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68*1 E.JI METAI

KRISLAI Irane jau sudaryta civilinė valdžia “LAISVĖS” REIKALAI

metus 
pažan- Į 

lietu- ;
“Lais- •

Neatidėliokime savo pareigų 
Daug norinčių ir žadančių 
Aukštosios mokyklos krizėje 
Didžiojo kapitalo didelės 

viltys
Amerikos auklėtinis
Gyvins veiklą ir aštrins kovą

A. BIMBA
Pradėkime šiuos 

taip, kaip pridera 
giam, susipratusiam 
viui. Žiūrėkime, kad
vės” prenumerata būtų at- j 
naujinta. Nelaukime Admi- ' 
nistracijos priminimo ir pa
raginimo. Sutaupysite jai lai
ką ir lėšas.

Esi vienos kurios ar abiejų 
mūsų didžiųjų organizacijų 
— Lietuvių Literatūros 
Draugijos bei Lietuvių Dar- ' 
bininkų Susivienijimo—na
rys. Narinę duoklę užsimo- 
kok anksti, neatidėliok. 
Taipgi nelauk priminimo, pa
raginimo.

Shahpur Bakhtiar Sha M. Riza Pahlevi

Unijos kovos prieš darbininkų atleidimą
New Yorkas. — Savo Nau

jųjų metų pareiškime meras 
Koch pareiškė, kad tuojau 
atleidimas iš darbo prasidės 
tam tikro skaičiaus miesto 
darbininkų. Pirmutinis su

Šiandien beveik sunku su
tikti tokį Amerikos lietuvį, 
kuris, taip sakant, neturėtų 
pakėlęs sparnų ateinančią 
vasarą skristi į Lietuvą ap
lankyti savo artimuosius ir 
mylimuosius. Ne visi, žino
ma, savo tuos prakilnius 
troškimus galės patenkinti. 
Kai kuriems mūsų senesnio 
amžiaus broliams ir sesėms 
neleis sveikata. Praeitą sek
madienį Aido Choro suruoš
tose labai linksmose Naujųjų 
Metų sutiktuvėse net keletas 
tokių beveik per ašaras ap
gailestavo, kad dėl sveikatos 
susilpnėjimo, turėsią nuo to
kios kelionės atsisakyti.

Man atrodo, kad ši vasara 
* vis tiek bus rekordinė skai

čiumi aplankiusių Tarybų 
Lietuvą Jungtinių Valstijų ir 
Kanados lietuvių. Apart kitų 
atrakcijų, šiemet, kaip žinia, 
įvyks didžiojo Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukakties 
atžymoj imas 
iškilmėmis.

plačiausiomis

Apšvietos Ta-Amerikinė 
ryba pranašauja, kad per 
ateinantį dešimtmetį mūsų 
kolegijose ir kitose aukšto
siose mokyklose studentų 
skaičius sumažės 15 procen
tų. Kai kurios jų atsidurs 
labai gilioje krizėje, o ne 
viena turės ir užsidaryti.

Nors Taryba nelukštena 
šios krizės priežasčių, bet 
kiekvienam rimtai galvojan
čiam amerikiečiui aišku, kad 
svarbiausia priežastis yra 
ekonominė. Vis didesniam ir 
didesniam skaičiui darbo 
žmonių sūnų ir dukrų aukš
toji mokykla darosi nepasie
kiama.

Teheranas. — Pagaliau ša-1 
cho Riza Pahlevi pavedimu, į 
opozicijos vadas Shahpur 
Bakhtiar Irane sudarė civili
nę valdžią. Bet karalius pasi
lieka ginkluotų jėgų vadu, 
todėl ir tikroji valstybės ga
lia tebėra ję rankose. Jis 
atsisako rezignuoti iš sosto ir 
bėgti į užsienį, bet sutinka

paimti savaitę kitą atostogų, ' 
kai jis jau matys, kad naujoji: 
valdžia yra pilnai “susitvar- ! 
kiusi.”

Todėl ir 
triausios 
riaušės,
Liaudis reikalauja, kad mo
narchija būtų panaikinta ir 
sukurta respublika.

šalyje tebeina aš- 
kovos—sukilimai, 

demonstracijos.

Užsieniečiai nebeturi Ji turi kuo didžiuotis
f

tokiu privilegijų
Iki šiol čia nebūdavo iš 

užsienio ambasadų, konsulą 
tų bei atstovybių darbuotojų 
reikalaujama prisilaikyti 
įvairių važiuotės taisyklių. 
Jie net galėdavo pastatyti ir 
laikyti savo automobilius 
mums, vietiniams gyvento
jams uždraustose vietose. O 
tokių su tokiomis privilegijo
mis užsieniečių ypač daug 
buvo Washingtone ir New 
Yorke.

Su šių metų pradžia jiems 
tos privilegijos panaikintos. 
Už nesilaikymą važiuotės 
taisyklių ir patvarkymų ir jie 
bus lygiai baudžiami, kaip ir 
amerikiečiai.
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Žymusis komercinės spau
dos ^olumnistas bostonietis 
Anthony Lewis teisingai sa
ko, kad dabartinis Irano ša
chas (monarchas) yra mūsų, 
Amerikos padaras. Anais 
metais mūsų Centrinės Žval
gybos Agentūros (C. L Ą.) 
suruošto sukilimo pagalba 
mes nuvertėme konstitucinę 
valdžią, šachui pavedė val
stybės galią, išlavinome jam 
slaptą policiją, nustatėme 
jam ekonomines gaires ir 1.1. 
Mes, girdi, manėme, kad 
šachas ir Iranas yra vienas ir 
tas pats dalykas. Mes buvo
me visai pamiršę Irano liau
dį. Šiandien ta liaudis prieš jį 
yra sukilusi. Mes esame atsi
dūrę didžiausioje “bėdo
je”. . .

Mrs. Janet Gray Hayeš
San Jose, Cal.—Iš visų 

šios šalies didmiesčių, šis 
miestas yra smarkiausiai 
augantis gyventojų skaičiu
mi. Kasmet jis paauga apie 
13,000 gyventojų. Jis taipgi 
yra vienas iš seniausių mies
tų. Dabar jis turi 573,800 
gyventojų. Jis buvo pradėtas 
kurti 1777 metais.

San Jose, Cal. miesto ma- i 
jore yra Mrs. Janet Gray • 
Hayes. Visi pripažįsta, kad ji 
toms labai atsakingoms pa
reigoms labai tinka.

Jau nebėra jokia paslaptis, 
kad ir stambusis šios šalies 
kapitalas šios šalies santykių 
sunormalizavimą su Kinija 
sutinka labai aukštomis vilti
mis. Štai, jis sako, man 
atsidaro naujas, milžiniškas 
marketas. Dabartiniai Kini
jos vadai jau kalba apie 
didžiulius technikos ir pro
dukcijos užsakymus Ameri
koje. O Amerika iš savo 
pusės, žada sudaryti kuo 
palankiausias tokiai prekybai 
sąlygas.

Bet taip pat prie Kinijos 
marketo laižosi stambusis 
biznis ir kitų šalių—Japoni
jos, Vakarų Vokietijos, An
glijos, Prancūzijos. Tarp jų 
prasidės aštrios varžybos . . . | laimėti pasaulio pritarimą.

Iš Lebano sostinės prane
šama, kad Palestiniečių Na
cionalinė Taryba, iš 300 na
rių sausio 15 dieną susirinks 
posėdžiui, kurio vyriausias 
tikslas bus pagyvinti veiklą 
už palestiniečių nepriklauso
mą valstybę izraeliečių oku
puotoje arabų teritorijoje ir 
paaštrinti kovą prieš Izraelį, 
kuris tokiai valstybei griež
čiausiai priešinasi. Ateityje 
būsią daugiau dėmesio krei-

Čia duodame galutinus rezultatus vajaus, kuris prasidėjo 
rugsėjo 1 d. ir baigėsi lapkričio 30 d., bet vajininkams 
davėme laiko visas aukas ir prenumeratas prisiųsti iki 
gruodžio 15 d.

KONTESTO LAIMĖTOJAI SEKAMI: 
Laimėta 4pvana

1. S50-LLD 45 kp.,St.Petersburg,Fla.-P.Alekna'
2. $40-Montreal, Quebec, Canada.........................
3. $35-New York vajininkai-A.Mitchell ir N. Ventienė . 7,850 liepė skaitlingosios
4. $30-Connecticut vajininkai ....................................... 6,140
5. $25-LLD75 kp., Miami, Fla.-N. lešmantienė......... 5,549
6. $20-Toronto, Ontario, Canada ?................................. 4,979
7. $15-Stefanija Masytė, Detroit, Michigan..................4,370
8. $12-Haverhill,Mass.-M.Sametis ir A.Račkauskienė 2,378
9. S10-LLD 153 kp.,San Francisco ir LLD 198 kp. .Oak

land, Cal.-V. Sutkienė ir V. Taraškienė . . 
16.$ 5-Windsor, Ontario, Canada...................

Kitų kontestantų nelaimėjusių dovanų stovis:
J. Petkūnas, Worcester, Mass............................  .2,092
A. Bemat, Los Angeles, Cal......................................... 1,748
C. Ustupas, Brockton, Mass......................................... 1,738
Vancouver, B. C., Canada........................................... 1,480
South Boston, Mass.—-E. Repšienė............................1,156
M. Uždavinis, Norwood, Mass.........................................964
N. Dudonis, Aston, Pa...............................  536
P. Kunchys, Thunder Bay, Ont.,' Canada......................492
R. Merkis, Philadelphia, Pa.............................................456
Eva Kralikauskienė, Lawrence, Mass............................ 456
P. Cesnikienė, New Kensington, Pa................................340
T. Brazdžius, Sudbury, Ont., Canada............................284
F. Kontenis ir K. Žemaitienė, Rochester, N.Y..............258

* * *
Per laikotarpį, nuo lapkričio 29 dienos iki vajaus pabaigos 

(gruodžio 15 d.) gavome 28 naujus skaitytojus, kuriuos 
prisiuntė P. Alekna, St. Petersburg, Fla. (6); N. 
lešmantienė, Miami, Fla. (5); J. Urbanavičius, Verdun, 
Que., Canada (3); A. Bemat, Los Angeles, Cal. (3); 
Stefanija Ma-ytė, Detroit, Mich. (2); Frances Sakai, West 
Covina, Cai. (2); V. Kazlauskienė, Flushing, N. Y., per N. 
Ventienl; B. Keršulienė, Brooklyn, N. Y.; per N. 
Ventienę; J. Čičinskas, Montreal, Can., per P. Kisielienę; 
J. Narusevičienė, Willowdale, Ont., Canada; P. Dubickas, 
Hot Springs, Ark.; ir Ieva Mizarienė, Jackson Heights, N. 
Y. po vieną (1)

Punktai
9,544
8,212 protestu ir pasmerkimu atsi

statė,
County and Municipal Em
ployees unijos 37-to distrikto 
vadas Victor Gotbaum. Jį 

■ pasekė Teamsters Local 237 
: vadas Barry Feinstein. Jie 
! mero pranešimą skaito į dar-

2,292 i bininkų tarpą mesta bomba.
2,272 | Organizuoti darbininkai ne- 

' stovėsią rankas susidėję.
; Meras Koch sako, kad dar
bininkų skaičiaus mažinimas 
esąs būtinai reikalingas su
balansavimui miesto biudže
to. Victor Gotbaum

(Tąsa 5 pusi.)

Berniukas atskrido 
akiu gydytis

Maskva. — Gruodžio 17 
dieną iš Amerikos (West
land, Mich.) į čia atskrido 
Ralph Ross su sūnum mok
sleiviu David, 13 metų, ieš
koti pagalbos. David serga 
akių liga, kuri, jei nebus 
pašalinta, atims iš jo regėji
mą. Kol kas tik Tarybų 
Sąjungoje jo ligai .nugalėti 
priemonės prieinamos. Visi 
geros valios žmonės šiam 
berniukui linki sėkmės.

Clacton-On-Sea, Anglija.— 
Gruodžio 29 d. 15 kambarių 
pastate, kuriame gyveno 13 
protinių ligonių, kilo gaisras.

Serga" ir Detroitas

Meras Coleman Young

Detroit, Mich. — Meras 
Coleman Young pranešė, kadSan Jose pripažintas vienu Devyni ligonys sudegė. Du .

geriausiai susitvarkiusių į vyrai ir dvi moterys liko Į darbo atleisti 348 mies- 
miestų. i gyvi, bet smarkiai sužeisti.Teismas pasmerkė jų atleidimą iš armijos

> c
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įvairios žinios
Bangkok, Tailandas. — Ir 

vėl tarp Kambodijos ir Viet
namo prasidėjo aštrūs gink
luoti susikirtimai. Toks pra
nešimas čia gautas iš Kam
bodijos per radiją.

Jeruzalė. — Izraelio prem
jeras Begin pranešė, kad 
Izraelio valdžia vėl pradės 
steigti žydų sodybas Vakari
nėje Jordano upės pusėje, 
arabų teritorijoje. ■

Roma. — Pirmadienį, sau-: 
šio 1 d., prie Sv. Petro j 
Basilikos susirinko 25,000 
žmonių pasiklausyti Popie
žiaus Jono Pauliaus II Nau

jųjų metų palaiminimo ir 
kalbos. Popiežius ragino tau-j 
tas ir jų vadus darbuotis už 
taiką pasaulyje.

Varšuva. — Kardinolas 
Wyszinski ragina lenkus pra
šyti dievo, kad popiežius 
Jonas Paulius II aplankytų 
Lenkiją šių metų gegužės 
mėn.

Maskva. — Gruodžio 25 d. 
ant planetos Veneros nusilei
do ir antrasis tarybinis sate
litas.

Lark, Utah. — Šis mieste
lis gyvena paskutines dienas. 
Jo 25 gyventojai turi surasti 
vietą kitur. Miestelį likvi
duoja Kennecott Copper 
Corporation ir jo vietoje ati
daro žalvario kasyklą.

Turkijos miestuose 
Įvestas karo stovis

Istanbul. — Trylikoje Tur
kijos miestų premjeras Bu- 
lent Ecevit įvedė karo stovį, 
nukreiptą prieš fašistines jė
gas. Tą jo žygį parlamentas 
tuoj 450 balsais prieš 1 užgy- 
rė.

la-
BULENT ECEVIT

Pastaruoju laiku šalyje 
bai suaktyvėjo fašistinė Na- 

i cionalinė Akcijos partija.
Miestuose buvo suruoštos di
delės riaušės, kuriose 100 
žmonių žuvo, o .1,000 sužeis
tų.

Mirė dar jaunas

to darbininkus. Miesto val
džia nebegalinti išsiversti fi
nansiškai. Jis kaltina prezi
dentą Carter ir Kongresą, 
kad jie nesirūpiną miestų 
likimu ir nesuteikią jiems 
būtinai reikalingos finansinės 
paramos.

Washingtonas. — Valdiška 
Health Public Service įstaiga 
sako, kad senyvo amžiaus 
žmonių sveikatai labai ken
kia šalti kambariai. Apart 
kitko, šaltas oras susilpnina 
ir suretina širdies plakimą. 

«, Gyvenamuose kambariuo-

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų ir Vakarų Euro
pos žvalgybos sužinojusios, i 
kad Libija ir Palestinos Išsi- ; 
laisvinimo Organizacija fi- ; 
nansiniai remiančios Irane ! 
šacho (karaliaus) Riza Pahle- ! 
vi priešus.

Čia atvy- ij Santiago Čilė.
ko Popiežiaus Jono Pauliaus Į 
II atstovas kardinolas Anto
nio Samore tarpininkauti 
tarp Čilės ir Argentinos. 
Prieš čia atvyksiant dvi die
nas jis buvo Argentinoje ir 
tarėsi su jos valdžia.

Houari Boumedienne
Po ilgos ir

Washingtonas. — Kas de
šimt metų šioje šalyje prave-se neužtenka 60 nei 65 laips- K v JJ»i,____ m____ ... damas gyventojų suskaity-i nių šilumos. Termostatas tu-i 

rįs rodyti virš 65 laipsnių.Vernon E. Berg 3d Leonard Matlovich
Jungtinių Valstijų apeliacijų teismas patvarkė, kad šiedu 
homoseksualai buvo neteisingai paleisti iš militarinės

piama ir į diplomatinę veiklą ' tarnybos. Manoma, kad šis apeliacijų teismo patvarkymas
šiems palestiniečių tikslams užkirs kelią atleidinėjimui iš militarinės tarnybos ir j įvyko silpnas žemės drebėji-

-------1------— ! homoseksualų ateityje. Imas.

I Los Angeles, Cal. — Sau
sio 1 d. šioje apylinkėje

mas (cenzas). Apskaitoma, 
kad 1980 cenzas atsieis gal 
net visą gilijo^ą dolerių, gal 
net keturis kartus daugiau, 
negu kainavo 1970 metais. 
Gyventojų sąstate nesitiki- 

■ ma jokių didelių pakaitų.

Alžyras.
sunkios ligos tesulaukęs 46 
metų iš gyvųjų tarpo išsisky
rė Alžirijos prezidentas Bou
medienne. Velionis buvo la
bai populiarus šalies gyven
tojų tarpe. Dėl jo mirties 
Alžyro žmonės susilaukė 
daug užuojautų iš visų pa
saulio kampų. Tarybų Sąjun
gos dienraštis “Pravda” sa
ko: “Houari Boumedienne il
gai pasiliks mūsų atmintyje 
kaip ištikimas Alžirijos liau
dies sūnus.”
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O susitarimo taip ir nėra
Neseniai Washingtone buvo paleistos kalbos, kad tarp 

Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos susitarimas dėl 
strateginių ginklų apribojimo, taip vadinamas “SALT II,” 
jau faktinai pasiektas, kad tik belieka mūsų prezidentams 
Carteriui ir Brežnevui susieiti ir jį pasirašyti. Bet staiga 
tos kalbos nutilo. Pasirodo, kad susitarimo dar toli gražu 
nepasiekta.

Tai kas ir kokiais sumetimais tas kalbas buvo paleidęs? 
Jas, sakoma, buvo paleidę patys valdžios žmonės. O jų 
tikslas: nuraminti bei užmigdyti amerikiečius, kurių net 75 
procentai, kaip visi duomenys rodo, labai pritaria “SALT 
II.” Juk milžiniška šios šalies žmonių dauguma trokšta, kad 
toks branduolinio ginklavimosi varžyboms būtų padarytas 
galas. f .

Be to, juk visas pasaulis yra susidomėjęs šiomis tarp šių 
dviejų didžiųjų valstybių derybomis. Be jų susitarimo joks 
branduolinio ginklavimosi varžybų sulaikymas neįmano
mas, negalimas. Delsimas su susitarimu visur kelia 
didžiulį nerimą ir susirūpinimą.

Nėra jokia paslaptis, kad pasiekimui “SALT II” trukdo 
šioje šalyje reakcinių jėgų jam priešinimasis. Juk vyriau
sias prezidento patarėjas gynybos reikalais Zbigniew 
Brzezinskis yra priešingas su Tarybų Sąjunga susitarimui 
lygybės pagrindais. Prezidentas neseniai paskyrė tokį pat 
detentei priešingą generolą George Seigniuos Ginklų 
kontrolės ir nusiginklavimo agentūros direktoriumi, kuris 
štai “kodėl delsiamas ir atidėliojamas susitarimas dėl 
strateginių ginklų apribojimo, vaidina labai svarbų vaidme
nį tokiose derybose.

Kaip su tomis amerikiečio 
žmogaus teisėmis

Gruodžio 30 dieną komercinėje spaudoje buvo paskelbta 
tokia trumputė, bet didžiulės reikšmės žinutė iš Washing- 
tono:

“Šiandien^suareštuoti keturiasdešimt du žmonės laike 
pacifistų demonstracijos prie Pentagono.”

Pentagonas yra Jungtinių Valstijų militarinių jėgų 
centras.. Pacifistais vadinami ginklavimosi iivk-aro priešai. 
Jie, suruošė protesto demonstraciją. Policija juos puolė ir’ 
areštavo. Galimas daiktas, kad jie dar bus nubausti ir 
kalėjimu. ’ ■ '■

Demonstracija, matyt, buvo rami. Žinioje nekalbama 
apie jokį triukšmą, apie jokį policijai pasipriešinimą.

Kodėl mūsų prezidentas nepasmerkia tokio žmogaus 
teisių paneigimo ten pat, kaip sakoma, jo paties “panosė
je”! Juk negalima įsivaizduoti, kad jis tokį masinį areštą 
nieko nežinotu.

Čia mes turime dar vieną akivaizdžiausį įrodymą, kad 
mūsų prezidento kalbos apie susirūpinimą žmogaus teisė
mis visoje šioje planetoje nėra nuoširdžios.

Dar telaimėtas tik '
mažas musis

Masiniai liaudies protestai prieš prezidento Carter 
siūlomą biudžetą, kuriame jis lėšas naudingiems sociali
niams projektams sumažina kokiais penkiolika bilijonų 
dolerių, privertė jį padaryti nedidelę nuolaidą. Jis sako, 
kad į tą sumažintą sumą jis jau sutinka sugrąžinti du 
bilijonus dolerių.

Tai tik menkutis liaudies laimėjimas. Jo negali užtekti ir 
neužtenka. Protestai prieš biudžetą nenutils, negali nutilti. 
Privertimas sugrąžinti du bilijonus dolerių parodo, kad 
laimėti galima. y

Kaip gilus ir platus šis liaudies nepasitenkinimas 
prezident^j^idžetu parodė ir neseniai įvykusi Demokratų 
partijos kofiftrencija. Net ir joje daug delegatų atvirai 
pasmerkė prezidento planą ir reikalavo mažinti lėšas ne 
socialiniams poreikiams, bet ginklavimuisi. O ginklavimui
si, kaip žinia, prezidentas savo' biudžete lėšas dargi 
padidina visais dešimt bilijonų dolerių.

Tikimasi, kad didelis prezidento biudžetui pasipriešini
mas pasireikš ir 96-ajame Kongrese, kuris šiomis dienomis 
pradės posėdžiauti, 
unijoms ir visoms 
pastangų su savo 
Kongreso narius.

Smūgis milijonams 
amerikiečių

Kas ką rašo ir sako
’ne tik tarybų 
SĄJUNGA, BET IR VISAS 
PASAULIS TURĖTŲ 

į BIJOTI KARO
Chicagos dienraščio “Drau- 

j gas” redaktoriai sako sužino
ję, kad Tarybų Sąjungos 
Į “vadai bijo karo su Kinija,” 
; kad juos “jaudina kinų ap- 
i ginklavimas moderniais gin- 
į klais.” Jie sužinoję iš “U. S. 
į News and World Report,” 
.kuris, girdi, “paskutiniame 
numeryje pastebi, kad iš 
Maskvos sugrįžę Amerikos 

; kongreso nariai yra nustebę 
i Kremliuje vyraujančia, tie
siog, ligota Kinijos 'baime. 
Daug sovietų pareigūnų tiki, 
kad karas su Kinija yra 
neišvengiamas.”

Toliau: j
“Vienas aukštas sovietų 

' pareigūnas, kalbėdamas su 
’amerikiečiais senatoriais, 
i taip aiškinęs rusų karo su 
i Kinija baimę: “Pamąstykite, 
į kaip jūs jaustumėtės, jei 
i Meksika, jūsų pietinis kai
mynas, turėtų vieną bilijoną 
i gyventojų, turėtų atominius 
i ginklus ir tikėtų doktrina, 
: kad pasaulinis karas neišven- 
! giamai įvyks, o po to karo tik 
■ji viena liks nesunaikinta.” 
I Taip mes jaučiamės turėda- 
! mi kaimynę Kiniją, pasakė 
sovietų pareigūnas.

Sovietų valdžia labai per
gyvena, kad Amerika nesi
priešino Prancūzijos nutari
mui parduoti Kinijai moder
nius prieštankinius ginklus. 
Sovietams labai rūpi ir Bri
tanijos nutarimas parduoti 
Kinijai modernius, vertikali
nio pakilimo, “Harrier” nai
kintuvus ir dyzelinius karo 
laivų motorus.”

(“D.”, gruodžio 20 d.)
Tai labai protingas klausi

mas. Iš tikrųjų, ką mūsų 
Washington© vadai pagiedo
tų, jeigu kuri didžioji šalis 
pradėtų net ir dabartinę 
Meksiką branduoliniais gin
klais ginkluoti? Kam dar 
klausti. Galima spręsti kad ir 
iš to, kaip jie žiūri dar į 
mažesnę, net 100 mylių jura 
atskirtą Kubą. Neseniai bu
vo pranešta, kad Kuba iš 
Tarybų Sąjungos nusipirko 
keletą lėktuvų. Vaje, koks 
triukšmas kilo. Tuojau Kini
jos padangę apniko šios ša
lies žvalgybiniai lėktuvai su 
misija sužinoti, ar tik tie 
lėktuvai nebus tais “moder
niais ginklais” apginkluoti.

Žinoma, “Kremliaus vadai” 
baisiai nenori, sakykime, bi
jo karo su Kinija. Jie nenori 
karo su jokia šalimi. Dabarti
nėje branduolinėje gadynėje 
karas tarp Tarybų Sąjungos 
neapsiribotų tiktai jomis. Jis 
virstų pasauliniu, viską nai
kinančiu branduoliniu karu.

Tokios baisios nelaimės tu
rėtų bijoti ir vengti 
šalys, visas pasaulis, 
žmonija.

Tarybų Sąjungos ir
Varšuvos suarties šalių va
dus reikia nuoširdžiausiai 
sveikinti, kad jie su tokia 
energija, tokiu ryžtu bei at
sidavimu kovoja už detentę,* 
už taikų taptų ir valstybių 
sugyvenimą, už ėjimo prie 
visuotino ir pilno nusiginkla
vimo, už teisi 
taiką visoje ši8je “ašarų pa
kalnėje.” 
ARGI TAI NE 

į ŠVENČIAUSIA TIESA?!
Bostono menševikų “Kelei

vio” redaktorius su pasipikti-
Su šių metų pradžia tapo žymiai pakeltas finansinis nimu gieda: 

reikalavimas iš milijonų amerikiečių pensininkų, sulaukusių 
virš 65 amžiaus ir patekusių į ligonines bei slaugymo 
įstaigas. Pavyzdžiui: Jeigu pirmiau buvo reikalaujama prie 
Medicare primokėti $144 už pirmąsias 60 dienų, išgulėtas 
ligoninėje, po $36 už dieną nuo 61 iki 90 dienų, o po to $72 
už dieną, tai po sausio 1 d. jau reikia primokėti $160, $40 ir 
$80. Jeigu slaugymo namuose reikėdavo prie “Medicare” 
primokėti $18 už dieną, dabar jau reikalaujama $20.

Šis apie 11 procentų pabranginimas patarnavimo ligoni
nėse bei slaugymo namuose paliečia, užgauna ir nuskriau
džia desėtkus milijonų senyvo amžiaus amerikiečių. Niekas j čiausia tiesa. Argi mūsų ne 
jų neatsiklausė, ką jie mano, kaip jie į tai žiūri. Atėjo iš kankina šios šalies istorijoje 
Medicare viršūnių patvarkymas ir jūs jį pildykite, arba neregėta infliacija? Taip, 
jums ligoninių ir slaugymo namų durys kietai uždarytos! kankina.

visos 
visa

visų

Kaip tik dabar laikas mūsų darbo 
liaudies jėgoms nesigailėti jokių 

protestais prieš biudžetą pasiekti ą ir pastovią

BET KARDINOLAS 
NEATSTOVAUJA 
DABARTINE! LENKIJAI

Clevelando smetonininkų 
“Dirva” (gruodžio 14 d.) po 
antrašte “Kieno Vilnius?" ra
šo:

Kardinolo Wyszynskio at
laikytos iškilmingos pamal
dos Varšuvos katedroje Vil
niaus universiteto 400 metų 
jubiliejaus proga, gruodžio 4 
dieną, susilaukė tokio atgar
sio Hamburgo Die Welt ko
mentarų (Meinungen) pusla
pyje:

‘Universitetas buvo įsteig 
tas 1578 metais, bet miestas 
tada nebuvo lenkiškas. Nuo 
1387 m. kaip katalikiška vys
kupija naudojosi Magdebur
go teise, be to buvo Lietuvos

, sostine.’
Lenkišku universitetu jė

zuitų akademija virto 1803 
metais, bet tuo laiku Vilnių 
valdė rusai. Po pirmojo 
karo miestas vėl trumpą lai
ką buvo Lietuvos centras, 
bet greitai jį pagrobė lenkai 
ir - nežiūrint Tautų Sąjun
gos protesto - neatidavė Lie
tuvai. 1941 metais buvo oku 
puotas vokiečių. Kai Wehr- 
machtas pasitraukė, miestą 
užėmė sovietai. Nuo to laiko 
jis yra Lietuvos socialistinės 
tarybų respublikos sostinė. 
Nepaisant to, lenkai išdidžiai 
(mit Pomp) prisimena šavo’ 
universitetą.’

‘Kažin ar 1979 metais su to 
kiu pat šovinistiniu įsitikini
mu Vokietijoje bus atšvęsta 
435 m. Karaliaučiaus univer
siteto sukaktis?’

Bet reikia žinoti, kad kar-
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Kapitalistų pelnai —baisi našta ant Amerikos liaudies 
pečių.

L v

LAIŠKAI

N
Kaip su nedarbu? Apie 

dešimt milijonų norinčių ir 
j pajėgiančių dirbti vyrų iri 

moterų jau kelinti metai ne
gali surasti darbų.

Kaip su vargu? Pačios val- 
i džius duomenimis šiandien 
šioje šalyje turime 35,000,000

I skurdžių.
: Kriminalistų siautėjimas! 
i Juk šiandien visoje šalyje be 
jokios išimties vakarais ir 

' naktimis ypač senesniam 
I žmogui nebesaugo iš namų ' 
' išeiti.
, Arba paimkime šios šalies 
Įvaldymą. Praeitą lapkritį bu- 
ivo rinkimai. Apart kitų!
I aukštų valdininkų, buvo iš
brinkta 20 naujų senatorių. Iš i 
į jų penki yra multimilijonie- , 
i riai, o ' 15 taip vadinamų , 
i vidutinių turčių. Nei vieno | 
| darbininko, nei vieno unijis- i 
to, nei vieno žemdirbio (far- i 
merio)! Ir visame kongrese 
šiandien nei darbininkai, ųei 
farmeriai neturi jokios atsto
vybės. Tai kas gi iš tikrųjų 
mus šiandien valdo, jeigu ne I 
sayanaudžiai kapitalistai?

Tai visa šiandien gali pa
neigti,, užginčyti tik žurnalis
tas, kurio galvoje jau “gaide
liai gieda.”
TARYBŲ LIETUVOS 

i VYRIAUSYBĖS 
i DĖMESIUI

Praeitų metų spalio mėne7 
šio laidoje žurnalo “Kumuųis- 
tas” redakcija paskelbė Lie
tuvos nusipelniusio gamtos .
apsaugos darbuotojo drg. i dinolas Wyszynski neatsto- 
Bergo laišką, kuriame jis i vauja dabartinei socialistinei 
rašo: • Lenkijai. Jis yra lenkiškas

“. . . Skuodo rajono Mosė-1 šovinistas. Jis pilsudskinio 
dį plačiai žino žmonės ne tikJ tipo sutvėrimas.
Tarybų Sąjungoje, bet ir toli ! 
už jos ribų. Mosėdis garsėja 
pavyzdingomis sodybomis, 
gražiai tvarkomu kolūkiu, 
vieninteliu Tarybų Sąjungo
je akmenų muziejumi po at
viru dangumi ir jo sukūrėju 
gydytoju Vaclovu Intu. Va
žiuodamas arba eidamas pas 
ligonius, Vaclovas Intas vis 
dairėsi akmenų. Vietos kraš
tovaizdis pasižymi gausiais 
riedulynais, žmonių sugebė
jimu ląukų akmenis panaudo
ti statybose, statant tiltus. 
Per dvidešimt metų gydyto
jas Vaclovas Intas surinko 
artimesnėse bei tolimesnėse 
apylinkėse , daugiau , kaip 
5,000 akmenų kolekciją ir 
juos sunešė arba suvežė į 
Mosėdį. Venclovas Inta į šį 
darbą sugebėdavo sutelkti ir 
gamtos entuziastus. Jam ak
tyviai padėdavo ir kolūkio 
vadovybė. Kolūkis išskyrė 
teritoriją akmenų muziejui 
po atviru dangumi, suremon
tavo seną vandens malūną 
prie Bartuvos upės, paruošė 
patalpas, etnografiniams že
mės ūkio, vietos priemonės 
bei buities eksponatams . . .

Paskutiniu metu Mosėdį 
pradėjo gausiai lankyti kul
tūriniais reiškiniais besidoį 
mintieji žmonės. Mošėdį lan
ko turistai, gamtininkai, 
mokslininkai. 1 Lankytojai 
kasįpet) gausėja, šiandien 
jų-/de$miys tūkstančių. 
Mosėdžiu! plačiai domisi 
spaųda^tięk vietinė, sąjungi
nė, tiėk i ir užsienio ... 
Gražūs?’ skaudos atsiliepimai 
pasirodę : ir kapitalrstihėse 
šalyše-^r-ItĮalijoj, Japonijoj,

Tarybų Lietuvos santykiai 
su Lenkija šiandien yra geri, 
draugiški. Socialistinė komu
nistų vadovaujama Lenkija 
nereiškia jokių pretenzijų j 
Vilnių.

Įdomu, kad mūsų lietuviš
kieji “vaduotojai,” kurių tar- 

| pe randasi ir Clevelando dir- 
viečiai, bendradarbiauja su 
tokiais višinskiniais lenkais i 
išeivijoje, padeda jiems “va
duoti” Lenkiją ir jon sugrą
žinti pilsudskininkų viešpata
vimą.

"Remiantis sovietinėmis 
‘žiniomis,’ JAV yra kankina
mos ne tik infliacijos, nedar
bo, vargo, siautėjančių kri
minalistų, bet amerikiečiai? 
jau esą paklupdyti krizės/' 
nepatenkinti ir aklai valdomi* 
savanaudžių kapitalistų.? 
(“K.”, gruodžio 12 d.).

Betgi visa tai yra šven-

Dbja\ iki šio laiko Mosėdžio 
parkasį akmenų muziejus po 
atviru ’ dangumi bei? kitos 
įdomybės neįteisintos. Vei
kia dajįgipusia savanoriškais 
pagrindais. Mūsų nuppione, 
mužiejųs turėtų būti wtvir- 
tinįas.i, Turėtu būti nurodyti 
pafĮęo&niizięjaUs tikslai bei 
uždaviniai ir patvirtinti par- 
ko*mų£ieįaus vietinių įdomy- 
bi^ nuostatai. Jau atėjo lai
ka^” Į j

$męrikiečiai, kurie Šį mu
ziejų ^aplankėme, juo susiža
vėjome. Neabejojame, kad 
Liętuyoš vadovybė susido-

Lietuvos 
kultūrinė 

veikla
Vilnius. — Nuolat stiprėja 

baltarusių ir lietuvių rašyto
jų draugystė ir kūrybinis 
bendradarbiavimas, rengia
mi literatūros vakarai, ver
čiamos ir leidžiamos knygos. 
Reikšmingiausias kaimynų 
baltarusių vertėjų ir leidėjų 
darbas yra dvitomis—lietu
vių tarybinės poezijos anto
logija, pernai išleista Mins
ke. Joje—84 autorių eilės. 
Neseniai baltarusių kalba 
išėjo V. Bubnio knyga, ku
rioje išspausdintos apysakos 
“Baltas vėjas” ir “Ramūnas.” 
Paruoštas spaudai lietuvių 
tarybinių poetų eilėraščių 
rinkinys vaikams, artimiau
siais metais numatoma išleis
ti J. Avyžiaus, A. Bieliausko 
romanų vertinius, kelis lietu
vių poezijos rinkinius, kny
geles vaikams. Savo ruožtu 
lietuvių skaitytojas gavo bal
tarusių prozos ir poezijos 
antologijas, daugelį klasikų 
ir šiuolaikinių rašytojų kny
gų.

Praeitų metų pradžioje 
įvyko lietuvių literatūros va
karas Minske, kur savo kū
rybą skaitė didelis būrys 
lietuvių poetų. Lapkričio pa
baigoje Vilniaus meno dar
buotojų rūmuose lietuvių ra
šytojai, poezijos mylėtojai 
šiltai sutiko svečius iš broliš
kosios Baltarusijos.

V. PETKEVIČIENĖ

Tarp Tarybų

| męs šiuo Bergo pakeltu klau
simu.

i Maskva.
i Sąjungos ir Jamaicos pada- 
| ryja sutartis atidaryti tarp 
jų susisiekimą oru.

1979 metų proga ir linki 
stiprios sveikatos ir sėkmės 
Jūsų kilniame darbe.

Tau, “Laisve,” linkime dar 
daug, daug metų su taikos ir 
tiesos misija sėkmingai lan
kyti savo skaitytojus.

Sao Paulo
“Laisvės” skaitytojai

I
r

Gerbiamas drauge,
“Tiesos” redakcijos kolek- , 

tyvo, visų Tarybų Lietuvos 
žurnalistų vardu sveikinu 

(‘■Laisvės” bendradarbius, pa- ; 
(žangius New Yorko ir visų I 
Jungtinių Valstijų lietuvius! 
naujametinių švenčių proga.

Bėga metai, pasaulyje' 
daug kas keičiasi. Tačiau Į
nesikeičia ir nemažėja visų | Gerbiamieji, 
Jūsų kova už pažangų reika-Į Sveikinu “Laisvės kolek- 
lą, už taiką, nesikeičia ir > tyvą su Naujaisiais Metais, 
nemažėja Jūsų meilė gimtam Į linkėdamas visiems geriau- 
Nemuno kraštui, žengiau- i si°s sveikatos ir sėkmingai 
čiam nauju keliu. Tą Jūsų j tęsti kultūrinį darbą.
kovą už darbininkų reikalus,! Toronto Juozas Žukauskas 
meilę gimtinei jaučia ir verti
na Tarybų Lietuvos žmonės,;
jie gerbia Jūsų triūsą, žavisi' 
neišsenkarfčia energija.

Iš visos širdies linkiu, kad į 
ir ateinantys metai būtų sėk- i 
mingi ir laimingi Jūsų 
raščiui, Jūsų pažangiai 
lai, Jūsų šeimoms.

Linkiu daug laimės, 
nai—geros sveikatos ir, visol 
kito, ko tik žmogui gab jfake]u mūsų visiems užjūrio 
reikėti- . . lietuviams.

Albertas Laurinčiukas j Nuoširdžiai sveikinu ir sa- 
vo mielą dėdienę Anną Mar
kevich iš Brocktono, turi 
daug metų siunčia man taip 
mėgiamą “Laisvę.”

Tegul gera nuotaika, stipri 
sveikata ir žvalumas Ją lydi 
per ištisus Naujus 1979 Me
tus!

V. Andriuškevičienė
Kaišiadorių rajonas

laik-' 
veik-!

būti-

1 Miela “Laisvės” redakcija!
Nuoširdžiausius svei^ini- 

i mus Naujųjų 1979 Metų pro
ga Jums visiems siunčiu iš 
mielos Lietuvos.

Linkiu visam Jūsų kolekty- 
Į vui geros sveikatos, neblės- 
I tančios energija ir jaunatviš- 
j ko ryžto.

Būkite taikos ir meilės

“Laisvės” redaktoriui,
Naujųjų metų proga siun

čiame Jums ir visiems lais- 
viečiams nuoširdžiausius lin
kėjimus. Tegu šie metai at
neša Jums daug laimės, kū
rybinio džiaugsmo, šviesiu ir 
saulėtų dienų.

“ALTos” žurnalistų vardu. 
Vilnius Feliksas Pažusis

Didžiai Gerbiamas laikraščio
UT • M -r Y 1 1 .

Brangūs Draugai Laisviečiai!
Su 1979 metais sveikinu ir 

linkiu visiems 
darbuotojams ir skaityto-

“Laisve” Kplektyve,
Sveikindama su Naujais 

1979 Metais nuožirdžiai lin
kiu visiems .•• i-i • _ kad musų pažangus tiesos stiprios energijos kilniame 6 . . .. .
Jūsų darbe!

Kartu noriu pasveikinti ir i 
padėkoti J. J. Staniams už i 
prenumeruojamą spaudą ma-! 
no dukros Marijos Macijaus- j 
kienės vardu.
Kaunas

geros sveikatos, jan?s ^ikatos.

leidėjams,

energijos,

skleidėjas eitų taip, kaip iki 
šiol.

Skaitau ir džiaugiuosi, kaip 
Į visi vajininkai ir aukotojai 

- j pasiaukojančiai dirbate. La-
I bai norėtųsi ir man prisidėti, 

K. Zakavičienė jbet nė™ kaiP- Aš virš 30 
I metų išgyvenau Argentino
je, tai žinau, kaip sunku yra 
' turėti savo pažangų laikraš
tį,’ kiek jis kainuoja ir kiek 

, , . reikia darbščių, energingųprenumeratos ateinantiems &

Gerbiamoji “Laisvės” 
redakcija,

Atsiunčiu $20 atnaujinimui

1979 metams, kas liks, auko
ju “Laisvės” fondui.

Nuoširdžiai sveikinu visą 
“Laisvės” kolektyvą su Nau
jais 1979 metais. Linkiu ge
riausios sveikatos ir sėkmės 
jūsų kilniame darbe.

Su pagarba,
Maria Giliam

•Melbourne, Australia

draugų.
Tad sėkmės, draugai, Lais

vės švyturio sargai, lai įskai- 
drėjęs švyturys tamsią naktį 
pravarys.
Kaunas Stašauskienė

“Laisvės” redaktoriui 
ir visam jo kolektyvui

Sao Paulo “Laisvės skai
tytojai sveikina Jus Naujųjų

i Gerbiami Tautiečiai!
Nuoširdžiai sveikiname 

Jus ir Jūsų artimuosius su 
Naujais 1979 metais. Linki
me daug laimės, geros svei
katos ir sėkmės jūsų gyveni
me.

Pr. A. Jaruševičius
Sao Paulo, Brazilija
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Laiškas iš Vilniaus 
“Laisvės” administratorei

wit

Rašytojas Juozas Baltušis

Didžiai gerbiama ir miela 
drauge Ieva,

jau keli mėnesiai praslinko 
nuo mūsų susitikimo Dzūki
joje, prie brangaus Rojaus 
Mizaros kapo, išgyvenant 
jautrias ir prasmingas aki
mirkas, o aš tiktai dabar 
susiruošiau parašyti Jums 
kelis žodžius. Tokio suvėlini- 
mo priežasčių labai daug, 
tačiau pagrindinės yra dvi: 
kartas nuo karto sutrinkanti 
mano sveikata ir nesibaigian
čios kelionės po Lietuvą ir 
kitur. Berods, esu jau pasi
gyręs Jums, kad Lietuvos 
Kino studija pasimojo pasta
tyti dokumentinį filmą apie 
mano malonybę. Gana stip
riai šito nenorėjau, bet jeigu 
reikia, tai reikia, esu parei
gos žmogus. Filmo kūrėjai 
sumanė pasekti mano vai
kystės pėdsakus, tad visų 
pirma vykome į Rygą, čia 
archyvuose suradau įrašą, 
kad mano tėveliai susituokė 
1902 metų sausio 20 dieną. 
Suradau ir savo krikšto įra
šą, kuriame pasakyta, kad 
esu gimęs “teisėtoje atsargos 
eilinio Juozėno Karolio sū
naus Rapolo ir Baltušytės 
Marijos Juozo dukters san
tuokoje” 1909 metų balan
džio 14 dieną, ir kad “nauja
gimiui suteiktas Alberto var
das.” Nežinau, gal į senatvę 
pasidariau sentimentalus, 
bet gerokai susijaudinau, 
perskaitęs šituos įrašus. 
Stipriai veikia praeitis!

Vėliau vykome lėktuvu į 
Volgogradą, savo metu bu
vusį Cariciną. Čia viename 
šito miesto, nūnai turinčio 
per milijoną gyventojų, prie
miestyje Beketovkoje mes 
gyvenome 1916-1917 metais 
kaipo pirmojo pasaulinio ka
ro pabėgėliai. Apie tai rašiau 
savo atsiminimų “Su kuo 
valgyta druska” I-jame to
melyje. Dabar iš naujo susi
jaudinau. Suradau gatvę, ku
rioje gyvenome, o taip pat 
kalvio Sirotino namą. Kalvio 
gyvo nebėra. Mirė ir jo 
žmona bei vaikai Grigorijus 
ir Marijaną. Kalvė sudegusi. 
Jos pelenuose suradau ste
buklu išlikusias kalvio rep
les, tai parsivežiau, laikau 
pasikatinęs savo darbo kam
baryje kaip atminimą. Sura
dau Beketovkoje ir žmonių, 
dar prisimenančių mūsų šei
mą, nors praėjo nuo to laiko 
61 metai, daug visokių įvy
kių buvo, nugriaudėjo antra
sis pasaulinis karas, dešimtis 
kartų baisesnis už pirmąjį, 
svarbūs pakitimai palietė vi
są pasaulį. Stipri eilinių žmo
nių atmintis!
palietė visą pasaulį. Stipri 
eiliniu žmonių atmintis!

Papasakojo jie man ta pro
ga įdomu atvejį. Kai Stalin
grado mūšių metu buvo 
paimtas į nelaisvę vokiečių 
maršalas Paulius, tai atvežė 
jį į Beketovką ir atvedė 
pavalgyti pietus į tą patį

O dar prašau nerūstauti, 
kad parašiau tokį ilgą laišką, 
nusibos Jums skaityti. Lai
kau Jus savo nuoširdžiu 
draugu, tai kalbu, kas ant 
dūšios guli. Ačiū už dėmesį.

Turėjau parašyti knygos 
; “Su kuo valgyta druska” 
’ trečiąjį tomą (“Ugnies me- 
j tai”), tačiau taip man išėjo, 
' kad visai netyčia parašiau 
visiškai kitą knygą, pavadi
nęs ją “Sakmė apie Juzą.” 

j Nieko čia ypatingo nėra, 
tiesiog paprasta paprasto

■ žmogaus gyvenimo istorija. !.
■ Dabar ši knyga ruošiama 
spaudai.

i O aš tuo tarpu ruošiu 
[spaudai kitą leidinį: “Istori
jos kupiškėniškos.” Tai bus

į knyga apie nuostabius Ku-
■ piškio Etnografinio liaudies 
i teatro žmones, pastačiusius 
i ir jau vienuoliką metų vaidi- 
; nančius su neregėtu pasise-
I kimu
' vestuves.” Knygos autorius- 
šio teatro vyr. režisierius

i Povilas Zulonas, na o aš—re
daktorius. Iki galo metų pa
baigsiu šį darbą. Tada imsiu

| “Druską” už abieju ragu. 
Pats laikas. .

' Tai šitokios mano naujie- 
i nos.

Džiaugiuosi, kad esu gyvas 
| ir dar šiek tiek darbingas, 
! kad privalau priskaldyti 
“Druskos” dar tris pūdus, 
taipogi pavaryti kitus darbe
lius. Kai turi gyvenime uždą- ■
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1918^-1919 METŲ TIETUVOJE
ĮVYKIŲ ATGARSIAI AMERIKOJE

IŠ ROJAUS MIZAROS PRISIMINIMŲ
AIP Amerikoje buvo sutiktos Žinios 
apie 1918 metais Lietuvoje prasidė
jusiu proletarinę revoliuciją ir dar

bininkų ir valstiečių valdžios — Tarybų 
valdžios, ■— paskelbimą?

Pasakysiu, jog apie šiuos didžiuosius 
įvykius Lietuvoje Amerikos spauda rašė 
labai šykščiai, tiesiog slėpė Juos nuo JAV 
žmonių. Jei j vieną kitą buržuazinį laikraš
tį kokia žinelė ir prasiskverbė, lai ji buvo 
įdėta, kur, nors nežymioje vietoje, tarp rek
lamų, kad neatidesnis skaitytojas neturėtų 
progos jos ir pamatyti. Tarybų Rusija tuo- 

|met buvo iš visų pusių užblokuota, irim- 
:perialisfinės valstybės ryžosi ją. sužlugdyti. 
Dėl to apie komunistų laimėjimus buržuazi- 

iniai korespondentai, jei ir žinojo, nenorė- 
Senovines kupiškėnų Jo rašyti, o kurie rašė, [ tų, korespondenci

jas redakcijos sucenzūravo.
Gi iš Vilniaus mūsų spauda 

kios žinutės — nei telegramų, 
; Pažangioji Amerikos lietuvių

vinį, tai ir gyventi stipriau' 
traukia. Džiaugiuosi matyda
mas gyvus ir sveikus savo 
draugus, neišsenkamos ener
gijos Justa Paleckį, Juozą 
Paukštelį, Juozą Grušą,1 tik 
ką atšventusį 70-ties metų 
jubilieju Juliu Būtėną, reto 
talento ir didžios kultūros 
literatūros meistrą Justiną 
Marcinkevičių, daugelį, dau-

negavo Jo
nei laiškų! 
visuomenė 

'apie Lietuvą tiesiog visiškai nieko nežino
jo. Pavyzdžiui, 1918 metų gruodžio 16 die- 
i ną išleistas Lietuvos Laikinosios revoliuci- 
I nes darbininkų ir valstiečių vyriausybės 
Manifestas dėl Tarybų valdžios paskelbimo

■ Lietuvoje mūsų spaudą tepasiekė tik 1919 
I metų balandžio mėnesį.

Apie tai, kaip prasidėjo proletarinė re
voliucija Lietuvoje, kaip, kūrėsi darbinin
kų valdžia, amerikiečiai lietuviai daugiau 
sužinojo tik iš V. Kapsuko knygos „Pir
moji Lietuvos proletarinė revoliucija ir Ta
rybų valdžia", kuri daug vėliau, po kelio
likos metų, buvo išleista Amerikoje.

it v

JR®

Rojus Mizara apie 1916—1917 melus.

Mano brolis Kipras, — sakė jis, — 
dainavo Marinskame lealre pirmiau, 
tebedainuoja ir dabar, bolševikams 

O jūsų čia maliavojimas Lenino

kalvio Sirotino namą, kuria
me mes gyvenome. Įdomu, 
ką?

Didžiulį įspūdį padarė 
mums visiems miestas-did- 
vyris Volgogradas. Visas jis 
naujas, prikeltas iš griuvė
siu, užgydęs klaikias karo 
žaizdas. Viršum Mamajevo 
kurgano kyla aukštyn didžiu
lė Motinos-Tėvynės statula, 
bene virš 60 metrų aukščio. 
Jos papėdėje įruoštas didin
gas Memorialas žuvusiems 
didvyriams atminti. Dieną ir 
naktį čia dega amžinoji ug
nis, skamba tyli muzika. 
Tūkstančiai žmonių kasdien 
atvyksta nulenkti galvą žu
vusiųjų Tėvynės sūnų ir duk
terų atminimui. Tūkstančiai
žuvusiųjų vardų įrašyti auk- j gelį kitų. Gera gyventi tarp 
so raidėmis Memorialo šieno-1 šaunių žmonių!
se. Nužilę tėvai ir motinos Miela ir gera Ieva, naudo- 
skaito, tyliai nubraukia aša-, damasis proga, iš visos šir- 
rą. Brangiai sumokėjo tary
biniai žmonės už laisvę ir 
šviesų tarybinį gyvenimą.
Dabar čia visi jaunavedžiai 
vestuviniais aprėdais tiesiai 
iš Civilinės metrikacijos biu
ro eina į Memorialą nulenkti 
galvą didvyriams. Vaizdas 
stipriai jaudinantis, giliai įsi
mintinas.

Iš Volgogrado plaukėme 
Volgos upe 360 kilometrų į 
Saratovą. Čia irgi atrinkau 
vietas, kuriose pabuvojau 
jau antrojo pasaulinio karo 
mėnesiais, evakuotas į Sara
tovo sritį ir padirbėjęs apie 
pusę metų Petrovsko rajono 
viename tarybiniame ūkyje, 
kur buvo keturi tūkstančiai 
kiaulių ir du lietuviai—Juo
zas Gudžinskas ir aš, šitų 
kiaulių šėrėjai. Ne vieni bu
vom, mums talkininkavo mo
terys, išleidusios savo vyrus 
į frontą. Dabar pabuvojau iš 
naujo čionai. Nieko nebepaži- 
nau, gyvenimas taip pasikei
tęs, pažengęs į priekį, pa
šviesėjęs. Net žmonės čionai 
gyvena jau kiti, .išaugę ir 
subrendę per pastaruosius 
37 metus. Kai kuriuos senus 
pažįstamus dar suradau. Visi 
pasenę, kaip ir aš. Išgėrėm 
taurę, nusišluostėm ašaras, 
paskui išsiskyrėm. Dar kartą 
įsitikinau, kad eiliniai pa
prasti rusų žmonės yra nuo
stabaus būdo, jautrūs, dėme
singi, atviraširdžiai. Iš naujo 
karštai pamilau juos visus. Ir 
labai man gaila, kad nebepa
simatysim: nebeliko laiko su
sitikimams, liko tiktai darbui.

Sugrįžęs iš Volgogrado ir 
Saratovo, lankiausi mūsų 
respublikos rajonuose, prieš 
tai, beje, pabuvojęs Maskvo
je, kurioje gyvenau pirmojo 
ir antrojo pasaulinio karo 
metais. Lietuvoje aplankiau 
Kupiškį, Anykščius, Pa
kruojį, Šalčininkus, Molėtus, 
daugelį kitų vietų, pabendra
vau su skaitytojais.

Tai šitaip, miela ir gera 
Ieva, ir sugaišau su parašy
mu laiško Jums. Prašau ne
rūstauti.

dies sveikinu Jus su Naujai
siais 1979 metais, linkiu gex 
ros sveikatos, sėkmės jūsų 
darbuose, ilgų ir vaisingų 
gyvenimo metu.

Nuoširdžiausiai ir karštai 
sveikinu su Naujaisiais 1979 
metais nuostabų ir tokį būti
na pažangiosios kultūros 
reiškinį—“Laisvę” ir visus 
laisviečius, su gerbiamu ir 
brangiu Antanu Bimba prie
šakyje, visus “Laisvės” drau
gus, rėmėjus, aktyvius ben
dradarbius. Būkite visi to
kie, kokius matėme iki šiol: 
nepalaužiamos energijos, 
taurios širdies žmones, pa
žangos kovotojus. Gyvenkite 
ilgus dešimtmečius, vaisin
gus ir turiningus. Ačiū vi
siems!

Stipriai apkabinu Jus, mie- 
I la Ieva.

Jūsų
Juozas BaltušisNaujametinis sveikinimas

1919 metų pradžioje aš dar gyvenau 
j Bostone pas kompozitorių Miką Petrauską, 
i turėjusį nuosavą namą, kuriame buvo ir 
) jo muzikos mokykla, vadinama Lietuvių 
muzikoš konservatorija. '

Vieną sekmadienio vakarą suskamba du
rų varpelis. Jas atidarius, netikėtai, nelauk
tai įžengia dr. Jonas šliupas, atvykęs iš 
Skrantono miesto, kur jis tuomet gyveno. 
Sakėsi atvykęs „svarbiais tautos reikalais" 
ir klausė M. Petrauską, ar galėtų čia pas jį 
pernakvoti. Nakvynė jam buvo užtikrinta. 
O kai Petrauskas paklausė, kuriuo gi rei
kalu svečias atvyko į Bostoną, J. šliupas 
nusivylusio ar išgąsdinto žmogaus tonu at
sakė:

— Ar negirdite, kas darosi Lietuvoje? 
Reikia ką nors skubiai veikti, kol dar ne 
vėlu. ,

Ir daktaras, lyg uždusęs sėsdamas į 
krėslą, dėstė, jog Lietuvos padėtis esanti 
tragiška: j,Kapsukas su savo bolševikais 
ima valdžią". Vilnius, girdi, jau jo, o kai 
paims ir Kauną, tuomet bus ne laikas ką 
nors mums ‘daryti, šliupas atvyko į Bosto
ną pasitarti su į,veikėjais", ypač su „Ke
leivio" leidėjais, dėl veiklos subendrfni- 
mo. Prašė M. Petrauską, kad jis su juo 
kartu vyktų į „Keleivio" leidyklą. Nežinau, 
kuriuo sumetimu, bet Petrauskas ragino ir 
mane kartu vykti. Nors-' nesijaučiau tinkąs 
būti didelių vyrų kompanijoje, bet sutikau.

i
„Keleivio" leidykloje’ radome abu laik

raščio savininkus — redaktorių S. 
šoną ir' administratorių J. Gegužį, 
dė, kad šliupas buvo iš 'anksto su 
sitaręs 'tą vakarą'susitikti.

Prasidėjo neformalios diskusijos.

Ko Tau palinkėt,
mielas drauge, 

Ant sveikinimo atviruko? 
Likimas tegu Tave saugi 
Ištvermingas kovotojas būki! 

. Svarbiausia—tikėti
liepsningai, | 

Kad pasaulis į pažangą
slenka

Ir kad ateitin jo didingon 
Savo dalį mes įdedam 

menką;
Kad skirta kiekvienai kartai 
Naujovių vienodai patirti 
Ir kad pavydėti neverta, 
Kas po mūsų kitiems 

yra skirta.
Džiugu jaust, kad 

užuomazgoj slypi 
Mumyse ateitis lauktoji, 
Kad savo kovoj daugialypėj 
Mes pumpurą kraunam 
rytojui.
Lai šie atviruko žodžiai 
Įlieja tau ryžto, stiprybės! 
Lai į ateitį skverbiasi godžiai 
Mintis, tavo dvasioj sužibus!

G. Subata

Michel-
Tai ro
jais su-

Pirmiau
sia kalbėjo J. Šliupas. Pasiremdamas „as
meniniais duomenimis", -‘gautais iš Kauno, 
sakė, kad Lietuvoje „padėtis baisi".

J; šliupas kalbėjo j ilgai ir nuobodžiai, 
dažnai.-, kartodamas tuos , pačius sakinius. 
M. Petrauskas klausė:

kad nežino, bef jam

vienas iš tų keturių

pritarė Šliupui.

__ Ar jūs, daktare, žinote, kas darosi 
bolševikų užimtoje Lietuvos dalyje? Ar ži
note, ką Kapsuko valdžia daro, ko ji sie
kia, kokia jos programa?

Užklaustasis atsakė, 
ir nereikia to žinoti.

Paaiškėjo, kad nė 
vyrų nieko nežino.

J. Gegužis karštai
karščiavęs jis visaip puolė V. Kapsuką ir 
žadėjo dėti „paskutines pastangas", kad 
išgelbėtų Lietuvą „nuo anarchijos".

— Ar jūs nematote, ką Kapsukas, bū
damas Amerikoje, Čia padarė! Jis suskal
dė lietuvius socialistus į gerus ir blogus. 
Matote, kas dabar vyksta Lietuvių socia
listų sąjungoje! Įsigalėjęs Lietuvoje, jis dar 
blogiau padarys.

Be abejonės, visiems buvo įdomu, ką 
pasakys M. Petrauskas, ilgai sėdėjęs ir 
klausęs tų kalbų. Jis kalbėjo trumpai, beturį 
griežtai pasisakydamas, jog Lietuvos žmo
nės turi teisę kovoti ir įsikurti tarybinę 
santvarką. Tai nustebino ne tik šliupą ir 
Gegužį, bet ir mane, nes aš'nesitikėjau j| 
pasirodysiant tokiu griežtu diskusijose, 
ypač šliupo akyse. Jis dažnai minėjo liau
dį. „Kas mes esame? Liaudies vaikai. Kas 
sudaro Lietuvą? Liaudis". Tiesa, apie dar
bininkų klasę, apie vargingųjų valstiečių 
reikalus nekalbėjo nė vienas. Socializmo, 
kapitalizmo nieks ten nelietė. Aš keletą 
kartų įsimaišiau su keletu sakinių, bet Į 
mane jie nekreipė jokio dėmesio.

J. šliupas, girdėdamas M. Petrauską taip 
kalbant, širdo. Tai matydamas, M. Petraus
kas dar labiau karščiavosi ir vis teigė, kad 
Lietuvos žmonės, liaudis, turi teisę dabar, 
po karo, jeigu jiems patinka, jeigu jie no
ri, „padaryti taip, kaip Rusijos liaudis j pa
darė ".

— Tai ar tu, Mikai, — klausė supykęs 
šliupas, — sutiktum valgyti iš to paties ka
tilo viralą kartu su „Kapsuko padaužo
mis?" Ar tu sutinki, kad visi geri Lietuvos 
inteligentai būtų pakarti arba sušaudyti?

Petrauskas atsakė, kad jis nemano, jog 
visiems Lietuvos žmonėms, esant ten ta
rybinei santvarkai, reikės srėbti sriubą Iš 
vieno ir to paties katilo. Inteligentijos 
niekas nekaria, teigė jis, ir nekars, nes juk 
ir pals Kapsukas yra inteligentas.

taip 
aip 
/aidant, 
ir Kapsuko pabaisomis manęs nė kiek ne
baido, aš. juodu asmeniškai pažinau. Abu
du kultūringi, apsišvietę, išsimokslinę vy
rai. Lietuvai jie tik naudos tegali duoti.

Maždaug tokios buvo tos diskusijos. Jos 
truko ilgokai. įsikarščiavę vyrai nesigailė
jo įterpti ir aštresnių žodžių. Bet diskusi
jos, kiek jos lietė Šliupo misiją, buvo 
bergždžios. Jokio sprendimo nebuvo pa- 
dary ia.

Kai Ameriką pasiekė nors ir labai kuk
lios, neaiškios žinelės apie proletarinės re
voliucijos pradžią Lietuvoje, apie tarybinės 
santvarkos kūrimąsi, tūkstančiai Amerikos 
lietuvių darbininkų — socialistų ir nesocia- 
listų — labai nudžiugo. Jiems atrodė visiš
kai natūralu, kad Lietuvos liaudis pasiren
ka tokią santvarką. Dėl revoliucijos laimė
jimo vargu kas nors iš jų abejojo.

Dažnai nuvykdavau j LSS 60 kuopos sve
tainę Bostone. Si kuopa tuomet turėjo 
daugiau kaip šimtą narių, ir dauguma jų 
vakarus praleisdavo savo svetainėje, dis
kutuodami dienos įvykius. Visi jie džiau
gėsi, visų nuotaika buvo pakili, nors ne
daug jie nusivokė, kas iš tikrųjų Lietuvo
je dedasi. Visi nekantriai laukė daugiau 
ir aiškesnių žinių iš Lietuvos, rodančių, 
kad jau visa Lietuva yra tarybinė.

Apie šaukimą kokių nors masinių mitin
gų, norint pareikšti padrąsinantį žodį savo 
broliams, kovojamiems už liaudies laisvę, 
pasveikinti V. Kapsuko vadovaujamą dar
bininkų ir valstiečių vyriausybę, čia, deja, 
nebuvo nė kalbama. O priešas išsijuosęs 
veikė! Saukė mitingus, visaip juodino ko
munistus bolševikus ir rinko pinigus pirkti 
kulkoms, šautuvams ir patrankoms, kaip jie 
atvirai nuo estradų sakydavo, — „bolševi
kams šaudyti".

Liaudies priešai vien tuo nesitenkino. Jie 
pradėjo per spaudą ir gyvu žodžiu nuo 
estradų apeliuoti j žmones, kad, girdi, rei
kią organizuoti „Amerikos lietuvių kariuo
menę" ir ją siųsti Lietuvon „kariauti su 
bolševikais". Kas tą idiotišką mintį buvo 
sugalvojęs, dabar aš nė neatsimenu, bet 
tokia įžūli propaganda buvo skleidžiama. 
Žinoma, kvailių, kurie stotų į „lietuvišką 
klerikalų vaiską", nebuvo. Tačiau tokia 
propaganda sudemoralizavo ne vieną ma
žai galvojantį lietuvį darbininką bei smul
kų biznierių.

Vietoj „Kovos" LSS kurį 'aiką leido mė
nesinį laikraštį „Mūsų tiesa". 1919 metų 
kovo 1 d. šis laikraštis, be kitko, ragino:

„Sąmoningi darbininkai privalo įtempti 
visas jėgas prieš tuos budeliškus klerikalų 
ir tautininkų sumanymus (organizuoti lietu
vių armiją ir siųsti ją j Lietuvą kovoti 
prieš komunistus. — R. M). Mes turime 
Šiuo reikalu kuo didžiausiai išplėtoti savo 
veikimą visose Amerikos lietuvių kolonijo
se, turime pasiekti plačiausias Žmonių tri
nias ir išaiškinti joms, jog jų rankomis mū
sų klerikalai ir tautininkai kėsinasi uzj 
smaugti proletarinę revoliuciją Lietuvoje. 
Kiekvienas į „Amerikos lietuvišką vaiską" 
įtrauktas vyras reiškia ginkluotą proletari
nės revoliucijos naikintoją, mūsų brolių 
skerdimą; kiekvienas duotas klerikalams 
arba tautininkams doleris reiškia durtuvą 
arba kulką prieš darbininkų klasės drau- 
gąAovotoją".

Spausdinama iŠ knygos „Proletarinė 
revoliucija Lietuvoje", Vilnius. 1960.

Vilniuje, Sjporto rūmuose gruodžio 15 dieną Lietuvos Komunistų Partijos Centro 
Komiteto ir Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos iškilmingas posėdis, skirtas 
Tarybų valdžios įkūrimo Lietuvoje ir Lietuvos Komunistų Partijos 60-sioms metinėms
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TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Svarbus nutarimas
Jungtinių Arabų Emiratų 

sostinėje Abu Dabio mieste 
pasibaigė eiline naftą ekspor
tuojančių šalių organizacijos 
t OPEK) konferencija. Šiai 
organizacijai priklauso 13

infliacijos viš didėja viduti
niškai 8-10 procentų per me
tus.

Galima pridurti, kad per 
praėjusius dvejus metus 
Amerikos doleris, kuris yra i

Alžyras, Ekvado- ■ pagrindinė valiuta, atsiskai
tant už naftą pasaulinėse 
rinkose, buvo nuvertintas 
20-30 procentų. Nesunku su
prasti, kokių didelių nuosto-

Indonezija,
Jungtiniai

Kataras,
Nigerija,

Irakas, Iranas, 
Arabų E m i ratai, 
Kuveitas, Libija, 
Saudo Arabija ir Venesuela, lių patyrė OPEK šalys. Šios 
Tai besivystančios valstybės, 
kurios pasaulinei rinkai tie
kia devynis dešimtadalius vi
sų degalų. Todėl supranta
ma, kad Vakaruose jų veiks
mams skiriamas didžiulis dė
mesys.

Pagrindinis

organizacijos sekretoriato 
apskaičiavimais, per pasta
ruosius dvejus metus jų 
įplaukos už naftos eksportą 
sumažėjo maždaug 30 pro
centų. Todėl suprantamas 

i naftą eksportuojančių šalių
dabartinės i nutarimas padidinti degalų 

ORĖK konferencijos darbo ; kainą, kad būtų galima kom- 
rezultatax buvo nutarimas I pensuoti savo didžiulius nuo- 
padidinti naftos žaliavos ba- stolius.
zinę kainą. Nuo sausio pir- , 
mos dienos nafta pasaulinėse 
rinkose bus pardavinėjama 5 , 
procentais brangiau, o iki ! 
1979 metų pabaigos, kaip • 
manoma, pabrangs iš viso j 
14,5 procento.

“Durklo smūgiu į Vakarų | 
ekonomikos nugarą" pavadi
no šį nutarimą buržuazinė 
išsivysčiusių kapitalistinių 
šalių spauda. Bet ar taip yra 
iš tikrųjų? Naftos kaina buvo 
“įšaldyta’ 1977 metų sausio

Tai aiškiai nepatinka Vaka
rams, ir pirmiausia Jungti
nėms Amerikos Valstijoms, : 
kurios gauna daugiamilijoni- ; 
nius pelnus, valiutiniu ir fi
nansiniu atžvilgiu išnaudoda- • 
mos šias šalis. Konferencijos 1 

i išvakarėse Washingtonas ne . 
i kartą mėgino daryti spaudi- 
1 mą OPEK šalims. Ir tas i 
. faktas, kad, nepaisant šanta- 1 
j žo ir grasinimų, OPEK šalys ’ 
priėmė tokį svarbų nutari- I 

. 1 mą, byloja apie jų ketinimą I 
mėnesį Jr nuo to laiko nesi- ; jr ateityje kovoti už efektyvų 1 

i nacionalinį suverenumą savo 
I gamtos turtams, kovoti prieš 
neokolonializmo pančius.

i

S. Stiklakis

keitė. O pramonės prekių, 
kurias jaunos nepriklauso
mos valstybės importuoja .iš 
išsivysčiusių kapitalistinių 
šalių, kainos dėl pasaulinės

“LAISVĖ

Įvairių esama pasaulyje! 
paminklų ir atminimo ženk- , 
lų. Juos stato įžymiems; 
mokslo, meno, politikos vei- i 
kėjams, karo vadams ir ka
riams už jų nuopelnus. Ta
čiau yra paminklai ne gyve
nusiems pasaulyje, o. rašyto
jų fantazijos sukurtiems per- 

; sonažams, plačiai pažįsta
miems iš literatūros. Madri-

I de pastatytas įspūdingas pa-
■ minklas, vaizduojąs pasauli
niai žinomąjį Servanteso ro
mano herojų Don Kichotą ir 
jo tarną Sančo Panso. Lon
done esanti Konan Doilio 
išgarsintojo seklio Šerloko

■ Holmso stovyla. Būdamas 
VDR, mieste Magdeburge

legendinio Tylio
Ulenšpigėlio galvą.

ir
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Tarybų Lietuvos padangėje

Religija, humanizmas 
ir ateizmas

Visų religijų dvasiškiai; jie, per savo tamsumą, to 
stengiasi, ne tik suderinti, į nesuprato, 
bet ir sulieti religijas su | Ir šiandien daug kriminali- 
bumaniz: i’ . Tam tikslui var- I nių nusižengimų atliekama 
toja įvairi./ priemones nie-: vardan dievo, visi tos rūšies 
kinti ateLtus. Labiausiai jų i nusižengfrfrdf ė'sfi'"’ įmanomi „
mėgiama - posakis: “Tik gy-1 tik dėl to, kad žmonės'isau- * 
vulys neliki į Dievą.” Kai kieti pirmoje vietoje mylėti 
kurie vanoja dar žiauresnius dievą, 
žodžius. Štai gerai lavintas, kodėl humanizmas negalėjo 
dvasiškis, kuris San Paulo' ir negali 
mieste Katalikų Universite- dvasioje.

Ateistai 
, jiems jo 
•ateistų doros principas—pir
moje vietoje ir aukščiau vis- 

i ko, vertinti ir mylėti žmogų 
be skirtumo tautybės, rasės 
ar spalvos. Tik ateistinis 
auklėjimas—pilnoje to žodžio ■, vyriausybe nutarė artimiau- 
prasmėje—humanistinis auk
lėjimas. Ateistų dievas- 
žmogus.

Pagaliau, ateizmas yra ko
munizmo dalis. Todėl ateistai 
vadovaujasi Markso teorijos 
ekonominiais pagrindais. Juk

o ne žmogų. Štai

vystytis religijų

le. dėsi

Paminklas Palangos Juzei
Bet mažai kas'žino,'kad 

Lietuvoje yra pūminklas lite-
ratuririiam personažui. Tai 
žinomojo Valančiaus apsaky
mo “Palangos Juzė” herojui 
linksmam 1 siuvėjui bageTbti 
pastatytoji stovyla. Ji stovi! 
Salantuose, Palangos Juzės | 
gatvėje, kur gyvena liaudies 
menininkas Petčas Kale'nda, 
sukūręs plačiai žinomą Pa
langos Juzės statulėlę, ku
rios didelį variantą jis išdro- į 
žė ir pastatė prie savo namo. [ 
Būdamas Salantuose1 esu nu- < 
sifotografavęs prie to Palan
gos Juzės ir siunčiu nuotrau
ką Jums, sveikindamas su 
Naujais—1979—metais.

Justas Paleckis
Vilnius, 

1978.XII.3. L

dviems šimtais

aštuonmetėje mo- 
apylinkės LiaudiesSostinę puošia naujos 

mokyklos
Vilnius. Kasmet didėja ir 

gražėja Tarybų Lietuvos so
stinė senasis Vilnius. Tai 
ypač pastebima naujuose mi
krorajonuose.

Štai visai neseniai žinomų
jų Lazdynų tęsinys Karoli- publikos 
niškės buvo naujas mikrora
jonas. Šiandien jos jau “pa
seno,” išaugus kaimynui— 
Viršuliškių mikrorajonui.

Šių metų mokslo pradžia 
reikšminga abiems mikrora
jonams. Karoliniškėse atida
ryta naujai pastatyta viduri
nė mokykla.’ Tai penktoji 
.šiame mikrorajone. Į naują 
mokyklą mokytis susirinko 
,950 moksleivių. Jiems dėstys 
40 pedagogų.

Tą pačią dieną nauja vidu
rinė mokykla atidaryta 
Viršuliškių mikrorajone.

Moksleiviai koncertuoja 
užsieniuose

Klaipėda. Mūsuose gerai 1 
žinoma S. Šimkaus vardo i 
aukštesnioji muzikos mokyk-1 
la, garsėja aukštu profesona- i 
lumu ir dėstymo kultūra.

Neseniai Kanadoje vyko; 
Junesko tarptautinės muziki-; 
nio lavinimo draugijos konfe- į 
rencija. Šioje konferencijoje! 
atstovauti Tarybų Sąjungai | 
buvo patikėta Klaipėdos S. 
Šimkaus vardo aukštesniajai 
muzikos mokyklai. Klaipė
diečiai garbingą pavedimą 
atliko sėkmingai.

, Į Kanadą buvo išvykęs 
dėstytojos J. Turauskienės 
vadovaujamas moksleivių 
liaudies instrumentų ansam
blis.

Ontarijo provincijos Lon
dono miesto universiteto sa
lėje šimkiečiai koncertavo du 
kartus. Klausytojai šiltai su
tiko D. Šostakovičiaus, D. 
Kabalevskio, J. Švedo, B. 
Dvariono, J. Gruodžio har
monizuotas liaudies dainas iri jais ir mokytojais, kolūkių 
muziką. “ * ■ '

Visuomenė nuoširdžiai su
tiko į gimtąjį miestą sugrįžu
sius jaunuosius atlikėjus, už
sieniuose gerai reprezenta
vusius tarybinę muziką.
Pramonės giganto talkininkai

Mažeikiai. Dieną naktį ne
nutyla darbo gausmas naftos 
perdirbimo įmonės statybos

aikštelėse. Ir nenuostabu. 
Jau sekančiais 1979 m. įmo
nė turi duoti pirmą produkci
ją. Gi neatlikti darbai matuo
jami dešimtimis milijonų ru
blių. Tad ir skuba mažeikie
čiai statybininkai. Gerai 
jiems talkininkauja kelių res- 

> miestų meistrai. 
Gerus daugiabučius namus 
stato klaipėdiečiai. Aktyviai 
triūsia Šiaulių, Alytaus pa
siuntiniai.

ir

padidėjo 
žmonių.

Vietos 
kykloje
deputatų tarybos pirminin
kas A. Šulskis papasakojo 
apie gausius pasikeitimus.

Svečiai-šeimininkai dera
mai pagerbė savo žemiečių, 
žuvusių okupacijos ir pokario 
metais atminimą.

Telšiečiai rūpinasi 1979 m.
Telšiai. Trikotažo fabriko 

“Mastis” gaminiai plačiai ži
nomi. Mastiečiai kartu su 
Vilniaus modelių namų dar
buotojais suprojektavo daug 
gaminių moterims, vyrams ir 
vaikams. Jie bus gaminami 
sekančiais metais. Gi Mask
voje įvykusioje Visasąjungi
nėje mugėje įvairių šalies 
miestų prekybinių bazių va
dovai aukštai įvertino Telšių 
gaminius ir pateikė gausias 
paraiškas.

Nuotaikinga draugystė
Varėna. Miesto vidurinės 

mokyklos auklėtiniai drau
gauja su kaimyninės Liau- 

Lenkijos Augustavo 
moksleiviais. Šiais

“Mokslo” ir “Šviesos” metais ši^nuoširdi draugystė

Lietuviška knyga 
tarptautiniame susibūrime
Vilnius. Sekančiais metais 

Maskvoje įvyks Antroji tarp
tautinė knygų paroda-mu
gė, kurioje stambiausios pa
saulio firmos pateiks savo 
produkciją. Šios Maskvoje 
organizuojamos knygų paro
dos—mugės—ryškus įvykis 
planetos kultūriniame gyve
nime.

Lietuvos knygų leidybos ir 
prekybos organizatoriai pa-
rodai-mugei pateiks per 150 dies 
leidinių. Tai “Vagos,” “Min- miesto 
ties, 
leidiniai politine, grožine, I reiškėsi dainomis ir muzika 
moksline ir kitomis temomis. | prie laužo “Vasaros” pionie-

Dėmesį patraukia gausūs i rių stovykloje. Paskui Varė- 
ir įdomūs informaciniai leidi- j nos moksleiviai savo svečius 
niai anglų, vokiečių, prancū- I lydėjo į Trakus ir Vilnių.
zų ir kitomis kalbomis. Čia j 
pagrindinės žinios apie šian- j 
dieninę Lietuvą, jos miestus. |

Įvyksiančioje tarptautinėje 
parodoje-mugėje užsienio fir
moms 
šimto 
gas.

bus pasiūlyta pirkti 
lietuvių autorių kny-

Šauni tradicija
Anykščiai. Būtina mylėti 

' savo gimtąjį miestą ar so- 
! džių, kur takeliai apipinti 
brangiais ir šventais atsimi
nimais. 0 kaip esti praktiko
je?

Juostininkų kaimo vaikai
šiandien dirba įvairiose Lie- j duota apie 9 tūkstančiai gal- 
tuvos vietose. Tapo gydyto-

Eksportuojami Lietuvos 
gyvuliai

Kaunas. Priemiestiniame 
Kauno rajone netoli Karmė
lavos miestelio išaugo naujų 
pastatų kompleksai. Čia ba
zuojasi veislinių gyvulių su
pirkimo Kauno tarprajoninis 
susivienijimas. Septynių Lie
tuvos rajonų veislininkystės 
ūkiai šiam susivienijimui 
parduoda išaugintus gyvu
lius.

Kauno susivienijimo adre- 
i sas gerai žinomas įvairiuose 
: kraštuose. Šiais metais par-

vijų, per 13 tūkstančių kiau
lių ir t. t. Į Bulgarijos 
Liaudies Respubliką ir Pran
cūziją iškeliavo Lietuvoje 
išauginti arkliai. Dabar ruo
šiama didelė veislinių galvijų 
siunta į Mongoliją.

Kauniečių stalui
Kaunas. Netoli miesto, Ne

veronyse, statomas šiltna
mių kombinatas. Jis bus an
tras pagal dydį respublikoje.

Už poros metų, stikliniais 
stogais pasipuoš šeši hekta
rai žemės. Žieminiuose šilt
namiuose bus auginamos 
daržovės, gėlės. Gi už trijų 
metų plotas padvigubės. 
Daug šviežių daržovių bus 
pateikta kauniečių stalui.

Naujas šiltnamių kombina
tas įrengimus gaus iš Mask
vos, Kazanės, Barnaulo, Sa
ratovo ir kitų miestų.

Kieno sodas geresnis?
Kelmė. Miestą juosia šim

tai kolektyvinių sodų. Kam 
nežinoma, kad išauginti gerą 
sodą—didelis ir sunkus me
nas.

Kasmet kelmiečiai spren
džia kieno sodas geresnis? 
Daug darbo turi konkurso 
Apžiūros komisiją, iki nusta
to nugalėtojus. Šių metų

pirmininkais, aukštos kvalifi
kacijos darbininkais. 0 pagal 
bendrą susitarimą visi juosti- 
ninkiečiai kas 5 metai suva
žiuoja į gimtąjį sodžių.

Neseniai kaimas vėl sulau
kė savo dukrų ir sūnų. 
Skambėjo dainos ir muzika, 
linksmi ir nuoširdūs prisimi
nimai. Porai dienų kaimas

Kaip prieš 60 metų Lietuvoje 
buvo įkurta Tarybų valdžianemyli dievo, nes 

nėra. Pagrindinis
tematikos pamo

kas, rašydamas apie ateis
tus, sake 
Dievą, i." 
žvėrį."

Iš tokių 
kad religijų vadovai ateistus 
nelaiko žmonėmis. Toks dva
siškių elgesys yra aukščiau- 

laipsnio moralinis smur- 
prieš ateistus. Jie visiš- 
ignoruoja ta, kad religi- 
nesiderina su humaniz

mu. Rodos, ir patys religijų 
vadovai turėtų suprasti, kad 
religijas neneša savyje hu- tik marksizmas moralizuoja 
manizmo. ’ ekonominius pagrindus, kas

Juk jau praėjo arti dviejų . Yra pajėgiausis laidas į hu-

mus apie ateis- 
“Kas netiki į 

via baisesnis už

pasakymų aišku

1918 metų gruodžio 12 d. 
Lietuvos Komunistų partijos 
Centro Komitetas kartu su 
Lietuvos Laikinąja revoliuci
ne darbininkų ' ir valstiečių

šio 
tas 
kai 
jos

tūkstančių metų krikščioniš
kos eros. Per tą laikotarpį 
stebėtinai išsivystė mokslas 
ir technika, o humanizmas 
nepajudėjo iš vietos. Kai 
kurie ir dvasiškiai tvirtina, 
kad dabartinis žmogus žiau
resnis, negu buvo prieš du 
tūkstančius metų.

Čia ir kyla klausimas: ko-

‘ šią sekmadienį, t. y. gruo
džio 15 dieną, iškilmingai 
atidaryti Vilniaus Darbinin
kų atstovų tarybą ir sostinė
je Vilniuje paskelbti Tarybų 
valdžią. Vilniaus darbininkai 
ir visa varguomenė nekan
traudama laukė tos valan
dos, kada jų mieste bus 
paskelbta Tarybų valdžia.

Gruodžio 15-ąją į miesto 
(salę (dabartinę Valstybinės

manizmą. Tik moralizuota 
ekonomija pakerta išnaudoji
mo šaknis, ir auklėja žmonė- , filharmonijos salę) rinkosi ne 
se meilę žmogui, o ne turtui, tik Tarybos atstovai, bet ir

Žinoma, tas neįmanoma 
pasiekti iš nakties į dieną, 
bet nereikės nei dviejų šimtų 
metų ir žmogus žmogui liks 
žmogumi. Galime drąsiai sa
kyti, kad Didžiąją socialisti-

darbininkai. Salė buvo pilnu
tėlė. Artimiausiosios gatvės 
taip pat buvo pilnos žmonių.

rezoliuciją, kad ji yra vienin
telis yaldžios organąs Vjlniu- 
je. Be to, Taryba, pa^untė 
sveikįnimus RTFSR’Tarybų 
centro vykdomajam komite
tui, Liaudies Komisarų Tary
bai ir Raudonajai „Armijai. 
Sveikinimuose buvo reiškia
mas pasididžiavimas Tarybų 
Rusijos darbo žmonėmis, ku
rie pirmieji skynė kelią į 
socializmą, ir susižavėjimas 
Raudonosios Armijos didvy
riškumu kovoje sų bąlta- 
gvardiečiaįs ir interventais.

Gruodžid 17 dieną pagrin
dinėse Vilniaus gatvėse prie 
namų sienų buvo iškabinta 
daugybė plakatų, skelbian
čių:

“Vilniaus mie'sto gyvento
jams! Išpildydamas 1 visūoti- 
nio’posėdžio Vilniaus Darbi-

IPrancuzijos svečiai Lietuvoje

dėl humanizmas nesivystė ' Revoliuciją Rusijoje isto-
per tą ilgą krikščionybės rijoje užfiksavo-tikrojo ir

praktiško humanizmo vysti-\vį taryboms!
masi istorijos užuomazga. 4 “

Bijūnas, S. Paulo

Pačią salę puošė raudonos t . * x x .... . . , . .. ,. . i ninku atstovų tarybos nuta-veliavos, plakatai lietuvių, . v „ . A1V, 
lenkų, rusų ir žydų kalbomis, "Tk .V1? \ u pere‘‘

v e e i ■4 • n a .1’ I lornimn Imi r n r h ao o
su sūkiais, skelbiančiais: “Vi- 
sa valdžia darbininkų atsto-

R. Vilavičiaus nuotr.
domu įspūdžių paliko lanky-

laikotarpį?
Į šį klausimą atsako istori

niai faktai. Iš tų faktų, dėl 
aiškumo, paimsime vieną— 
šventąją inkviziciją. Visiems i 
žinoma, kad inkvizicija išžu-Į 
dė tūkstančius žmonių. Bet 
būtų klaidinga juos (inkvizi
torius) kaitinti, kad jie turė
jo blogus norus. Ne! Jie žudė 
iš meilės dievui. Ir įvykdę 
nekaltų žmonių ezekucijas,' 
jautėsi dvasioje patenkinti, • pradeda veikti. Premjeras Tarybos posėdyje Tarybos 
kad atliko dvigubai kilnų Adolfo Suarez dabartinį par- prezidiumo pirmininkas Pra

; Ispanijoje visuotini 
rinkimai kovo 1 d.

Madridas. — Naujoji Ispa
nijos konstitucija, neseniai 
referendumu priimta, kara
liaus Carlos jau pasirašyta ir

Pirmąjį Vilniaus Darbinin
kų atstovų tarybos posėdį 
pradėjo vienas iš seniausių 
Lietuvos darbininkų judėji: 
mo dalyvių—Andrius Doma
ševičius. Tarybos prezidiumo 

i pirmininku buvo išrinktas 
I Pranas Eidukevičius, sekre
toriumi—Julius Šimelevi-

na'į' Darbininkų1 tarybos ran
kas, Tarybos prezidiumas 
šiuOmi praneša gyveiVtojams, 
kad nuo šio laiko darbininkų 
Tab’ybū skaito save vienirite-' 
le pilnatėise valdžia,0’kurios 
įsakymus visi gyventojai bū; 
tinai privalo pildyti.1 a ' >

V > , • X5

i Vilniaus Darbininkų; atsto
vų ftar(ybos iškilmingas atida
rymas; ir jos nutarimai pada
rė ,dicįelį poveikį darbo žmo-

čius. Abu buvo komunistai. , nių kęvai už Tarybų valdžią 
Savo kalboje pirmajame | kitosą- Lietuvos vietos#’

t ELTA
darbą: vieną—pasitarnavo 
dievui, kurį jie karštai mylė
jo; antrą—prašalino pavojin
gus auglius iš socialinio orga
nizmo, kurie galėjo užkrėsti 
kitus. Bet tikrumoje buvo 
žiaurus kriminalinis nusižen
gimas prieš humanizmą. Tik

; lamentą paleido ir paskelbė 
naujo rinkimus. Jie įvyks 
kovo 1 dieną. Rinkimuose 
dalyvaus net keletas politi
nių partijų. Kalbama apie 
sudarymą socialistų ir komu
nistų bendro kandidatų sąra
šo.

nas Eidukevičius paręijskė:
“Nuo šios dienos Vilniaus 

proletariatas išsivadavo iš 
vergovės ir pradeda naują 
istoriją, laisvo proletariato 
gyvenimą.”

Posėdyje Vilniaus Darbi
ninkų atstovų taryba; priėmė

W^ishingtonas. — 1978 me
tais Jungtinėse Valstijose iš
sprogdinta 1,524 bęįrpbos. 
Jos jūžmušė 78 žmones, su
žeidė 444. Medžiaginiai nuo
stolį^—$42,000,000.

! -o ; ' ■
»

Pastaruoju metu Tarybų 
Lietuvoje lankėsi kelios gru
pės svečių iš Prancūzijos— 
generalinių patarėjų, naujo 
miesto prie Paryžiaus staty
toji, Prancūzijos—TSRS 
draugijos departamentų sky
rių vadovų. Pastarajai gru
pei vadovavo Prancūzijos— 
TSRS draugijos generalinio 
sekretoriaus pavaduotoja, ži
noma praeityje profesinių są
jungų veikėja Monik Pari.

Prieš atvykdami į Lietuvą, 
svečiai dalyvavo Tarybinių 
draugystės draugijų sąjun
gos Maskvoje surengtame 
seminare “Tarybų Sąjunga ir 
dabartis.’’ Tarybų Lietuvoje 
jie turėjo progą susipažinti 
su Nemuno krašto istorine 
praeitimi, Vilniaus, Kauno 
įžymybėmis, respublikos že
mės ūkiu. Svečiams neišdil-

masis Istorijos ir etnografi
jos muziejuje Vilniuje, San
tuokų rūmuose Kaune, M.K. 
Čiurlionio dailės muziejuje, 
Ukmergės rajono Leonpolio 
tarybiniame ūkyje.

Baigiantis viešnagei, sve
čius iš Prancūzijos priėmė 
Lietuvos draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsienio šali
mis draugijos pirmininkas R. 
Petrauskas.

M. Pari paliko tokį atsilie
pimą apie lankymąsi Tarybų 
Lietuvoje: “Mes žinojome, 
kad Pabaltijyje saulė būna 
retai. Bet kiekvienas mūsų 
išsiveš iš jūsų respublikos 
savo širdyje mažą draugys
tės saulę, ir ši draugystės 
saulė niekada neužges mūsų 
širdyse.”

Olga Tamašauskienė

M. Jotautaitė, dėstytojas J. 
Alzbutas, pensininkas M. 
Lopata. •>

Senovė ir jaunystė
Šilalė. Daug kam žinomi 

i garsieji Dionizo Poškos bau
bliai. Jie restauruoti, apsau
goti ir ilgos kartos galės 
stebėti šį unikalų paminklą. 
Gerokai išaugo Bijotai, kur 
stovi šie baubliai. Centrinėje 
D. Poškos kolūkio gyvenvie
tėje pastatyta daug namų, 
kurie turi vandentiekį ir ki
tus patogumus.

Segančiais metais bus sta
tomas vaikų lopšelis-darže- 
lis, aštuonmetė mokykla. 
Kolūkio lėšomis restauruota
me D. Poškos senajame van
dens malūne bus įrengta 
kavinė.

H. Vencevičius
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KANADOS ŽINIOS
Trisdešimt metu kovos 

už taiką
Toronto. — Gruodžio 10 d. 

King Edward Hotel buvo 
surengtas banketas su kon
certu paminėti Kanados Tai
kos Kongreso veiklos už tai
ką ir prieš karą trisdešimt 
metų sukakties. Vadovavo 
Pasaulinės Taikos Tarybos 
prezidentas Romesh Chan
dra. Rev. John Hanly Mor
gan, Kanados Taikos Kon
greso prezidentas, pristatė 
šių šalių ambasadorius: Ale-

tinės Respublikos nuo Taikos 
Tarybos, kurioje sakoma: 
“Mes niekuomet neužmirši
me, kokį didelį solidarumą 
suteikė Kanados Taikos Kon
gresas mūsų kovoje VDR 
laimėti tarptautines teises.

Per 30 metų buvo daug 
nuveikta kovoje už pasaulinę 
taiką, bet mūsų priešakyje 
stovi dar dideli darbai.

į Praeitų metų lapkričio 12- 
(17 dienomis įvyko Tarptauti-

“Laisvės” reikalai
i į

(Tąsa iš 1 pusi.) ‘ \
Į fondą aukų gavome: f ■.{

“Laisves“ Rėmėjas.................................................... $1,500.00
Louise Butkevičienė, Hartford, Conn.........................1,000.90
Jim ir Helen Umaras, Detroit, Mich., per S. Masytę 200.00
V. Sutkienė,San Francisco, Cal.,prisiminimui mirusio į r

vyro Benedikto, kuris mirė 1967 m. gruodžio 7 d. .100.00 
Olga Graham,So.Boston,Mass.,prisiminimui mirusios '

motinos Suzannos ir tėvelio JuoZp Shukio .........100.00
Kanados LLD Centro Komitetas,pėr X.Ylą, Toronto, i

Ontario, Canada . ..................  . .J..........................60.00
' TorontoLLDkp.Toronto, Ont., Canada, per J. Žukauską. 00.00 
; Alfonsas Švėgžda, Miami, Fla., per N. lešmantienę . . .50.00
W. Keršulis, Brooklyn, N. Y., gimtadienio proga, per

xander Yakovlov, Tarybų 
Sąjungos; Tran Tuan Anh, 
Vietnamo Socialistinės Res
publikos; Stefan Murina, Ce- 
choslovakijos; Konstantin 
Tellalov, Bulgarijos; Josef 
Nemet, Vengrijos; Stanislav 
Pau lak, Lenkijos; Edelberto 
Diaz, Kubos (konsulas); 
Horst Grunert, Vokietijos 
Demokratinės Respublikos; 
Barbu Popescu, Rumunijos 
Socialistinės Respublikos.

Visi ambasadoriai kalbėjo 
skirtingomis temomis, bet ta 
pačia kryptimi: prieš impe
rializmą, prieš ginklavimąsi 
neutroninėmis bombomis, 
kurios kainuoja šimtus bilijo
nų dolerių. Tuos bilijonus 
reikia nukreipti į gyvenimo 
reikmenis. Šiandien pasauly
je yra. bilijonas alkanų bei 
pusalkanių žmonių.

Ypač buvo įdomu klausytis 
Vietnamo ambasadoriaus 
kalbos. Jis nurodė, kiek gy
vybių, ašarų ir skausmų 
vietnamiečiams kainavo nu
sikratymas užsieniu ir savų 
parazitų, bei laimėjimas ne
priklausomybės.

Kanados ministrų pirmi
ninkas P. Trudeau atsiprašė, 
kad negali bankete dalyvau
ti, ir dalyviams raštu pri
siuntė sveikinimą. Labai 
daug sveikinimų gauta nuo 
organizacijų ir pavienų.

Kanados Taikos Kongreso 
sekretorė Jean Vautour per
skaitė prof. G. Drefahli tele
gramą iš Vokiečių Demokrąy

inis Taikos Kongresas. Jame 
: dalyvavo 300 atstovų iš 110 
j valstybių ir 138 tautų. Toje 
' didingoje šeimoje darbuojasi 
i ir Kanados Taikos Kongre
sas. J. Žukauskas

WINNIPEGO NAUJIENOS 
Metinis balius

Winnipego Lietuvių Klubo 
j metinis balius įvyks vasario 
i 3 dieną. Pradžia 7 vai. vaka

ro. Mūsų Klubo šeimininkės, 
vadovaujamos F. Stepanavi- 
čienei, vakarienei paruoš 

j skanių lietuviškų dešrelių, 
kopūstų, pyragaičių. Taip 
pat veiks bufetas su minkš
tais ir kitais gėrimais. Įžan
ga—nariams $2, svečiams 
$3.

Prašome visus dalyvauti, 
nesivėluoti.

Kviečia Klubo Valdyba

Susirinkimas
Winnipego Lietuvių Klubo 

metinis susirinkimas įvyks 
vasario 4 dieną 2 vai. po 
pietų Klubo patalpose.

Kadangi bus metinis susi
rinkimas, tai visų narių pa
reiga jame dalyvauti.

Bus pateiktas praeitų metų 
Klubo veiklos ' ir finansinis 
raportas. Taipgi bus svarsto
mi Klubo ateities reikalai ir 
renkama 1979 metams valdy
bai Visi susirinkime dalyvau
kime, nes turime daug svar
bių reikalų.

Winnipego Lietuvių 
Klubo Valdyba

N. Ventienę............................................................,50.00
; Peter Silk, Livingston, N. J., per M. Stensler............... ,50.00
! M.P. Yokumskai,Haverhill,Mass.,per A.Račkauskienę!40;00 
Millie K. Barnett, Hartford, Conn...... . ........................ .40'00

, Alf. Maigis, Toronto, Ont., Canada į............................ .30.00
I Peter Kunchys, Thunder Bay, Ont., Canada............... ’.30,00
Liet. Socialis Klubas, Miami, Fla., per N. lešmantienę .25,00

I Felicia Shimkienė,Kearny,N.J.,prisiminimui mirusių’ *• 
vyro Prano ir sūnaus Edvardo.............. «. 25;00 (

■ A. Yureff, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną .  ........ >25.00
William Akialis, Detroit, Mich., per S. Masytę.......... ‘.2$.00

i A. Račkauskienė, Haverhill, Mass...................    25.00
Steve Yurewitz, Ft. Lauderdale, Fla., perN.Iešmantienę25.00 
Jurgis Steniulis, Thunder Bay, Ontario, Canada, per

Peter Kunchys......... .............................. , .24.00
; Eva Kralikauskas,Lawrence,Mass.,prisiminimui vyro

Vinco Kralikausko 11 metų mirties sukakties . . ,20.00
R. Zaluba, West Medway, Mass., per P. Alekną........... 20.00

j Draugas, Winnipeg, Manitoba, Canada, per F. Sta- j
ponavičienę............................................................20.00

I Stefanijair Joe Kevezai, Toronto, Ont., Canada .......... 20.00
S. Jakavičius, Toronto, Ont., Canada, per J. Ylą...........Į9.00
Anna Visotskis, Kensington, Conn.................................. 18.00
Antanas Doveika, Hamilton, Ont., Canada.................... 17.00
Paul Papeivis, Jacksonville Beach, Fla............................15.00
Florence Kilkenny-Kilikevicienė,Toronto,Ont..Canada 15.00
Joseph Wanagas, Catskill, N.Y. \ .......... (. . . 15.00
T. Subačius, Montreal, Que., Canada..............................15.00
W. Žukas, Gulfport, Fla., per P. Alekna........................15.00

M, Pauziene, Toronto, Ont., Canada............................... 5.00
Andy Bakshas, Shepherd, Texas.................. 5.00
Jonas Daugirdas, Miami, Fla., per N. lešmantienę....... 5.00
J. M. Paukštaičiai, Miami, Fla., per N. lešmantienę.. .5.00 
Mr. & Mrs. Procysyk, Miami, Fla., perN. lešmantienę .5.00 
'W. Kurickas, Winnipeg, Manitoba, Canada, per.

,’V v F. Staponavičienę......... ...........   5.00
f.Ciyilis,Winnipeg,Man.,Canada,perF. Staponavičienę 5.00 

\M. Vidruk, Winnipeg, Manitoba, Canada, per
V V F. Staponavičienę .. .. ................................  5.00
Helen Siauris, St. Petersburg, Fla...................................5.00
V. Nevins, Margate, Fla., per N. lešmantienę ...............5.00
M. Marquardt, Chicago, Ill., per Mary Grager............. 5.00
Emily Pazarskienė, Norridge, Ill......................................5.00
Antanas Berskys;'Scarborough, Ont., Canada....... . . . .5.00
Catherine Matakas, Jackson Heights, N. Y.................... 5.00
J. Kairys, Toronto, Ont., Canada................................... 5.00
J. Broga, Grand Bend, Ont., Canada..................... 4.50
P. Lapis, Rosemont, Que., Canada, per P. Kisielienę . .3.60 
J. Vaicekauskas, Binghamton, N. Y...........................    .3.00
J.Balčiūnas,Verdun,Que..Canada,per J.Urbanavičių . .3.00 
Charles Biron, North Easton, Mass., per C. Ustupą . . .3.00 
Frances Pfeffer, Gulfport, Fla., per P. Alekną............. 3.00
T. Karosas, Toronto, Ont., Canada, per J. Žukauską . .3.00 
John Morkis, Toronto, Ont., Canada, per J. Ylą..........3.00
John Sastavickas, Brockton, Mass., per C. Ustupą . .. .2.00 
Mr. & Mrs. J. Ųinenco, Miami Beach, Florida, per

N. lešmantienę ................................  2.00
J. Balaišis, Rosemont, Montreal, Canada ...................... 2.00
J. Barcos, Wasaga Beach, Ont., Canada ........................ 2.00
M. Steinys, Gulfport, Fla., per P. Alekną....... ..............2.00
Ch.Mackūnas, Montreal,Que.,Canada,per P.Kisielienę 2.00 
V. Vekterienė, Mascouchs, Quebec, Canada, per

P. Kisielienę............................   2.00
Jonas Zdanis,Lethbridge,Alta,Canada,per F.Kazoką . .2.00 
B. Poškus, Uxbridge, Ont., Canada..........................   . .2.00
V. Kazlauskienė, Flushing, N. Y., per N. Ventienę. . . .1.00 
Kastantas Prokapas, Fitchburg, Mass.............................1.00
Charlotte Wallen, Oakland, Cal., per V. Taraškienę .. .1.00 
Mary Bružas, Miami, Fla., per N. lešmantienę........... 1.00

* * *
Viso dabar skelbiamų aukų gavome $4,348.40. Pridėjus 

pirmiau skelbtų aukų į fondą, iki pabaigos vajaus įplaukė 
$15,104.97. Reiškia, sukeltas užsibrėžtas $15,000 fondas. 
Širdingai dėkojame visiems, kurie tiek prisidėjote prie 
padarymo vajaus sėkmingu. ADMINISTRACIJA

ŽURNALO “MOKSLAS IR 
GYVENIMAS” 1978 METŲ 
PREMIJŲ LAUREATAI

Lietuvos TSR “Žinijos“ 
draugijos valdybos prezidiu
mas 1978 metų “Mokslo ir 
gyvenimo" premijas paskyrė 
aktyviems ilgamečiams žur
nalo autoriams už šių metų 

' publikacijas LKP istorijos, 
medicinos ir chemijos tema
tika: istorijos daktarui Bro
niui Vaitkevičiui, medicinos 
daktarui, profesoriui Algi
mantui Marcinkevičiui, 
TSRS Pedagogikos Mokslų

TARYBŲ LIETUVA, VILKAVIŠKIS

Mirus

Onai Kizlaitienei
Reiškiame gilią užuojautą jos mylimam vyrui 

Jonui, broliams Justinui ir Liudvikui, jos sūnums 
ir anūkams bei anūkėms ir visiems artimiesiems.

Ypatinga užuojauta sūnui Daniui Kizlaičiui, kuris 
mamos sveikata tiek daug rūpinosi ir buvo mums 
toks labai draugiškas.

ONA MATJOŠAITIENĖ
JONAS ir SOFIJA KUNDROTAI 

VACLOVAS ir MARYTE VALIUKAI 
OLGA, ANTHONY ir ALGIRDAS GRINKUS 

Vancouver, Canada

Peter Vaichonis, Cranford, N. J., per B. Makatėnas . . . 15.00 
Zofija ir Jurgis Stasiukaičiai, Fairview, N.J...................15.00
Vincas Kirvela, Lincoln Park, Mich................................. 15.00
P. Birštonas, Chicago, Ill., per M. Grager......................15.00
Joseph Brūzga, Lethbridge, Alberta, Canada .............. 14.00
J. Narusevičienė, Willowdale, Ont., Canada. ...............   13.00
O. Kučiauskaitė, Baltimore, Md...................................... 12.00
Michael Arison, Fairfield, Conn. .................................... 10.00
Connie Miller, Portland, Conn........ ................................. 10.00
E. Liepienė, Holliswood, N. Y., per N. Ventienę......... 10.00
M. Kamašauskienė, Grand Rapids, Mich.........................10.00

.Mike Palevich, Herrin, Ill. ...................   10.00
P. Gudžiūnas, Winnipeg, Manitoba, Canada, per

F. Staponavičienę . ..............................................   10.00
W. Stapon, Winnipeg, Manitoba, Canada, per

F. Staponavičienę .............    10.00
Charles Shukstes, Red Lake, Ont., Canada.................... 10.00
Joseph Astrauskas, Delhi, Ont., Canada. į. .. ................10.00
J. ir A. Klimaviče, Detroit, Mich., per S. Masytę......... 10.00
C. M. Mack, Detroit, Mich., per S. Masytę...................  10.00
J. Kupčinskas, Great Neck, N.Y..................................... 10.00
N. Rakickas, Kearny, N. J., per F. Shimkienę 10.00
Anna Daukus, Detroit, Mich., per S. Masytę .................10.00
Antanas Ignotas, Phoenix, Ariz. .............................  10.00
Beatrice Lutz, Kearny, N. J., per F. Shimkienę ....... 10.00
J. Arshauskas, Hamilton, Ont., Canada............. .......... 10.00
Ch. Morkūnas, Toronto, Ont., Canada, per J. Žukauską 10.00 
N. Berskis, Toronto, Ont., Canada, per J. Žukauską . . .10.00 
Mary Kvetkas, No. Miami Beajch, Fla. .. ...................  10.00
K. Sisevich, Chicago, Ill., per M. Grager....... ................10.00
Peter Raymond, Kearny, N.J................................... '. . : 10.00
S. E.” Paberaliai, Toronto, Ont., Canada...................... .10.00
Ch. Juška, Montreal, Que., Canada, perP. Kisielienę . . .9.00 
M. J.Paragis,Rosemont,Que.,Canada,per P.Kisielienę .9.00 
Vytautas Petroška, per P. Alekną, St. Petersburg, Fla. 8.00 
J. Braknienė, Verdun, Que., Canada, per P. Kisielienę: .8.00

PATAISYMAS
Gruodžio 8 d. “Laisvėje“ sąraše aukotojų buvo praleista 

M. Bartkaus, Benld, Ill., vardas, o parašyta J. J. Daujotas. 
Draugas Daujotas prisiuntė M. Bartkaus $25 auką. ADM.

Akademijos akademikui, 
chemijos daktarui, profeso
riui Pranui Buckui.

ALGIMANTAS MARCINKEVlClUS

Lietuva įvertino

Vilniaus S. Nėries mokyk
los direktorius Vladas Kul
vietis aktyviai dalyvauja vi
suomeninėje veikloje. Jis— 
Vilniaus miesto pedogogikos 
metodinės tarybos narys, pe
dagoginių žinių štabo prie 
LKP Vilniaus miesto komite
to narys.

Žinios iš visur

DAUG ŽYDŲ JAU IŠ 
TARYBŲ SĄJUNGOS 
IŠVYKO

Maskva. — Praeitais 
(1978) metais iš Tarybų Są
jungos į įvairius užsienius, 
daugiausia, žinoma, į Izraelį, 
emigravo apie 31,000 žydų. 
Iš apie dviejų milijonų žydų 
gyventojų Tarybų Sąjungo
je, iš viso išvyko apie 
175,000. Daug esą Izraelio 
gyvenimu nusivylę ir norėtų 
į gimtinį kraštą sugrįžti.
; °
Washingtonas. — Taiwano 

ambasadorius Shen jau užda
rė savo biznį ir iš Jungtinių 
valstijų išvyko.

O
Cleveland, Ohio. — Miesto 

valdžia atidėjo pensijų išmo
kėjimą darbininkams. Ji sa
ko neturinti pinigų.

PRANAS BUCKUS

Po visą Lietuvą
Plungė. “Minijos” liaudies 

gaminių gamyklos poilsio 
stovykloje susirinko respu
blikos liaudies meistrai. Savo 
seminaro metu L. Ruginio, 
V. Ulevičiaus, J. Bunko ir 
daugelio kitų pagamintos 
medžio skulptūros papuoš 
daugelį atmintinų Lietuvos 
vietų.

Vasaros svečius prisimenant . . . Šis būrelis susimetė 
nusifotografuoti prie “Laisvės” patalpų, išlydint Lietuvos 
žurnalistą ir literatą Vytautą Kazakevičių, kai jis vasarą 
lankėsi Amerikoje. Dabar Vytautas iš Lietuvos rašo, kad 
jau pasilsėjęs po viešnagės Amerikoje ir įsijungęs į savo 
kasdienį darbą. Siunčia visiems sveikinimų. Nuotraukoje 
matomas ir svečias iš Washington©—Tarybų Sąjungos 
ambasados konsularinio skyriaus darbuotojas Rimas Mali
šauskas. Salomėjos Narkeliūnaitės nuotrauka

Jonas Garliauskas, Tillsonburg, Ont., Canada....... (. . . .8.00
A. Orintienė, Brockton, Mass., per C. Ustupą............. .8.00
Kazys Rudinskas, Thunder Bay, Ontario,Canada, per

PeterKunchys . ................................................7.00
A. Vilkelienė, Toronto, Ont., Canada, per J. Ylą......... .6.80
Nelle, perP. Kisielienę, Montreal, Que., Canada ...;.. .6.50 
A. Maldeikis, Tillsonburg, Ont., Canada . .. ................... .6.00
Adele Pakali, Clearwater, Fla., perP. Alekną......... ,. . ;6.00
S. Pečiulaitis, Montreal, Que., Canada, perP. Kisielienę,6.00 
N. Judikaitis, Binghamton, N. Y., per J. Vaicekauską . ,5.00 
Jonas Drazdis, West Hartford, Conn.  ..................... .  .. 5.00
Joseph Russell, Tillsonburg, Ont., Canada .................  5.00
Mary Adams, Lake Ronkonkoma, N.(Y., perN. Ventienę5.00 
Peter Moskaitis, Toronto, Ont., Canada........................ ,5.00
Vera Pavilaitienė, Thunder Bay, Ontario, Canada, per

Peter Kunchys......... .............................................. 5.00
| O. Malinauskienė, Roselle Park, N. J., per B. Makatenas5.00 
1 B. Makatėnas, Roselle Park, N.J.................   .5.00
Bile Petrick, Lawrence, Mass., per A. Račkauskienę .. .5.00 
Mary Grayson, Summit, N.J............... ............................. 5.00
Emily Krupski, East Brunswick, N. J. '........ . ........... .  . 5.00
Frances Jordan, Chicago, Ill. .. . ./. .....................5.00
Antanina Butkis, Lemont, Ill. .....!./......... ... ........... 5.00
Helen Rastenis, Detroit, Mich., per S. Masytę........... .  .5.00
George Janonis, Livonia, Mich., per S. Masytę ............5.00
Helen Janulis, St. Petersburg, Fla., perP. Alekną....... 5.00
George Kudirka, Linden, N.J....................................... ’. . 5.00
W. Martin, Toronto, Ont., Canada.................................. 5.00,
M. Maksvitis, Haverhill, Mass., per A. Račkauskienę . . .5.00' 
Frank Kazokas, Lethbridge, Alta, Canada......... ............5.00
Vladas Kazokas,Lethbridge, Alta,Canada,per F.Kazoką 5.00 
Walter Lyles, Sr., Murrysville, Pa. . .. ......... .'.............  .'.5.00
M. Guoba, Willowdale, Ont., Canada, per J. Ylą......... .5.00
Benis Saukas, Brockton, Mass., per C. Ustupą .................5.00
K. Kulikauskienė,Toronto, Ont.,Canada,per M.Pauzienę5.00

Vėjui virš Vilniaus
Ilgai jau gyvenęs, 
Gyventi pradėjau.
Klausau tavo švilpesio, 
Vėstantis vėjau,

Šlamėjimo gėlo, 
Žvarbių pagelų, 
Gyvenimo šėlo 
Virš Vilniaus šilų.

Klausausi, kaip čiepsintj 
Paukštį nutildai, 
Kaip širdį atšaldai, 
Kaip mintį sušildai.

Ak, siauski, vartyki 
Kaip skiedrą žuvėdrą, 
Sudrumsk besibaigiančios 
Vasaros giedrą,

Kad linktų ir lūžtų, 
Kas užvėjoj laikės, 
Kad liktų, kas lieka, 
Kad baigtųs, kas baigės...

Ilgai jau gyvenęs, 
Gyventi pradėjau.
Klausau tavo švilpesio,
Kylantis vėjau,

Šlamėjimo gėlo, 
Žvarbių pagelų, 
Gyvenimo šėlo 
Virš Vilniaus šilų.

Alfonsas Maldonis

WORCESTER, MASS.

Mirus

Juozui Pattison-
Raulušaičiui

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Elenai, 
dukrai Barborai Ohmas, podukrai Alicijai Stankus, 
anūkams ir visiems giminėms Amerikoje ir Lietu
voje.

R. I. Januliai,
(Palmer, Mass.)
J. P. Karazija
F. Petkūnas
P. Plakštys
J. Ješkevich
Lucy Auseius
Rachel A. Cook

Draugai
E. Jusienė

(West Boylston, Mass.)
Draugai
J. K. Sabalauskai
Pauline Petrauskas 

.(Shrewsbury, Mass.)
J. Petkūnas

ROCKY HILL, CONN.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jurgis Silks [Šilkas]
mirė 1974 m. sausio 17 d.

Ilsėkis ramiai, mano mylimas. Aš Tave prisime
nu kiekvieną dieną.

ONA SILKS [ŠILKIENĖ1 -Žmona
Vilnius, LTSR



6 TAS PUSLAPIS “LAISVĖ PENKTADIENIS, SAUSIO [JANUARY] 5, 1979

CLEVELAND, OHIO
Su pradžia metų Blue didesnė kaltė—mero Kunich, 

Cross pakėlė premijas miesto tarybos, bankų šulų— 
140,000, kurių tarpe randasi faktas, kad nebegali apmokė- 
89,000 senelių. Aplamai, pre- ti išlaidų. Blogiausia, kad 
mijos pakeltos 23 nuošim- miesto aldermanai ir meras 
čiais. Tai padaryta su vai- negali susikalbėti, o miesto 
džios užgyrirnu. Kompanija visuomenė laukia, laukia, bet 
norėjo daug daugiau. niekas nesijudina. Tuo tarpu

Buvo laikraščiuose rašyta,! meras nenori pagalbos—pa- 
kad tau atsidūrus į ligoninę šalpos iš valstijos bei Wa- 
Clevelande, į dieną “semi- shingtono, ir neprašo. Sako, 
private" kambarys kaštuos jis negalės susidoroti su to- 
$178.50. Bet
Ohio, toks pat patarnavimąs reikalavimais, 
kaštuos tiktai $78. 

* * *

Columbus, kios pagalbos patvarkymais, 
Išeitis irgi 

bloga—meras grąsina atleisti 
net 3,500 miesto darbininkų, 

Tip-Top Bread vietinė ke-ĮPer 6 mėnesius tas duotų 
pykla užsidaro. Duona ir kiti apie $12,000,000. Atleistų 
kepalai bus atvežami iš Chi-: tarpe būtų 850 policninkų, 
cagos, Detroito. Kepykloje i kurių įgula ir dabar per 
dirba 120 žmonių. Jie bus i maža, 475 ugniagesiai. Užda- 
atleisti iš darbo. Prieš dve-' rys “recreation” centrus, su
jus metus įmonėje dirbo 400 i mažins išmatų rinkėjų ir kitų 
darbininkų. Kompanija aiški-j darbininkų skaičių, 
naši, kad dėl infliacijos ir su i 
senais įrankiais sename pa- Bet vargiai tas įvyks, nes 
state įmonė negali būti pel- miesto darbininkai žada 

streikuoti, jeigu jų dalis bus 
atleista iš darbo, bet nieko 

Clevelando miestas beveik nebus atleista iš Miesto rotu- 
subankrutavo. Per visus me
tus šlubavo finansai C) gruo
džio 15 d. priėjo, taip sakant, 
liepto galą. Nesvarbu kieno

ninga. * * *

sės. Spauda ragina merą ir 
aldermanus tartis ir miesto 
dalykus sutvarkyti, baigti 
vaikiškus ginčus. J. Petraus

Seniausias lietuvis
dailininkas pasaulyje

ADOMAS VARNAS
Jis gimė 1879 m. sausio 2 dailės parodose. Nuo

dieną. Joniškyje. Taigi, sau
sio 2 d. jam sukaks šimtas 
metu. Ap’c dailininko nueitą 
ilgą gyvenimo kelią Mažojoje 
UtPuvišk'ije Tarybinėje En
ciklopedijoje (Vol. III, p.) 
randame tokius duomenis:

Adomas Varnas nuo 1899 
m. studijavo Meno skatini
mo draugijos daile Peter
burge dailės mokykloje, 
1903-06 Krokuvos Dailės 
akademijoje. Baigęs Ženevos 
Dailės mokyklą Rikerso pa
varde gyveno Italijoje, Aus
trijoje-Vengrijoje ir kitose 
Vakarų Europos šalyse. 
1906-14 m. dalyvavo Lietu
vių dailės parodose, 1912 m. 
Zakopanėje 1 Lenkija), 1913 
m. Poznanėje (Lenkija) su
rengė individualines paro
das, 1913 14 m. gyveno Vil
niuje, 1915-18, m. įvairiuose 
Rusijos m i estuose
tuvių draugijos nukentėju
sioms dėl karo šelpti vyriau
siajame komitete, 1919 m. 
Tarybų Lietuvos Švietimo 
liaudies komisariato meno 
kolegijos pirmininkas, 1920

dirbo Lie- formato,

1923 
m. Kaune meno mokyklos 
dėstytojas. Keliavo po Lietu
vą, rinko liaudies meno kūri
nius. Surinko apie 2000 kry
žių, koplytstulpių, stogastul
pių, fotografijų. 1925 m. dalį 
jų eksponavo Monzoje (Itali
ja), dekoratyvinio meno pa
rodoje. 1926 m. Klaipėdoje, 
1927 m. ir 1938 m. Kaune, 
1938 m. Joniškyje surengė 
individualines parodas. 1944 
m. pasitraukė į Vakarus, 
nuo 1949 metų gyvena Chi- 
cagoje.

Nutapė portretų, peizažų, 
sukurė grafikos darbų (kny
gų iliustracijų, litografijų 
šaržų), spektaklių dekoraci
jų. Varno kūryba realistinė, 
kai kurie kūriniai alegoriški. 
Jo nupiešti portretai raiškūs, 
ekspresyvūs ... Jo peiza
žai—daugiausia nedidelio

ramaus kolorito
gamtos etiudai . . .”

□
Lisbon. — Prieš kelias die

nas į čia atvyko Kubos vice
prezidentas Carlos Rafael

m. Kaune įsteigė privačią Rodrigues tartis su Portuga- 
tapybos studiją, 1920 m. su lijos prezidentu ir kitais pa- 
kitais įsteigė Lietuvių meno reįgūnais tartis įsteigti tarp 
kūrėjų draugiją, 1920-22 m. abiejų šalių santykius. Pasi- 
buvo jos pirmininku. Nuo tarimų rezultatai dar nežino- 
1920 metų dalyvavo lietuvių mi.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer *

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

Telefonas: 846-1970

PRADĖJO 2-RĄ TERMINĄ Ndujųįl| Meti!

sutiktuvės
Praeito sekmadienio popie

tėje mūsų Aido Choros ruoš
tos Naujųjų Metų sutiktuvės 

‘ buvo gražios ir linksmos, 
i Jose dalyvavusieji visus me
stus jų nepamiršime. Gal tik 
publikos buvo tikėtasi dau- 

! gidu. Matyt, pakenkė nelabai 
! prielahkus orasi’ 
i Sueigai pirmininkavo cfio- 
i ro pirmininkas Povilas Ven- 
' ta, o dainoms, kaip ir pa
prastai, vadovavo grakščioji 
choro mokytoja Mildred 

i Stebsler. Ji ir mus visus 
pavertė “dąininin- 

r” Na, tai ir drožėihe . . ,
Tiek iš mano pusės ir 

j užteks.; Apie visą popietė? 
i eigą ir kaip kas prie jos 
' suruošimo prisidėjo, aišku, 
I parašys patys aidiečiai kita- 
1 me “Laisvės” numeryje.

t Pašalinis
■ VEIKALAS IŠ BAISAUS 

REAKCIJOS SIAUTĖJIMO 
LAIKŲ V <

Šiuo laiku New Yorke^Pro
menade teatre' (76-ta gatvė 
ir Broadway) vaidinama dra
ma, Vaizduojanti didžiausios 
reakcijos siautėjimo tarp 
1947-57 m. laikus. 'Be jokio 
pasigailėjimo buvo terorizuo
jami visi pažangieji ameri
kiečiai; veikėjai, visos pažan
giosios organizacijos buvo įt
rauktos į “subversyvių sąra
šą,” jų tarpe buvo ir mūsų 
lietuvių pažangiosios organi
zacijos^ Nukentėjo ir meųi- 
ninkai.' Jų tarpe buvo ir 
žymus aktoriųs-dainininkas 
Paul Robeson. •

Hugh Leo Carey

Albany, N. Y. — Praeitą 
pirmadienį, sausio 1 dieną 
Hugh Leo Carey buvo iškil
mingai prisaikdintas ir pra
dėjo 2-rą New Yorko valsti
jos gubernatoriaus terminą. 
Jis prižadėjo ir ateinančiais 
ketveriais metais visas pa
stangas pašvęsti kovai prieš 
“mūsų visuomenės chroniš
kas ligas.” O tų ligų yra 
daug. Į iškilmes susirinkę jo 
bičiuliai linkėjo jam sėkmės 
tose pastangose.

Gruodžio aktorius-dainininkas
I ri ) 1 >

ĮVAIRIOS 
ŽINIOS

IEŠKOMA LABAI 
SKAUDŽIOS LĖKTUVO 
NELAIMĖS KALTININKO

Portland, Ore.
28 šio miesto priemiestyje 
nukrito United Airlines ke
leivinis lėktuvas. Dar laimė, 
kad namai, į kuriuos lėktu
vas pataikė, buvo tušti. Bet 
lėktuve buvo 173 žmonės. Iš 
jų 10 žuvo, o apie 30 yra 
sužeistų.

Dabar Nacionalinės trans- 
portacijos saugumo taryba 
bando nustatyti šios labai 
skdūdžidš avarijos kaltinin
ką. Galėjo būti kaltas vairuo
tojo neatsargumas, o gal 
buvo lėktuvo mechanizmas 
su defektais. Išlikę gyvais 
keleiviai lėktuvo įgulos užsi
laikymą prieš, per ir po 
nelaimės labai giria. Dauge
lis išliko gyvais tik dėka 
pagalbos.
JAV DELEGACIJOS 

JMISIJAI TAIWANE 
^EPAVYKO

Tapei, Taiwan. — Tarp 
Taiwano vadų ir čia atvyku
sios Jungtinių Valstijų dele
gacijos su valstybės sekreto
riaus padėjėju Warren 
Christopher priešakyje pasi
tarimai baigėsi. Delegacija 
buvo prezidento Carterio at
siųsta labai skubiai. Jos misi
ja buvo išlyginti tarp Taiwa
no ir Jungtinių Valstijų “ne
susipratimus”, kurie kilo dėl 
J. V. sunormalizavimo san
tykių su Kinija. Sakoma, kad 
delegacijos misija, nepavyko 
ir kad “nesusiprajjimai” pasi
lieka. /

Kaip žinia, Tąiwano reži
mas labai priešingas Jungti
nių Valstijų pripažinimui Ki- me> aidiečių suruoštose Nau- 
nB°s- jų metų sutiktuvėse. ’ Rep.

ju

*aūl Robeson U
> t * Y . A : V

Veikalas) pavadintas. “Are 
you now įr have įrou ever 
been.” Kaip žinia kiekvienas 
pažangus veikėjas buvo klau
siamas: “Ar tu dabar esi ar 
tu kada nors esi buvęs Ko
munistų Partijos narys?” 
Veikalo autorius—Ėricįent- 
ley. ' ,

SKAUDŽIAI SUSIŽEIDĖ
Prieš kėlias dienas mūsų 

mieląją1 Bronę Keršųliehę vėl 
ištiko -nelaimė. Pasistojus 
ant mdžoS kėdės ji bandė 
nutraukti lango uždangą, pa
slydo, puolė ant nugaros, ir 
labai skaudžiai susižeidė. 
Greitomis buvo nuvežta į 
ligoninę, kurioje ir šiandien 
tebeguli.

Visi įmes,
Jums greitai ir pilnai ' su- 
sveiktį. Jūsų labai pasigedo-

Brone/ linkime

A

Naujųjų Metų sveikinimais
<■■-1 * JVisiems giminėms ir draugais šioje salyje ir.

Lietuvoje linkiu sveikų ir laimingų Naujųjų.Metų., ,

JONAS VAICEKAUSKAS
Binghamton, N. Y. . (

A

Naujikų Mėtųproga
■ - C v -S VETKIN1 Uo; 1 -

visus artimuosius, draugu^ ir bičiulius Jungtinėse 
Valstijose, Kanadoje ir Lietuvoje. Linkiu sveika
tos, sėkmės, džiaugsmp ir daug energijos.

' -V ' PRANAS VARAŠKA
Brooklyn, N.Y.

Įspūdingas, 
gražus 

priėmimas
PraeitąNew YoU.as.

penktadienį, gruodžio 29 die
ną, Manhattane, 235 West 
23rd St., Komunistų Partijos 
buveinėje įvyko sukviestų 
veikėjų ir svečių iš užsienio ; 
priėmimas. Nepaprastai gra
ži, didoka salė buvo dalyvių 

; užpildyta. Jie buvo pavaišin- 
i ti skaniais užkandžiais.

Gus Hali
Sueigai pirmininkavo bu

vęs Komunistų Partijos kan
didatas į New Yorko valsti
jos gubernatorius Jarvis Ty
ner, d partijos generalinis 
sekretorius Gus Hali pasakė 
dešimties minučių kalbą. Jis 
trumpais bruožais apibūdino 
praėjusiais 1978 metais svar
besniuosius įvykius ir Ame
rikos; darbo liaudžiai geras 
galimybes daug laimėti kovo
je prieš reakciją, išpuolius 
ant darbininkų klasės, inflia
ciją, kainų kilimą, už detentė 
ir 1979 metais pasaulinę tai
ką.

Jo kalba buvo dalyvių 
priimta gausiais aplodismen
tais. ;
LINKSMA ŽINUTĖ

Praeitų metų gruodžio 28 
dieną Paul ir Roslyn Ventai, 
sūnus ir marti mūsų žymiųjų 
veikėjų Nelės ir Povilo Ven- 
tų, susilaukė pirmagimio sū
nelio. Jam davė Lance-Eric 
vardą. Motina ir kūdikis jau
čiasi gerai.
* Ta proga nuoširdžiai svei
kinu tėvelius ir sulaukusius 
anūkėlio “senelius.” Linkiu 
Visiems geros sveikatos, 
daug'džiaugsmo ir visokerio
pos laimės gyvenime.

N. Buknienė

D. VELIČKIENĖ 
LIGONINĖJE
‘ Antradienio rytą, gruodžio 
26 d., lipdama iš lovos mūsų 
Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo narė Domicėlė Veliš- 
kienė puolė ir jai lūžo šlau
nies kaulas, Trečiadienį, 
gruodžio 27 d., North Shore 
ligoninėje, Manhasset, jai 
padarė operaciją. Ji tebėra 
ligoninėje. Gydytojai sako 
operacija sėkminga . Šią ži- 
mą praųese jos sūnūs Justi- 
nKs- v

.Būtų gerai jei narės bei 
pažįstami parašytų draugei 
Domicėlei laiškutį. Jos namų 
adresas: Mrs. D. Velička, 33 
Nassau Drive, Albertson, 
L. L, N. Y. 11507.

I eva Mizarienė

Grert Neck, N. ¥.
J. 
I

Marijai Kupčinskienei praė
jusį antradienį padaryta ope
racija ir ji ilsisi ypatingos 
priežiūros skyriuje North 
Shore University Hospital, 
Manhasset, N. Y. Gi Juozas 
Kupčinskas ir toliau randasi 
toje pačioje ligoninėje, nes ir 
jo sveikata pagrindinai tiria
ma. Tai viena iš geriausių 
ligoninių New Yorko apylin
kėse. Ji yra Cornell universi
tetu viena klinikų.

Visi vyresnio amžiaus žmo
nės turėtų priklausyti prie 
jos Outpatient Clinic, kuri 
atstoja privatų šeimos gydy
toją, suteikdama geriausią 
medicinos priežiūrą ir teisin
gą atsiskaitymą. A. Š.

Mirė
Šiomis dienomis sužinojau, 

kad raeitų metų gruodžio 
pradžioje iš gyvųjų tarpo; 
išsiskyrė Povilas Barnadi- 
šius. Jis gyveno Coney Is
land ir tenai buvo pašarvo
tas. Velionis buvo laisvietis, 
dalyvaudavo parengimuose, 
paliko liūdinčius sūnų Riche 
ir tris anūkus. Jo žmona ■ 
mirė pirmiau.

Lai jam būna lengva Ame
rikos žemęlė. G. Waresonas

Pramogų kalendorius

LLD 1 KUOPOS NARIAMS
Antradienį, sausio 9 d., 

Laisvės salėje, 102-02 Liber
ty Avė., Ozone Park, N. Y., 
2 vai. p. p. įvyks LLD 1 

; kuopos susirinkimas.Valdyba
MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Antradienį, sausio 16 d., 2
1 vai. po pietų įvyks New 

KOVO 4 D. 1 Yorko Lietuvių Moterų Klu-
New Yorko Lietuvių Mote- bo susirinkimas, Laisvės są

ru Klubas minės Tarptauti-; Įėję, 102-02 Liberty Avė., 
nės Moters Dieną—Kovo Aš- Ozone Park, N. Y.
tuntąją. Dalyvaukime visos.

BRIEFS
as an abandoned 

house’.From the Daily News, 
Dec. 14 

* * *
Leftovers can cause food 

j poisoning, especially if used 
| in sandwiches, warns the 

Department.

It was so cold the ink 1 thing 
barely ran through the ball
point pens, but that didn’t 
stop the Women Strike for 
Peace from collecting signa
tures from the holiday shop
pers supporting an initiative 
against the nuclear arms | Agriculture 
race. The petition urges Pre- j Families are particularly at 
sident Carter to convene an ’ risk after holidays, when 
emergeny meeting with the leftover turkey, ham and 
heads of the nuclear nations other foods have to be used 
to stop the arms race.

♦ * *
“12 members of the Soviet 

Union’s elite Bolshoi and 
Stanislavski ballet and opera 
companies went to the South 
Bronx yesterday to witness 
the other side of capitalism— 
the dark side that doesn’t 
erupt into applause when the 
curtain goes up . . .

“The friendly banter that 
characterized the trip to the 
South Bronx ended abruptly 
amid the bombed-out rubble 
of Charlotte St. All that 
could be heard was the click 
of cameras as the visitors 
recorded the scene for scrap
books ....

“ ‘It’s depressing,’ said 
dancer Leonard Kazlov. ‘No 
matter what your country, 
this has got to be depres
sing.’ . . .

“The others nodded. They 
knew nothing like Charlotte 
St. in Moscow, they said. 
They found it hard to under
stand. ‘Why doesn’t a big 
company pay to tear down 
those buildings and erect 
new ones?’ one asked. ‘It 
would not be economically 
feasible” said interpreter 
Fay Greenbaum, who ex
plained that the buildings 
were abandoned in the first 
place because of economies.

“IT WAS A CONCEPT 
THEY FOUND HARD TO 
UNDERSTAND. Tn Mos
cow,’ said dancer Elena ‘ev
erything is not perfect, but 
we provide housing for eve
ryone. There is no such

up. The department has re
leased tips on how to avoid 
sickness. Firstly, keep hot 
foods hot, cold foods cold, 
and keep food utensils clean. 
When making sandwiches, 
use fork to place meat on 
bread. Fingers spread bacte
ria. ♦ * *

Some 70,000 actors and 
announcers involved in mak
ing commercials for radio 
and television went on strike 
just before holidays. Among 
them are Farrah Fawcett- 
Majors, John Wayne, James 
Stewart, Henry Fonda and 
other well-known perform
ers. Strike was called by the 
American Federation of Te
levision and Radio Artists 
and the Screen Actors Guild.

* * ♦
N. Y. Aido Chorus “Meet 

the New Year” affair was 
very nice. Bad weather kept 
some people away and quite 
a few people we expected to 
see were not feeling well. 
But whoever came had a 
very nice time. We will hear 
more about it in the next 
issue. ♦ * *

Eugenie Rosengarten and 
Arthur Farrington were ho
nored recently at a party at 
the Bronx River Senior Cen
ter on their birthday. Mrs. 
Rosengarten was 100; Mr. 
Farrington 98. Asked how it 
felt to be century old, Mrs. 
Rosengarten said. “No diffe
rent, really. The years come 
and go and you keep on 
living and trying to give 
something of yourself.” Use

7,
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Eugenie Rosengarten and Arthur Farrington
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