life. It may be 
true. Anything you really 
enjoy is good for you. And if 
you enjoy music then be 
sure to go to those concerts 
at Stony Brook. Only three 
of them are left.

People have put energy 
and effort in this pre-inau- 
gural project and offered 
the public something really 
worth while. Anna Kerami- 
nas, from Commack, Long 
Island, is one of those peo
ple. She has done a good 
job telling people about it.

* * *
Happy New Year to all 

Laisvė’s readers, leaders, 
workers and friends. Laisvė 
is a shining light that Ame
rican progressive Lithuani
ans have held high and will 
continue to do so. We have 
hardships but we carry on as 
best we can. We don’t 
have big corporations or 
millionaires to support us 
but we have something 
more valuable than money. 
We have inner strength and 
spirit. We have people who 
know what they are doing 
and where they are going. 
The future belongs to us! 
* * *

We will meet the New 
Year at N. Y. Aido Chorus 
dinner and dance Sunday, 
December 31. Be there and 
have a good time!
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* * *

The Metropolitan Muse-

Albany, N. Y. — Su sausio 
1 d. New Yorko valstijoje 
pradės veikti įstatymas, ku
riame nustatoma minimum 
alga $2.90 per valandą. Pa
gal tą patį įstatymą 1980 
metais minimum alga bus 
$3.10, o 1981 m. pakils iki 
$3.35.

* * *
Crossmaglen, Šiaurinė 

Airija. — Gruodžio 21 d. čia 
airiai partizanai nušovė tris 
Anglijos kareivius.

Tutankhamun” exhibition. It 
will run until April 15. The 
treasures on exhibit were 
found in 1922 in the boy 
king’s hidden tomb in Eg
ypt’s Valley of the Kings. 
Tutankhamun died at the 
age of 19 more than 3,300 
years ago. * * *

* * *
The Bartok Quartet will 

perform at The Fine Arts 
Center, State University of 
New York at Stony Brook, 
Long Island,- Sunday, Janu
ary 14, 3 p. m. This world- 
reknowned chamber group 
from Budapest will perform 
the following program: Mo- ,

•HAPPy Np^Year.
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