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KRISLAI
Ir vėl Maskvoje
Perskaitę pagalvokime 
Prisipažino prie kaltės 
Puikiai atliktas darbas 
Miestai bėdoje

A. BIMBA
Šiuo laiku Tarybų Sąjun

goje lankosi Jungtinių Val
stijų senatorių delegacija. 
Jai vadovauja sen. Baker, 
republikonų frakcijos Senate 
pirmininkas. Rodosi, kad vi
sa delegacija republikonų.

Senatorius Baker sako, 
kad delegacijos tikslas pla
čiau susipažinti su Tarybų 
Sąjungos vadovybės nusista
tymu branduolinių ginklų ap
ribojimo sutarties (SALT II) 
klausimu, kad jis ir jo kole
gos žinotų kaip orientuotis, 
kai šios sutarties užgynimo 
klausimas bus svarstomas 
Senate. Pats senatorius Ba
ker, matyt, yra linkęs sutar
čiai pritarti. Bet nėra jokia 
paslaptis, kad yra grupė se
natorių, kurie priešingi de- 
tentei ir bet kokiam kitam su 
Tarybų Sąjunga susitarimui.

Siame “Laisvės” numeryje 
randate “Tėviškės” draugijos 
pirmininko P. Petronio 
straipsnį apie lietuviškos 
išeivijos jaunimo santykius 
su tautos kamienu, tai yra su 
Tarybų Lietuva. Kiekvienas 
straipsnį perskaitęs pagal
vokime, x kaip ir kuo mes, 
senoji išeivių karta, galėtu
mėme prisidėti prie draugo 
Petronio pakelto klausimo 
įvykdymo praktikoje.

Nė nepamatysime, kaip 
ateis vasara ir su ja prasidės 
ekskursijų į Lietuvą sezonas. 
Pagalvokime, kaip būtų gali
ma kuo daugiausia antrosios 
ir trečiosios kartos Jungtinių 
Valstijų ir Kanados lietuvių 
pasiųsti į mūsų gimtąjį kraš
tą. Labai svarbų vaidmenį 
vaidina tarp jaunų žmonių už 
tokias ekskursijas agitacija.

* r»

Ohio valstijos valdžia prisi
pažino prie kaltės už 1970 m. 
gegužės 4 dieną nužudymą 
keturių ir sužeidimą devynių 
Kent Universiteto studentų, 
demonstravusių prieš Viet
namo karą, ir sutiko studen
tų šeimoms apmokėti. 
$675,000.

Mes, pažangiečiai, iš pat 
pradžios sakėme, kad val
džios ginkluotų jėgų brutališ- 
kas ramios studentų demon
stracijos užpuolimas buvo 
baisus, kriminališkas nusi
kaltimas, ir kad tie, kurie jį 
papildė, turi būti nubausti.

L J

Praėjusiame “Laisvės” nu
meryje skaitėte Administra
cijos pranešimą apie praeitų 
metų vajaus duomenis. Jais 
reikia pasidžiaugti. Jie paro
do, kad vajus gražiai pavy
ko, kad užsibrėžtas tikslas 
pasiektas. Didelis, nuoširdus 
ačiū visiems, kurie vienaip 
ar kitaip prie vajaus pasise
kimo prisidėjote.

Tačiau negalima storai ne
pabrėžti, kad su vajaus pa
baiga nepasibaigė ir visi laik
raščio išleidimo sunkumai. 
Jam ir toliau reikalinga viso
kia parama.

Prezidentas žada savo bu
simajame biudžete $400 mili
jonų skirti mūsų miestų, 
ypatingai didžiųjų, pagalbai.

Šalyje yra 26,000 miestų ir 
miestelių. Tik retas kuris jų

Dviejų prezidentų ir dviejų premjerų 
nieko nenutarusi konferencija

Iš kairės į dešinę: Vakarų Vokietijos premjeras Helmut Schmidt, Jungtinių Valstijų 
prezidentas Jimmy Carter, Prancūzijos prezidentas Valėry Giscard d’Estaing ir' 
Anglijos premjeras James Callaghan.

St. Francois, Guadeloupe. 
— Praeitos savaitės pabaigo
je čia įvyko keturių didžiųjų 
kapitalistinių vadų-galvų
konferencija. Jungtinėms
Valstijoms atstovavo prezi
dentas Jimmy Carter, Pran
cūzijai—prezidentas Valery 
Discard d’Estaing, Anglijai 
premjeras James Callaghan 
ir V. Vokietijai, premjeras 
Helmut Schmidt. Pasitari
mas tęsėsi dvi dienas. Sako
ma, kad nieko jame nebuvo 
nutarta, bet tik nuomonėmis 
įvairiais klausimais pasikeis
ta. Kalbėtasi apie įvykius 
Irane, apie JAV normalizavi 
mą santykių su Kinija, apie 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų derybas' 
dėl strateginių ginklų apjibo- 
jimo, apie Vakarų Europos 
saugumą ir apie šių keturių

Išeivijos jauni] II as ir
ryšiai su tauta

Niekaip neatslūgsta lietu
viškos išeivijos “vaduotojų” 
įniršimas dėl lietuvių tautos 
sėkmingo žengimo socializmo 
keliu. Nors jau praėjo 34 
metai, kaip jie paliko Lietu
vą ir papildė emigrantų eiles, 
bet nei metai, nei šėlstančios 
laiko ir istorijos permainų 
bangos, neatnešė jiems nusi
raminimo bei objektyvaus 
požiūrio į lietuvių tautos is
toriją, į jos kelią į pažangą. 
Iki šiol neatslūgsta nenumal
domas jų noras prieš viso 
pasaulio visuomenę pavaiz
duoti save vieninteliais lietu
vių tautos atstovais, įrodinė
ti, kad lietuviai, gyveną Ta
rybų Lietuvoje, t. y. socialis
tinių šalių sandraugoje, ne
turi teisės atstovauti savo 
tautai pasaulio visuomenėje. 
Bet kokia žinia apie mūsų 
tautos tarybinį gyvenimą; 
mūsų gerovę, jos laimėji
mus, jiems sukelia nenumal
domą pyktį ir net kalbą, net 
klausą atima. Pyktį didina ir 
ta aplinkybė, kad jų diversi
jos ir pastangos pakenkti 
Tarybų Lietuvai, nesustabdė 
jos veržlumo į pažangą ir 
naujus laimėjimus.

Žinoma, lietuvių tautos ka
mienas, ypač jos jaunoji kar
ta, jau seniai numojo ranka į 
tų “vaduotojų” diversinę, an- 

nesiskundžia dideliais sunku
mais, ir jų visų akys nu
kreiptos į Washingtoną. Tie 
keturi šimtai milijonų dolerių 
bus tiktai lašas kibire van
dens!

šalių santykius su Tarybų 
Sąjunga. Po konferencijos 
kiekvienas jos dalyvis kalbė
josi su iš viso pasaulio kam
pų suplaukusiais reporte- 
riais-korespondentais.

Kiekvienas pabrėžė, kad. 
pasitarimas buvęs labai jau
kus ir draugiškas, nors prieš 
konferenciją buvo kalbama, 
kad tarpe dalyvių gali kilti ir 
konfliktų, nesantaikos. Jie 
taipgi tvirtino, kad šis jų 
pasitarimas nepakenks de- 
tentei, nei santykiams su 
Tarybų Sąjunga. Preziden
tas Cart.eris, tarp kitko, pa
sakė: “Mes esame pasiryžę, 
kad santykiai su Kinija nie
kad nebūtų panaudoti prieš 
detentę.” Tie santykiai atei
tyje dargi galį būti panaudoti 
sustiprinimui “mūsų drau

titarybinę veiklą ir užmiršo 
jų vardus ir pavardes. Kas iš 
lietuviško jaunimo dabar ži
no apie buvusius Smetonos 
režimo ir hitlerinės okupaci
jos valdžios šulus, išeivijoje 
tapusius “vaduotojais,” ir jų 
antiliaudinę veiklą? Niekas! 
Tauta nesulaikomai žengia 
savo pasirinktu ir sunkiai 
iškovotu socializmo keliu. 
Jos jaunoji karta žvelgia 
pirmyn ir todėl tuščios “va
duotojų” pastangos kaip nors 
pasukti jos kelią atgal.

Tačiau ir lietuviškoji išeivi
ja išaugino savo jaunąją ge
neraciją. Lietuvių tautai ne 
vistiek, ar išeivijos jaunimas 
išliks lietuviais, ar nutautės 
ir ištirps kitų tautų okeane.

Vienintelis kelias nutautė
jimo procesui sulėtinti—tai 
bendravimas su savo tautos 
kamienu. Šitą gerai supranta 
Tarybų Lietuvos žmonės, su
darę savo broliams išeivijoje 
galimybę per kultūrinius ry
šius semtis tautos kultūrines 
vertybes ir taip stiprinti sa
vo lietuviškumą. Atrodytų, 
kad išeivijai reikėtų tuo pla
čiau naudotis ir ieškoti būdų, 
kaip tokius ryšius gerinti. 
Deja, prieš tokį bendravimą 
su tautos kamienu stoja “va
duotojai.” Ultrareakcinių 
klerikalų, įvairių lietuviškų 
nacionalistų, profašistų, vad. 
dešiniųjų socialistų ir kt. 
išeivijos reakcinių organiza
cijų “veiksniai” ir jų spaudos 
organai daro viską, kad pa
neigus kultūrinio bendravi-

[Tąsa 4 pusi.]

gystės su Tarybų Sąjunga.” 
Anglijos, V. Vokietijos ir 
Prancūzijos vadai sakė, kad 
jie pilnai užgiria tarp Jungti
nių Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos derybas dėl strateginių 
ginklų apribojimo.

Visų konferencijos dalyvių 
kalbos ir pareiškimai skam
bėjo labai gražiai. Bet kitas 
klausimas, kaip jų bus laiko
masi praktikoje ateityje. An
tai Anglijos premjeras Calla
ghan ten pat visam pasauliui 
paskelbė, kad Anglija nutarė 
•apginkluoti Kįnyą pačiais vė
liausiais kariniais lėktuvais. 
Na, o, kaip žinia, Kinijos 
vadovybė šiandien Tarybų 
Sąjungą laiko savo didžiausiu 
priešu ir kaip tik prieš ją 
pradėjo smarkiausiai gin
kluotis.

Unijos vadas 
nusivylęs ir 
nustebęs

Albert Shanker *

New Y orkas. — Po labai 
ilgų derybų miesto Apšvie- 
tos Taryba ir Jungtinė Mo
kytojų Federacija pagaliau 
susitarė dėl naujo kontrakto 
algų ir kitais klausimais^ Bet 
prieš kelias dienas tą sutartį 
miesto meras Koch atmetė.’ 
Jis sako, kad sutartis per
daug iškaštinga, mokytojams 
daroma perdidelis nenusilei- 
dimas ir t. t.

Unijos prezidentas Albert 
Shanker sako, kad jis nusi
vylęs ir mero pasielgimu 
nustebintas, bet nenustojus 
vilties, kad būsią susitarta. 
Skirtumai tarp mero ir jo 
esąs nedideli.

Washingtonas. — Šios Ša
lies vyriausybė galvojanti 
apie atnaujinimą derybų Vi
durio Rytų taikos reikalais.

Naujas Irano 
premjeras už 
ryžius su JAV

Teheranas. — Irano naujo
sios civilinės valdžios vadas 
ir premjeras Shahpur Bakhi- 
tiar sako, kad jis palaikys 
tamprius ryšius su Jungtinė
mis Valstijomis. Tas reiškia, 
kad jis tęs karaliaus politiką.

Reikia suprasti, kad šachas 
ir parinko tokį žmogų val
džiai vadovauti, kuris tęs jo 
politiką, laikysis jo direkcijų. 
Dabar užsieniniai diplomatai 
tik dar nežino, kaip į jį pažiū
rės Irano žmonės, kurie 
prieš šachą yra kietai nusi
statę.

Ir Albanija jau 
griežtai smerkia 
Kinijos politika

Visą laiką Albanija buvo 
laikoma artimiausia Kinijos 
talkininke. Bet vėliausi Ki
nijos vadovybės ėjimai, ma
tyt, jos vadovybę išvedė iš 
kantrybės. Premjeras Meh- 
metas Šehu sako:

Plati reakcinė Kinijos va
dovybės veikia įvairiuose pa
saulio rajonuose, intensyvus 
trečiojo pasaulinio karo, kurį 
Kinijos revizionistai laiko 
neišvengiamu, kurstymas, 
tautų jėgos kovoje už taikos 
išsaugojimą ignoravimas, ag
resyvi rasistinė sutartis, ku
rią jie neseniai sudarė su 
Japonijos militaristais, ku
riuos remia Amerikos impe
rializmas, glaudūs ryšiai, ku
riuos jie kasdien užmezga su 
imperialistinėmis valstybė
mis ir jų agresyviais blokais, 
ypač susitarimai, planai ir 
reakciniai ketinimai, kurie 
dangstomi šiuo metu plačiai 
nuskambėjusiu diplomatinių 
santykių su JAV užmezgi
mu,—visa tai nedviprasmiš
kai patvirtina, koks pavojin
gas kelias, į kurį įstojo šian
dien Kinija. Kinijos socialim- 
perialistai grubiai kišasi į 
Pietryčių Azijos tautų vidaus 
reikalus, griebdamiesi įvai
riausių machinacijų.

Mes smerkiame gėdingą 
Kinijos socialimperializmo 
Vykdomą spaudimo ir šanta
žo politiką, taip pat jo agre
syvią veiklą prieš brolišką 
Vietnamo liaudį.

Nepaprasto padėtis 
Peru respublikoje

’Lima. —- Peru militarinis 
režimas šalyje paskelbė ne
paprastą padėtį. Jo tikslas 
neleisti darbo unijoms pra
vesti planuojamo 75 valandų 
streiko. Paskelbime atima
mos gyventojams visos pilie
tinės teisės. Kaip kitos kapi
talistinės šalys Lotynų Ame
rikoje, taip Peru skęsta gi
liausioje ekonominėje krizė
je. Pav., praeitais metais 
kainos pakilo net 75 procen
tais. Militaristai valdžios ga
lią panaudoja slopinimui liau
dies pasipriešinimo nepaken
čiamoms gyvenimo sąly
goms.

Washingtonas. Amerikos 
sionistai žydai ragina prezi
dentą Carterį Jeruzalimą 
pripažinti Izraelio sostine. 
Dabar jo sostine yra Tel 
Aviv.Tokią prezidentui Car- 
teriur peticiją pasirašė 
100,000 amerikiečių.

Kambodijoje padėtis dar vis 
neaiški, nenustovėjus

Kambodijoje sukilėlių jė
gos, vadovaujamos Naciona
linio Suvienyto Fronto, paė
mė sostinę Phnom Penh ir 
sudarė Revoliucinę Tarybą 
kraštui valdyti. Bet šalyje 
tebeina aštrios kovos tarp 
sukilėlių ir valdžios jėgų.

Dar visko gali būti, nes

KINIJA PRIE VIETNAMO 
RUBEŽIAUS 
KONCENTRUOJA 
KARINES JĖGAS

Sausio 5 dieną Washingto- 
ną pasiekė iš Pekino žinia, 
kad Kinija pradėjo koncen
truoti dideles karines jėgas 
prie jos rubežiaus su Vietna
mo Socialistine Respublika. 
Kaip žinia, dabartiniame 
konflikte tarp Vietnamo ir 
Kambodijos, Kinija ir Jung
tinės Valstijos palaiko Kam
bodijos pusę. Manoma, kad 
mūsų Washingtonas nepro
testuotų, jeigu Kinija pradė
tų karą prieš savo kaimyną.

Detroit, Mich. — Praeitais 
metais šioje šalyje buvo už
sieninių automobilių parduo
ta 3.3 procento mažiau, negu 
1977 m. Pernai buvo tepar- 
duota 1,990,000, o užper
nai— 2,070,000.

...... ........ J-
AR BUS IŠVENGTA 
DUOBKASIŲ STREIKO?

New Yorko ir apylinkės 
Katalikų bažnyčios užlaiko
mų kapinių vedėjų ir duob
kasių bei kitų prižiūrėtojų 
unijos ilgai užsitęsusios de
rybos dėl naujo kontrakto 
dar vis neveda prie susitari
mo. Jau net kalbama apie 
streiko neišvengiamumą.

Derybos paliečia 62 kapi
nes ir 2,000 darbininkų.

Trys Italijos partijos smerkia 
popiežiaus nusistatymą

Roma. — Popiežiaus Jono 
Pauliaus II išstojimas prieš 
neseniai parlamento priimtą 
įstatymą, G ■ legalizuojantį
abortus uįdivorsus Italijoje, 
iššaukė socialistų, komunis
tų, radikalų, ’ ir republikonų 
aštrų pasipriešinimą. Šis 
klausimas yra grynai politi
nis ir vidinis Italijos reikalas 
ir katalikų bažnyčios galva 
neprivalo į jį kištis. Komu
nistų dienraštis “L'Uniia” ir 
socialistų dienraštis “Avanti” 
atvirai pasmerkė Popiežių 
už įstatymui pasipriešinimą. 
Radikalų partija ragina 
premjerą Andreoti konkor
dato tarp Italijos ir Vatikano 
pasirašymą atidėti. Republi

Turkijos akys nukreiptos į 
J ungtine s V aisti j as

Ankara. — Dėl įvykių Cy
prus saloje, kur santykiai 
tarp turkų ir graikų buvo 
labai įtempti, ir kur Jungti
nės Valstijos palaikė graikų 
pusę, santykiai tarp Turkijos 
ir JAV buvo labai pablogėję. 
Jungt. Valstijos buvo net 
sulaikiusios ginklų pardavi
mą Turkijai.

Dabar tie santykiai tarp 
Ankaros ir Washington© yra 
gerokai pasitaisę.

Turkija, kaip ir visos kapi

padėtis tebėra nenustovėju
si. Daugumos Kambodijoje 
veikiančių užsieninių diplo
matų nuomonė yra, kad suki
lėliai pilnai laimės ir greitoje 
ateityje paims visą šalies 
vadovybę į savo rankas.

Kaip žinia, Kinija palaiko 
valdžios pusę ;, o Vietnamo 
Socialistinė ^Respublika pri
taria sukilėliams. Todėl dar 
Kinija gali savo ginkluotomis 
jėgomis įsikišti į konfliktą 
Kambodijoje. Jungtinės Val
stijos taip pat simpatizuoja 
Kambodijos režimui ir labai 
priešingos Nacionaliniam Su
vienytam Frontui.

Ankara, Turkija. — Čia 
sausio 5 dieną ant tų pačių 
bėgių susidūrė du ekspresi
niai traukiniai. Nelaimėje žu
vo 56 žmonės.

Lietuvaitė- 
čempionė

TSRS Moterų šimtalangių 
šaškių čempione tapo VVU 
studentė Roma Vitkauskaitė.

L Šeiniaus nuotrauka

konų partija pasiūlysianti 
leisti minėtą įstatymą žmo
nėms nubalsuoti. Ji neabejo
ja, kad didelė italų dauguma 
įstatymą užgirs.

Valdančioji Krikščionių de
mokratų partija atsiduria ke
blioje padėtyje. Jinai su 
abortų ir divorsų legalizavi
mo įstatymu sutiko, bet ką ji 
dabar darys, kai Katalikų 
bažnyčios galva jam prieši
nasi?

Šiuo klausimu numatomas 
joje pasidalijimas. Kairysis 
sparnas Popiežių kritikuos, o 
dešinysis jį girs ir teisins.

Kaip ten bebūtų, šis popie
žiaus nusistatymas šalyje iš
šaukė plačias diskusijas.

talistinės šalys, pergyvena 
didelę ekonominę krizę. Jos 
premjeras Ecevit sako: “Mes 
tikimės, kad Jungtinės Val
stijos bus mums draugiškos 
ir Šio Turkijai sunkaus laiko
tarpio bėgyje su mumis 
veiks solidariškai.

Turkijos 43 milijonai žmo
nių gyvena labai sunkius 
ekonominius laikus. Juos 
smaugia ir nedarbas, ir in
fliacija, ir nesustojantis kai
nų kilimas.

*
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Pranašauja rekordinius pelnus
Praeito sekmadienio didlapyje “The N. Y. Times” 

nurodoma, kad dauguma stambiųjų pramoninių korporacijų 
bei kompanijų tikisi savo pelnus šiemet padidinti nuo 6 iki 
10 procentų, palyginus su praeitų metų pelnais. Paminėtos 
net kelios industrijos, kaip tai: lėktuvų linijos, chemikalų, 
kompiuterių įrengimų, mašinų, maisto gaminimo pramo
nės, apdraudos kompanijos ir t. t. Visų šių išdirbysčių bei 
biznių savininkai pasidarė labai didelius, kai kurios—net 
rekordinius pelnus ir pernai. Jie stengsis, kaip sakyta, 
šiemet juos dar padidinti nuo 6 iki 10 procentų.

Ir niekas jiems kelio neužstos. Valdžios žmonės nė 
nekalba apie uždėjimą pelnams kontrolės. Jiems leidžiama 
savo tikslui siekti panaudoti technines ir visas kitas 
priemones. Vertimas darbininkų skubiau dirbti ir daugiau 
pagaminti bene tik bus viena iš efektingiausių ir mėgia
miausių priemonių savininkų rankose padidinti savo 
pelnus. O nereikia nė kalbėti apie jų rankose priemonę 
savo produktų kainas kelti. Čia prezidentas Carter 
pasitenkina patarimu jiems savanoriškai susilaikyti nuo 
peraukšto kainų kėlimo. Bet argi jie su tuo patarimu 
skaitosi!

Bet kaip su darbininkų algomis? Ar tie savininkai, kurie 
sau pranašauja šiemet net rekordinius pelnus, ims ir 
savanoriškai pakels savo darbininkams algas? Tokių 
stebuklų mūsų pramoniniame gyvenime dar nėra buvę. 
Nebus jų ir šiemet. Jeigu darbininkai norės gauti 
aukštesnes algas, jie už jas turės sunkiai pakovoti, gal net 
griebtis streiko. O streikas iš darbininkų pareikalauja 
didelio ryžto ir pasiaukojimo.

Bažnytinės nuosavybės 
ir mokesčiai

Sis klausimas dabar plačiai diskutuojamas New Yorko 
mieste ir apylinkėse. Pasirodo, kad bažnyčios bei sinagogos 
per savo įvairias įstaigas ir organizacijas kontroliuoja 
bilijonų dolerių vertus turtus, bet už juos valdžiai nemoka 
jokių mokesčių.

Dar daugiau: jos taip pat nieko nemoka už vandenį ir 
“sewer.” Štai pora pavyzdžių. Neseniai Brooklyne Mielašir- 
dingųjų seserų vienuolinas gavo už yąndępį ir,, “sęyyer’’, 
$1.286 sąskaitą. Jo viršininkai kreipėsi į valdžią šti’ 
prašymu sąskaitą panaikinti. Na, ir be jokių ceremonijų 
sąskaita tapo panaikinta. Tas pats su Manhattane Baptistų 
bažnyčia. Ji gavo už vandenį ir “sewer” $980 sąskaitą. 
Valdžia tą patį padarė ir su šia sąskaita.

Toks bažnyčių ir religinių įstaigų atleidimas nuo 
mokesčių mokėjimo reiškia jų finansavimą. O tas priešta
rauja šios šalies Konstitucijai. Konstitucija draudžia 
valdžiai kištis į religinius reikalus.

Turėtų kilti protestų audra
Jau ir dabar New Yorkas negali didžiuotis savo 

gyventojams, ypač biednuomenei, sveikatos reikalais 
patarnavimu. Tačiau meras Koch žada uždaryti septynias 
ar aštuonias miesto ligonines. Daugiausia, žinoma, nuken
tėtų miesto biednuomenė.

Pilniausiai sutinkame su pažangiečių dienraščio' “Daily 
World” iškeltu Šukiu: “Ginkime New Yorko ligonines!” Šis 
šūkis turėtų būti be delsimo paremtas masiniais protestais 
prieš mero Koch užsimojimą.

Miesto žmonių sveikatos apsaugos reikalai turėtų būti 
pirmoje vietoje. Lėšoms sutaupyti valdžia turi surasti kitus 
būdus.

Labai pavojingi reiškiniai
Beveik tą pačią dieną kaip buvo pranešta, kad Anglija 

nutarė apginkluoti Kiniją vėliausiais kariniais lėktuvais, 
Kinija prie Vietnamo sienos koncentruoja dideles karines 
jėgas. Įdomu, kad šių Anglijos ir Kinijos ėjimų nepasmer
kia nei Jungtinės Valstijos, nei Vakarų Vokietija, nei 
Prancūzija. Šiuo atveju, tylėjimas reiškia pritarimą.

LIETUVIŲ DAILININKŲ 
IŠEIVIJOJE DĖMESIUI

Chicagos “Akiračiai” praei
tų metų lapkričio mėnesio 
laidoje paskelbė įdomų pasi
kalbėjimą šu dailininku Al
fonsu Krivicku, kūris gyvena 
ir kuria Vokietijoje. Krivic
kas yra vienas iš tų kelių 
dailininkų . išeivijoje, kurie 
nesibijo bendradarbiauti ir 
su Tarybų Lietuvos dailinin
kais. Šis pasikalbėjimas pa
grindiniai ir siejasi su ben
dradarbiavimu su gimtuoju 
kraštu ir jo dailininkais.

Čia pateikiame dail. Kri
vicko atsakymą tiktai į porą 
klausimų.

Klausimas: >
— Buvodamas Lietuvėje 

galėjai iš arčiau įsižiūrėti į 
tenykščių dailininkų kūrybą. 
Kokie panašumai, kokie skir
tumai tarp jų ir išeivijos 
dailininkų?

Atsakymas:
— Skirtumai, mano nuo

mone, gan ryškūs. Didžioji 
išeivijos kūrybos dalis ati
tenka “savaitgalio darbams,” 
kurie beveik visi skiriami 
lietuviškojo “geto” visuome
nei. Man atrodo, kad tik 
nežymiai išeivijos dailininkų 
grupei pavyko perkopti mi
nėto “geto” užtvarą' ir at
kreipti gyvenamojo krašto 
dėmesį. Taip, pavyzdžiui, 
pasisekė R. Viesului, V. Viz
girdai, Jonynui, Varneliui; 
Urbaitytei, Mončiui, Kasiu
liu!, Kašubai, Kašubienei ir 
dar keliems. Atrodo, jog 
minėtų dailininkų kūryba su
sijusi su lietuvių dailės šak
nimis, jos kūrybine dvasia, 
todėl ir svetur gyvendami jie 
išliko kūrėjais lietuviais. Jų 
kūrybinis įnašas praturtino 
gyvenamojo krašto meną sa
va, skirtinga etnine išraiška. 
Tačiau esu įsitikinęs, kad nei 
-žinomi, nei nežinomi išeivijos 
dailininkai neatstovauja Lie
tuvos dailės. Tik Lietuvos 
dailininkai—tie, kurie gyve
na ir kuria savame krašte, 
kurie jaučia gimtąją žemę po 
kojomis—atstovauja Lietu
vos dailę.

Klausimas:
— Beje, kokia Tavo nuo

monė apie tuos vienų peikia
mus, o kitų giriamus kultūri
nius mainus su Lietuva?

Atsakymas:
— Apie pasikeitimą kultū

rinėmis apraiškomis buvo 
daug rašyta išeivijos spaudo
je ... Galiu pasidalinti tik 
savo įspūdžiais, patirtimi iš 
kelionių Lietuvon. Man atro
do, kad toks pasikeitimas 
kultūrinėmis vertybėmis yra 
ne tik abipusiai naudingas, 
bet ir būtinas išeivijai. Žino
ma, šis kelias ne rožėmis 
klotas; visi prisimename kiek 
smalos buvo išpilta ant žy
maus mūsų dailininko Vizgir
dos dėl jo parodos Vilniu
je ... O aš esu įsitikinęs, 
jog tai buvo didžiulės reikš
mės įvykis tiek Lietuvos, 
tiek ir išeivijos dailės gyve
nime. Po Vizgirdos sekė ma
no ir dailininko Igno paro
dos, o vilniečių susidomėji
mas tik patvirtino, kad jos 
jau seniai buvo laukiamos 
Lietuvoje. Juk ir Dailės mu
ziejaus direktorius Pr. Gudy- 
nas ne kartą kreipėsi į išeivi
ją su šūkiu: “Meno vertybes 
Lietuvon!” Gaila, kad daugu
mas išeivijos dailininkų taip 
ir neapsisprendė, nesiryžo 
parodyti savo kūrinius Lietu
vai. Aš galvoju, jog tokia 
laikysena naudos Lietuvai 
neatneša. Toliau šnekąnt tuo 
pačiu reikalu galima prisi
minti ir kadaise nepavyku
sias pastangas suruošti Lie
tuvos dailininkų grafikos pa
rodą Čikagos Čiurlionio gale
rijoje . . . Galėčiau atvirai 
pasakyti: nestatykim sienų, 
kurios skirtų įpūsų dailę.,.

Visiškai kibą, kryptimi einą 
Europos lietuvių kultūrinė 
veikla. Štai, pavyzdžiui, 

; paimkime gerai žinomas 
I Europos lietuvių Studijų sa- 
| vaites. Dažnai jos eksponuo- 
' ja Lietuvos grafikų kūrinius, 
1 kultūrinius leidinius, foto al
bumus, rodo filmus. Manaip 
galvojant išeina, kad užjūrio 
tautiečiai turėtų dar kartą 
peržiūrėti savo įsitikinimus. 
Jeigu išeivijos dailininkų kū
ryba eksponuojama Lietuvo
je, kodėlgi nesusipažinus su 
Lietuvoje gyvenančių daili
ninkų darbais?

Norėčiau dar pareikšti, 
kad kultūrinių ryšių palaiky
mas su Lietuva netrukus 
atskleis vieną didžiulės 
reikšmės kultūrinį/, įvykį, 
apie kurį bus plačiai rašoma 
>ne tik Lietuvoje ir išeivijoje, 
bet ir Vakarų Vokietijos di
džiojoje spaudoje. Visa tai 
pasiekta tik dėka gerų kult, 
ryšių palaikymo su kraštu.”

Ir vėl kalti rusai!
Menševikų laikraščio 

“Naujienos” (gruodžio 29 d.) 
redaktoriai jau kaltina rusus 
už audringus įvykius ir Ira
ną. Savo vedamajame “Snau- 
dusį šachą verčia rusai” jie 
gieda:

“Ilgus metus snaudusį ir 
savo galia besididžiavusį Ira
no šachą Rėzą Pahlevį baigia 
versti rusai. Jis dar gali 
pajėgti atsigriebti ir pačius 
įtakingiausius sovietų agen
tus Irane išgaudyti, bet ša
chas nebus tas pasipūtėlis, 
kuris įsivaizdavo nenugalimu 
ir neįveikiamu.

Jis mokėjo ir tebemoka 
gerai joti, vairuoti automobi
lį ir skristi pačiu naujausiu 
sprausminiu lėktuvu. Jis ge
rai pažįsta Irano karo vadus, 
lakūnus ir paprastus karius. 
Jis vyriausią sūnų atsiuntė 
Amerikos aviacijos mokyk
lon, kad jis galėtų skraidyti 
pačiais naujausiais Amerikos 
lėktuvais.

Artimuose Rytuose jis yra 
vienas turtingiausių žmonių, 
kuris gali ne tik pats ištai
gingai gyventi, bet gali ir 
pasaulio mąsto puotą suruoš
ti Persijos imperijos šimtme
tinei sukakčiai paminėti. Ša
chas priiminėjo ne tiktai ga
lingus karalius, kraštų valdo
vus ir diktatorius. Jis parodė 
jiems, kaip šachų šachas gali 
skirtis nuo kitų mirtingųjų, 
nes jd galia buvo didesnė, o 
jis pats turtingesnis.”

Bet, girdi, baisiausia nelai
mė! 'Šitas galingiausias ir 
turtingiausias šachas “neži
nojo Komunistų noro pa
vergti visą pasaulį. Jis ne
manė, kad rusai mahometo
nų mulus gali įsikinkyti savo 
Tarnybon.”

Ir “tas nežinojimas,” šau
kia už galvos susidėjęs ran
kas Martynas Gudelis, “visą 
Iraną pastatė dideliam pavo
jum' Gali nukentėti ne tik 
šachas, bet dar didesnėn 
nelaimėn gali įstumti visus 
turtingo krašto gyventojus.”

O kur gi, po perkūnu, buvo 
mąsų Martynas, kad šacho 
Pahlevi neįspėjo apie tų ko
munistų nešama “nelaime”? 
Vadinasi, išeina, kad lygiai 
kaltas ir “N.” redaktorius už 
tą^visą situaciją Irahe.

Žinoma, šie Martyno Gu
delio sapaliojimai apie rusus 
irį komunistus nėra paremti 
jokiais faktais. 

i

APIE LABAI GRAŽŲ 
KNYGOS KLESTĖJIMĄ 
TARYBŲ LIETUVOJE

Vilniaus dienraščio “Tiesa” 
(gruodžio 24 d.) vedamajame 
“Mūsų gyvenimo kelrodis— 
knyga,” tarp kitko, brėžia
ma:

“Nuo pat vaikystės žmogus 
užmezga pažintį su knygo
mis. Į jas žvilgsnis nukryps
ta ir vėliau, prireikus nuošir
daus patarimo ar paramos, 
gero žodžio ar sektino pavyz
džio. Knygos plečia mūsų. 
akiratį, jose ieškome atsaky
mo į šimtus klausimų, jos 

auklėja, žadina ir ugdo kil
niausius jausmus. Tai gaivus 
žinių, gėrio ir grožio šaltinis. 
Neatsitiktinai knygą laikome 
šviesiausiu gyvenimo kelro
džiu, patikimiausiu padėjėju 
moksle ir gamyboje, nuolati
niu palydovu namuose ir 
kelionėje, laisvalaikiu, poil
sio valandomis.

Mūsų respublikoje per me
tus išleidžiama apie 1000 
naujų grožinės ir politinės, 
mokslinės ir techninės, peda
goginės literatūros knygų, 
kurių bendras tiražas sudaro 
apie 17 milijonų egzemplio
rių. Skaitytojams stengiama
si pateikti kuo daugiau-aukš
to idėjinio ir meninio lygio, 
turiningų leidinių.

Pasidžiaugti iš tikro turi
me kuo. Gimtąja kalba skai
tome marksizmo-leninizmo 
klasikų veikalus. Mūsų kny
gų lentynose rikiuojasi vis 
nauji į pasaulinės literatūros 
fondą įėję kūriniai. Džiaugia
mės rusų grožinės literatū
ros lobiais, geriausiais lietu
vių rašytojų kūriniais, broliš
kųjų tarybinių respublikų 
autorių kūryba. Platus šiuo
laikinių kūrinių srautas. 
Knygos apie mūsų gyvena
mas dienas, leidiniai apie 
naujausius mokslo ir techni
kos pasiekimus, kitomis ak
tualiomis temomis.

Knygų leidybą siekiama vi
sokeriopai gerinti. Gana ryš
kūs meninio ir poligrafinio 
apipavidalinimo pasiekimai. 
Apie tai liudija tarptautinių 
ir sąjungtinių parodų bei 
mugių diplomai, medaliai, ki
ti apdovanojimai. Gilius šios 
veiklos pėdsakus tarybinės 
santvarkos Lietuvoje laiko
tarpiu vaizdžiai atspindėjo ir 
respublikinė knygų iliustra
vimo ekspozicija, neseniai 
veikusi Vilniuje. Tai skatina 
naujiems užmojams . . .”

Vedamasis baigiamas:
“Knygose sukaupta ištisų 

žmonijos kartų išmintis, pa
žangiausių, talentingiausių 
protų kūryba. Gerbkime jas, 
tausokime. Knygos—visų 
mūsų lobynas, ir reikia juo 
dalytis protingai, be nuosto
lių sau ir kitiems.”

Dail. Alfonsas Krivickas
Beje, o kodėl “Akiračių” re
daktoriai nepadavėte su dai
lininku Krivicku kalbėjusio 
akiratininko vardo ir pavar
des? Krivicko nuotrauka

LIETUVAITĖ AKTORĖ 
APIE KULTŪRINIUS 
ĮSPŪDŽIUS LIETUVOJE

Praeitų metų pabaigoje, 
“Tėviškės” Draugijos kvieti
mu, dvi savaites Lietuvoje 
viešėjo aktorė iš Londono 
Živilė Šlekytė. Jai išvyksiant 
su ja kalbėjosi “Gimtasis 
kraštas” korespondentė Sigi
ta Vaitiekutė. Į jos klausimą. 
“Ką galėtumėte pasakyti 
apie Tarybų Lietuvos žmo
nes, kultūrinį gyvenimą?”, 
viešnia atsakė:

“— Prieš trejetą metų pir
mąkart buvau atvykusi į 
Lietuvą su mama kaip turis
tė. Esu labai dėkinga “Tėviš
kės” draugijai, kad šiemet 
galėjau čia pabūti dvi savai
tes, susitikti su teatralais, 
kultūros veikėjais, tiek daug 
pamatyti ir sužinoti. Lietuva 
paliko pačius įvairiausius,

geriausius įspūdžius. Tai ma-' 
no sapno išsipildymas. Kas
dien su ašaromis galvoju 
apie dieną, kai reikės išva
žiuoti.

Pamačiau daugelį Lietuvos 
vietų: Kauną, Panevėžį, Pa
langą, Merkinę . . . Visur 
sutikau nuoširdžius, draugiš
kus žmones, su kuriais išsyk 
susibičiuliaudavom, jiems 
buvo įdomu sužinoti apie 
pasaulį, iš kurio aš atvykau, 
o man—apie jų gyvenimą. 
Laikau savo lietuve, todėl 
Londone gyventi net kažkaip 
nejauku, nes anglai—žmonės 
uždari ir konservatyvūs, o 
mano prigimtis perša man 
visai kitokį bendravimą. To
dėl viskas čia artima ir bran
gu.

Kaip pamačiau, kultūrinis 
Lietuvos gyvenimas nepa
prastai intensyvus, turtin
gas. Žmonėms jis net svar
besnis, nei pas mus, kur 
viskas pasakiškai brangu ir 
skirta tik tam tikram ratui 
žmonių. O čia—menas, kul
tūrinės vertybės visiems 
prieinamas dalykas, ir tai jau 
tapę žmonių kasdienybės da
limi.”

MŪSŲ SVEIKATOS
REIKALAI

Galima ir mums 
amerikiečiams daug 
iš to pasimokyti

<
Žurnale “Žemės ūkis” 

(1978.-10) medicinos mokslų 
daktaras Nikalojus Lavrovas 
straipsnyje “Blogi papro
čiai—ligų šaltiniai” rašo:

Gydytojai dažnai susiduria 
su rimtais žmonių susirgimais, 
kurių šaltinis — blogi įpro
čiai. Pavyzdžiui, kai kas, ei
damas pro bręstančių kviečių 
lauką, mėgsta nuraškyti jų 
varpą ir ją čiulpti. Kitas pa
našiai pasielgia, nūsiskynęs 
kurios nors žolės varpą. Daug 
kam atrodys — kas čia blo
go? Deja, šis pažiūrėti lyg ir 
nekalčiausias paprotys no vie
nam sukėlė didelių rūpesčių.

Ant varpinių augalų varpų 
ir stiebų laikosi mikroskopi
niai grybeliai — laibagrybiai. 
Jie sukelia sunkų susirgimą — 
aktinomikozę. Apkrėstose vie
tose atsiranda pūliniai. Iš 
burnos grybelis gali patekti 
j plaučius. Juose jis daugi
nasi. Tose vietose taip pat at
siranda pūliniai. Jų gydymas 
užtrunka ilgai ir ne visuomet 
baigiasi sėkmingai.

Kas mūsų nemėgsta gyvu
lių? Ir patys stengiamės, ir 
vaikus mokome su gyvuliais 
elgtis švelniai, jautriai.v Vai
kams nedraudžiame glamonė
ti, glostyti kates, šunis, ki
tus gyvulius. Pasirodo, kad 
per didelis prisirišimas prie 
gyvulių kartais baigiasi visiš
kai liūdnai. Pastaraisiais me
tais nustatyta, kad suluošini
mas, susijęs su nepakankamu 
galvos smegenų, regėjimo, 
atskirų veido dalių išsivysty
mu, tai sunkaus susirgimo — 
toksoplazmozės rezultatas. Ka
da šia liga sirgta, ligonis gali 
ir nenutuokti. Jos sukėlėjais 
užsikrečiama nuo gyvulių. Su 
krauju mikroorganizmai pa
siekia nėščios moters vaisių 
ir jame vystosi, sukeldami mi
nėtus luošumus.

Be atsargesnio elgesio su 
gyvuliais, svarbu neužmiršti 
ir švaros. Ji reikalinga, kovo
jant ir su kitomis ligomis.

Kaime gryno oro stoka nie
kas negali skųstis. Bet tik tuo 
metu, kai jo gyventojai būna 
ne troooje. O suėjus j namą, 
visaip pasitaiko. Dažnai ke
li vyrai taip užpypkiuoja, kad 
nėra kuo kvėpuoti. Rūkymas, 
nors apie jo žalą daug rašo
ma ir dažnai kalbama, atro
do, nesitraukia. Priešingai, ir 
kaime jau matyti dūmą trau
kiančių moterų. Statistika ro
do, kad, didėjant rūkorių skai
čiui, tokiais pat tempais didė
ja ir plaučių vėžio aukos.

Nemaža žalingų įpročių pa
sitaiko maitinantis. Dažniausia 
— tai persivalgymas. Suaugu
sio žmogaus skrandyje telpa 
vidutiniškai 1500 kubinių cen

timetrų maisto masės. Tiek 
suvalgius; paprastai dar yra 
apetitas valgyti. Tada kaip tik 
laikas baigti valgyti. Norma
liai pavalgius, skrandis dirba 
taip pat normaliai. O persi
valgius, jo talpa didėja, jis 
išsiplečia, ilgainiui nudrimba 
žemyn. Maistas iš jo sunkiai 
pereina į žarnyną. Prasideda 
skrandžio ir žarnyno negala
vimai, kurie žmogų greit nu
alina.

Panašiai atsitinka ir su šir
dimi, įpratus vartoti per daug 
skysčių, ypač alaus. Orga
nizmas to pertekliaus nepa
kenčia ir stengiasi jo atsi
kratyti. Visa našta tenka šir
džiai. Ji smarkiau dirba, grei
čiau nuvarginama, ilgainiui 
padidėja, išsiplečia, susidaro 
vadinamoji „jaučio širdis". 
Todėl teisingai sakoma, kad 
žmogaus ilgaamžiškumas, 
sveikata labai priklauso nuo 
to, kaip, kiek ir ko jis suval
go bei išgeria.

Laiškai
Gerbiamieji,

Štai ir vėl Nauji metai. Tai 
viena iš gražiausių švenčių. 
Tai šeimos šventė. Atrodo, 
šioje šventėje visi žmonės 
laimingi, visų veidai švyti 
džiaugsmu. Naujų metų 
šventėje visi žmonės apmąs
to praėjusių metų pasiseki
mus ir tikisi dar didesnės 
laimės ateinančiais metais.

O kaip būtų gera, kad visi 
žmonės būtų laimingi, kad 
džiaugsmas ir pasitenkini
mas būtų visose šeimose, 
kad žemėje nebūtų kraujo 
praliejimų, kad žmonės vie
nas kitam būtų broliais, 
draugais, kad visur būtų 
laisvė, lygybė, kad žmonės 
galėtų gyventi ramiai, nebi
jodami stipresnių spaudimo, 
kad visi būtų patenkinti savo 
darbu, o žmonių triūsas 
puoštų visų žemės gyventojų 
buitį. Norėtųsi, kad žmonės 
dirbtų visos žmonijos labui, o 
ne materialinių vertybių nai
kinimui. Kaip būtų gera, kad 
pasaulyje būtų pastovi taika, 
kad niekas niekam niekad 
negrasintų karu. Karą reikia 
sunaikinti, o jo vardą ištrinti 
iš žmonių kalbos. Tegul žmo
nės džiaugiasi taika, ramybe, 
draugiška užuojauta ir kil
niomis darbo pergalėmis! 
Na, o Jums, gerbiami Bičiu
liai, linkiu visų troškimų išsi
pildymo Naujuose 1979 me
tuose ir
Tegul jaunystės ryžtas žydi, 
Tebūna šypsena veiduos, 
O laimės džiaugsmas Jus 
telydi
Naujų aušrų naujuos keliuos.
Lai bus šie metai Jums

laimingi,— 
Jūs darbu džiaugsis žmonija, 
Sveikatos, valios lai nestinga 
Garbingam Jūsų kelyje!

Kęstutis Balčiūnas 
Kvėdarna, 1928.XII.16

Didžiai Gerbiamas 
Redaktoriau!

Prašom priimti nuoširdžius 
sveikinimus ir linkėjimus 
Naujųjų Metų, proga. Tiki
mės, kad sustiprės taika vi
same pasaulyje, kad mūsų 
Tėvynė toliau progresuos, 
kad pasieksime gerų vaisių 
visuose veiklos baruose. 
Jums ypač linkime įtraukti 
spaudos ir kultūros darbe 
naujų jaunesnių pareigų.

Prašom perduoti sveikini
mus draugams Ventams.

Su nuoširdžia pagarba
A. Juška 

Vilnius

Žaliuojantys Lietuvos 
Ąžuolai!

Prabėgo 78-tieji metai. 
Mažėja pažįstami, bičiuliai, 
prieteliai. Antakalnio kapi
nėse ilgokai stovėjau prie 
Ievos Simonaitytės, nepa- 
vargstančios mūsų krašto ra
šytojos, kapo. Neberašys 
Ievutė naujametinį šiltą svei
kinimą.

“Laisvės” darbuotojams ir 
skaitytojams linkiu linksmų 
laimingų Naujųjų metų. Te 
nepavarsta širdis, tenevysta 
šypsena rūpesčių kasdieny
bėje! Ilgų, ilgų gyvenimo 
metų linkiu!

Antanas Brazauskas
Mišučiai, 1979 m. sausio 1 d.
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NIKARAGVOS DIKTATORIUS

Somoza ir jo globėjai
Senojo, 95-ojo Kongreso noriai rasti kaltais

Pastaruoju metu pasaulio 
visuomenė labai domisi įvy

kiais Nikaragvoje. Jau be
veik pusantro mėnesio šioje 
šalyje liejasi kraujas. Nacio
nalinio išsivadavimo fronto 
kovotojai ištvermingai prie
šinasi iki dantų ginkluotiems 
diktatoriaus Somozos galva
žudžiams.

Nikaragva—nedidelė Cen- 
‘ trinės Amerikos valstybė.

Joje gyvena 2,4 milijono 
žmonių, kurių 70 procentų— 
žemdirbiai. Jie augina med
vilnę, kavą, bananus ir cuk- 

- rašvendres, Didžioji šalies 
gyventojų dauguma, ypač 
metisai ir mulatai, gyvena 
pusbadžiu.

Nikaragvos tragedija—tai 
•ąjškus JAV politikos Centri
nėje Amerikoje dėsningu
mas, nes šiose šalyse Penta
gonas šeimininkauja kaip sa
vo tėvonijoje. Neseniai Wa
shingtone buvo paskelbti 
“Amerikos armijos doku
mentai.” Iš jų matyti, kad 
vien tik 1976 metais Jungti
nėse Amerikos Valstijose bu
vo paruošta daugiau kaip 
4,000 Nikaragvos kariškių.

Sunkumai, su kuriais šiuo 
metu susiduria Jungtinės 
Valstijos Panamoje, privile
gijuota padėtis, kurioje yra 
Nikaragva, kontroliuojanti 
įėjimą į Panamos kanalą, ir 
galimybė nutiesti ten naują 
transokeaninį kanalą—štai 
priežastys, kuriomis galima 
paaiškinti tokį Washingtono 
domėjimąsi Centrine Ameri
ka. Iki šiol Jungtinės Valsti
jos manė, kad Pentagono 
sukurta, apmokyta ir apgin
kluota Nikaragvos gvardija 
bus pajėgi nuslopinti bet 
kokį mėginimą organizuoti 
sukilimą. Tačiau čia nebuvo 
atsižvelgta į visos liaudies 
pasiryžimą padaryti galą So- 

‘rihozos diktatūrai, į Sandino 
■ Nacionalinio išsivadavimo 
fronto organizuotumą ir ko
vingumą.

Liaudies pasipriešinimas
Šis priešinimasis kelia su

sirūpinimą Washingtonui. 
’Čia brandinami planai, kurie, 
palikus Somozą ir išsaugojus 
Šiaurės Amerikos imperializ
mą, vis dėlto būtų priimtini 
liaudžiai. Rugsėjo viduryje 
prie Nikaragvos krantų pasi
rodė JAV lėktuvnešis ir ra
ketinis kreiseris. Nusimetę 
“nesikišimo” kaukę, Jungti
nių Valstijų imperialistiniai 
sluoksniai organizavo atvirą 
jėgos demonstraciją Somozos 
režimui paremti.

Kad būtų galima susidaryti 
tikrą vaizdą apie diktatorių 
Somosą ir suprasti, kodėl 
prieš jį taip įnirtingai stojo 
liaudies masės, pravartu 
trumpai papasakoti apie kru
vinojo diktatoriaus dinasti
ją . . .

Somozos dinastija
Nikaragvoje yra toks ne

lemtai pagarsėjęs vardas— 
Anastazijas Somoza. Bet, ži
nokite, prezidentas Somoza, 
kuris, pasislėpęs Montelima- 
ro bunkeryje ligoninėje, įsa
kė iš lėktuvų bombarduoti 

"Sukilusią liaudį,—tai Anašta- 
sijas II. Jam 53 metai. Jis 
baigė JAV karo akademiją 
West Point ir prezidentauja 
nuo 1967 metų.

Jo sūnus, kuris nacionali- 
' rtės gvardijos priešakyje va- 
'' do vau ja represijoms, taip 

pat Anastazijas. Jam 25 me- 
fhi, ir labai galimas daiktas, 
kad jis vis dar tikisi pavėl- 
dėsiąs šeimos imperiją ir 
tapsiąs Anastaziju III.

Dabartinio prezidento tė
vas, dinastijos ir tironijos 
įkūrėjas, taip pat buvo Anas
tazijas. Jis dėvėjo neperšau
namą liemenę, bet vis dėlto 

• jį sunkiai sužeidė žurnalistas 
Rigobertas Lopesas, Eizen- 
howerio skubiai atsiųstu lėk- 
ttfvu Somoza buvo nugaben
tas į Panamą, kur jam buvo 

padaryta operacija karo ligo- 
1 ninėje Panamos kanalo ame
rikiečių zonoje. Tačiau išgel
bėti jo nepavyko: po 8 dienų 

i Somoza mirė. “Mes neteko- 
' me ištikimo bičiulio”—pasa- 
i kė tada Eizenhoweris. Kiek 
' anksčiau prezidentas Frank
linas Rooseveltas apie jį kal- 

| bėjo kitaip: “Aš jį labai gerai 
žinau. Tai šunsnukis. Bet tai 
mūsų šunsnukis.”

Naujasis diktatorius
Savavališkai pakeitęs kon

stituciją ir privertęs nutilti 
kongresą, Anastazijas II ta
po prezidentu. Buržuazija 
lengviau atsikvėpė: ji manė, 
kad dabar bus viskas gerai. 
Washingtonas dar niekad ne
buvo turėjęs tokio apsuk
raus, neprincipingo ir patiki
mo sąjungininko, kaip Anas
tazijas II.

Anastazijas ištikimai tar
navo amerikiečiams, kai jie 
ketvirtajame dešimtmetyje 
buvo okupavę šalį, jo įsaky
mu buvo nužudytas Sandi- 
nas—Nikaragvos liaudies 
didvyris, kuris kartu su savo 
patriotais smogė triuškinamą 
smūgį Amerikos armijai.

Anastasijui I priklausė 46 
kavos plantacijos, 52 gyvuli
ninkystės rančos ir pusė ak
cijų visų amerikiečių įstaig- 
tose kompanijose. Anastazi
jas Somoza labai išpopuliarė
jo Jungtinėse Valstijose, kai 
prasidėjo jo konfliktas su 
Costa Rico. Kad išvengtų 
karo, Somoza iškvietė šios 
šalies prezidentą į dvikovą. 
Ant savo rašomojo stalo jis 
laikė Musolinio nuotrauką su 
dučės dedikacija.

Anastazijas II yra toks pat 
žiaurus, kaip ir jo tėvas, 
nors nėra panašus į kaubojiš
ko filmo didvyrį ir neturi 
tokios politinės nuojautos, 
kaip Anąstązijąs I. Jis—vei
kiau valdytojas, kuris moka 
išspausti iš liaudies paskuti
nius syvus, įsigijo bankų, 
viešbučių, naftos perdirbimo 
įmonių, aviacijos transporto 
kompanijų, eksportuodamas 
visą pelną (sako, kad vien tik 
Amerikos bankuose jam pri
klauso 400 milijonų dolerių) 
ir pasmerkdamas vis dides
niam skurdui 2,4 milijono 
nikaragviečių.

Dar ir didelis sukčius
1972 metais įvykęs žemės 

drebėjimas atnešė naujų tur
tų Somozos šeimai, kuri pasi- 
savimo visus pinigus, suau
kotus įvairiose pasaulio šaly
se, ir investavo juos į savo 
statybos kampanijas. Bet tuo 
pačiu Somozos patys išsikasė 
duobę, nes liaudis užsirūsti
no, sužinojusi, kam diktato
rius panaudojo pinigus, at
siųstus nukentėjusiems nuo 
žemės drebėjimo. Partizanai, 
pavadinę savo būriu^ Sandi
no vardu, išėjo iš pogrindžio. 
1974 metų gruodžio mėnesį 
jie įvykdė sensacingą opera
ciją, pagrobdami per iškil
mes 17 ministrų ir ambasa
dorių. Po to Anastazijui So- 
mozai teko labai smarkiai 
priveržti varžtus. Jis įvedė 
apsiausties padėtį ir jos 
neatšaukė trejus metus, so
dino į kalėjimus vis naujus ir 
naujus patriotus. Liaudis 
neištvėrė, griebėsi ginkluo
tos kovos. Bet, kaip matome, 
Somozą turi galingų globė
jų .. . V. Burbulis

TRAUKIA TEISMAN
9 KOMPANIJAS

Washingtonas. — Federa
linė valdžia patraukė teis
man 9 didžiąsias degalų (alie
jaus) kompanijas. Jos kalti
namos, kad jos per penkeris 
paskutinius metus nuskriau- 
dusios degalų vartotojus visu 
bilijonu dolerių. Kompanijos 
joms daromus kaltinimus 
tuojau paneigė. Jos sako, 
kad jos pilnai prisilaikė val
džios patvarkymų.

“LAISVĖ”

ir nubausti už korupcijų

LABAI ĮDOMUS ISTORINIS FAKTAS

Kaip ragana virto šventąja
Šimtamečio karo (1337- 

1453) negandose kurias lyg 
ryški kometa nušvietė trum
putis devyniolikmetes kaimo 
mergaites Žanos d’Ark gyve
nimas, įkvėpė Prancūzijos 
liaudį kovai prieš angliškuo
sius grobikus.

Dar penktoje klasėje būda
mi, mes žavėdamės istorijos 
mokytojo pasakojimu apie 
baltą Žanos d’Ark vėliavą, 
kuri plaikstydavosi pavojin
giausiuose mūšių sūkuriuose, 
keldama kovos dvasią pran
cūzų kariams ir sužadindama 
paniką anglų interventų pul
kuose. Karo sėkmė pakrypo į 
prancūzų pusę, likvidavus 
Orleano apgultį. Žanos d’Ark 
pasiaukojimą dėkinga pran
cūzų liaudis įvertino tuo, kad 
nuo to laiko ji imta vadinti 
Orleano mergele.

Orleano mergelės populia
rumas liaudies masėse ėmė 
stipriai neraminti Prancūzi
jos karaliaus dvarą.

Mat sutriuškinti anglų kar
vedžiai negalėjo susitaikyti 
su mintimi, kad mūšio lauke 
jie drebėdavo prieš devynio
likmetę prancūzę, kad per 
trumpą laiką niekais buvo 
paversti didžiuliai, daug pa
stangų kainavę užkariavimai 
Prancūzijos žemėse. Anglų 
feodalų autoritetą ėmėsi gel
bėti katalikų bažnyčia, ap
kaltinusi Žaną d’Ark bendra
vimu su velniu. Šventosios 
inkvizicijos teismas padarė 
viską, kad angliškųjų grobi
kų priešininkė • mūšio lauke 
būtų pasmerkta sudeginti 
būtent kaip “ragana”; kaip 
nepralaimėsi, jeigu per Žaną 
d’Ark prancūzams pagalbą 
teikia pats velnias.

Tai—viena. Antra, Angli
jos bei proangliškieji Prancū
zijos bažnytininkai siekė ir 
grynai politinių-klasinių tiks- VII virto galingiausiu Euro-

Visi anykščiečiai jį gerbia

Anykštietis Mykolas Rimaitis su vienu savo mokiniu— ; 
Savanorių ugniagesių draugijos instruktoriumi komjaunuo
liu Arvydu Kiaušu.

Anykščiai. Jau dvidešimt s°ptyneri metai Mykolas Ri
maitis kasryt skuba į Anykščių savanorių ugniagesių drau
giją, kurios pirmininku dirba.

Didžiojo Tėvynės karo dalyviui, grįžusiam iš fronto, 
siūlė įvairius postus, bet Mykolas Rimaitis pasirinko prieš
gaisrinę apsaugą visam gyvenimui.

Šiandien jis jau galėtų išeiti į užtarnautą poilsį, tačiau 
mato, kad dar yra naudingas, kad dar daug gero gali išmo
kyti jaunimą. Ištikimybės pasirinktai profesijai, mėgsta
mam darbui šiandien iš jo mokosi dažnas anykštietis.

v" V. Bagdonas

lų. Jų tikslas buvo diskredi
tuoti nepriimtiną Anglijos 
viešpataujantiems sluoks
niams pretendentą į Prancū
zijos sostą Karolį VII. Baž
nytiniu Žanos d’Ark teismu 
siekta mesti šešėlį , ir ant 
visos didvyriškos prancūzų 
liaudies pergalės.

Taigi feodalai mergaitę iš
davė., Nacionalinė prancūzų 
tautos didvyrė pateko į ang
liškųjų grobikų rankas. O jie 
to tik ir laukė. Bet Anglijos 
pozicijų žlugimo Prancūzijoje. 
niekas jau nebegalėjo sulai
kyti. Po 1436 m. sukilimo 
Karolis VII įžengė į senąją 
Prancūzijos sostinę. 1449 m. 
prancūzai užima Ruaną— 
miestą, kurianąe krikščionių 
bažnyčia pasmerkė mirčiai 
Žaną d’Ark. 1453 m. išva
duotas paskutinis anglų oku
puotas Prancūzijos mies
tas—Gienė, ir tuo visiškai 
išsipildė Žanos d’Ark prana
šystė: “. . . visi anglai bus iš 
Prancūzijos išvyti, išskyrus 
tuos, kurie čia ras savo 
mirtį.”

Nesunku suprasti, kad Ka
rolis VII, būdamas vienos 
galingiausių valstybių Kara
liumi, daugiau nebenorėjo 
taikstytis su tuo, kad visuose 
Europos pakampiuose šnibžy 
dama, jog už karūną jis turi 
būti dėkingas raganai. Todėl 
jis—toji gražu ne iš meilės 
Žanai d’Ark—ėmė energin
gai siekti Orleano mergelės 
“reabilitacijos.” Nors ir, po 
didelių svyravimų, popiežius 
ryžosi pašalinti “dėmę” nuo 
Karolio VII. 1456 m. bažny
tinis teismas išteisino Žaną 
d’Ark, kartu reabilituodamas 
viešosios nuomonės akyse ir 
patį Karolį VII. Ąnksčiaų 
paniekinamai vadintas “Bur- 
žo karaliumi,” dabar Karolis

, ROYBAL WILSON

Sakoma, kad senasis, 
95-asis JAV Kongresas savo 
korupcija pralenkė visus ki
tus kongresus šios šalies 
istorijoje. Tai parodo už ko
rupciją nubaustų kongresma- 
nų skaičius. Niekad pirmiau 
nebuvo tiek rastų kaltais ir 
nubaustų.

Dabar visiems rūpi klausi
mais: Ar naujasis, 96-asis 
Kongresas bus švaresnis?

poš monarchu.
O toliau buvo dar gražiau.
1789 m. buržuazinė revo

liucija ilgam sugadino Pran
cūzijos santykius su apašta
liškuoju sostu. Vatikano san
tykiams su Prancūzija nepa
liaujamai aštrėjant, 1898 m. 
kardinolų kolegijai apaštališ
kasis sostas pateikė galutinį 
pranešimą dėl Žanos d’Ark 
paskelbimo “palaimintąja.” 
Prieš pat nutrūkstant diplo
matiniams santykiams tarp 
Prancūzijos ir Vatikano, 
1909 m. Žana d’Ark iškil
mingai buvo paskelbta “pa
laimintąja.”

Pirmasis pasaulinis karas 
užtiko Vatikaną Vokietijos 
vadovaujamo imperialistinio 
valstybių bloko pusėje. Sa
votiškai vėl pasikartojo si
tuacija, susiklosčiusi apašta
liškajam sostui viduramžiais: 
Prancūzija buvo nugalėtojų 
tarpe, o apaštališkasis sostas 
vėl turėjo jai meilintis. Ir čia 
vėl praverčia Žanos d’Ark 
vardas. Bet dabar jis, užuot 
žadinęs prancūzų katalikų 
jausmus prieš vyriausybę, 
turėjo padėti Vatikanui įsi- 
meilinti Prancūzijai. O tai 
nebuvo itin sunku, nes pran
cūziškajam kapitalui taip pat 
buvo reikalingas suartėjimas 
su apaštališkuoju sostu; vis 
grėsmingesnis darėsi darbi
ninkų judėjimas, kurį stab
dant, buvo ne pro šalį Vati
kano paslaugos.

Vatikano ir Prancūzijos ar
tėjimo išdavoje 1920 m. pa
vasarį buvusi ragana Žana 
d’Ark iškilmingai paskelbia
ma “šventąja.” Tų pačių me
tų lapkritį vėl buvo atkurti 
diplomatiniai santykiai tarp 
Prancūzijos ir Vatikano.

Nesunku pastebėti, kad 
bažnytinėje Žanos d’Ark 
“karjeroje” religiniai sumeti
mai suvaidino kuo mažiausią 
vaidmenį. Didvyriškoji pran
cūzų tautos duktė bažnyčios 
rankose tebuvo tik koziris, 
su kuriuo Vatikanas išdari
nėjo, ką tik norėjo, priklau
somai nuo besikeičiančios po
litinės padėties. Jėzuitiškas 
principas “tikslas pateisina 
priemones” šiame nešvaria
me žaidime nacionaliniais 
jausmais' pasireiškė viena 
šlykščiausių savo formų.

Doc. A. Tytmonas

Lietuva
Tu.kaip vaivorykštės spalva, 
Kaip užkeikimo baltas vaisius. 
Ir audros visos Jau nebaisios, 
Kada einu tik į tave,

Kada prie lūpų nebylių 
Švelnumo žiedas išsiskleidžia.

1 O rankos toliai nusileidžia 
Ant klonių, ant miškų žalių.

r- j.
Į r Jos suauga amžinai
Su tavimi, gimtoji žeme, 
Ir iš tavęs gyvybę šėmiam. 
Pati net meilės nežinai

Visų vardų. Tik tu sava
Su savo duona, grikiais, rūtom. 
Ir amžiams tavo vardui būti 
Klielojli saule, Lietuva.

Rimgaudas Graibus

______________ 3-IAS PUSLAPIS

Išeivijos jaunimas ir 
ryšiai su tauta

[Tęsinys iš 1-mo pusi.]

mo naudą išeivijos lietuviš
kumui. Juos palaiko vietinė 
šalių, kuriose' gyvena lietu
viškieji “veikėjai,” buržuazi
ja ir kiti imperializmo rams
čiai. Šios bendros reakcinės 
jėgos n^s’^eikę prieš išeivi
jos jaunimo pažinimą lietuvių 
tautos dabarties, jos nenori, 
kad jaunoji išeivijos karta 
pamatytų savo tėvų žemę, 
kurioje žmonės gyvena nau
joviškai. Tai suprantama, 
nes jiems reikia, kad išeivi
jos jaunimas šventai tikėtų 
profašistinių, proimperialis- 
tinių “veiksnių” pasakoms 
apie tariamai “nutautintą,” 
“socialinės neteisybės pri
slėgtą,” “atsilikusią” Lietu
vą, apie “nelaimingą” lietu
vių tautą, kurios kūrybinį 
polėkį visose gyvenimo srity
se tariamai sustabdė socializ
mas.

Kad apgautų savo jaunąją 
kartą, ultrareakciniai kleri
kalai ir kitos reakcinės išeivi
jos jėgos net sukūrė lietuviš
kos išeivijos jaunimo auklėji
mo sistemą, pagrįstą siekimu 
izoliuoti jaunuomenę, nelei
džiant jai užmegzti kultūri
nius ryšius su savo bend
raamžiais Tarybų Lietuvoje. 
Todėl organizuojami vadina
mi “pasaulio lietuvių kongre
sai,” “lietuviškų studijų” die
nos ir savaitės, “pasaulinės 
lietuvių skautų” stovyklos ir 
kiti išeivijos jaunimo vadina
mieji “pasauliniai” subuvi
mai. Juose niekas objekty
viai neužsimena apie šiandie
ninį Tarybų Lietuvos gyveni
mą, lietuvių tarybinę kultū
rą, /Lietuvos jaunimo kūrybi
nius ieškojimus, laimėjimus, 
o taip pat ir problemas. 
Tokie “subuvimai” ir “kon
gresai” paprastai prasideda 
vyskupo Brizgio ar kito reak
cinio “dvasiško tėvelio” pa
maldomis ir palaiminimu ir 
tęsiasi antitarybinės, antiko
munistinės propagandos 
klastočių pateikimu bei pseu- 
dolietuviškumo išlaikymo 
“teorijų” aptarimu.

Nežiūrint į tai, visgi garsas 
apie turiningą ir gražų socia
listinės Lietuvos gyvenimą 
jau plačiai pasiekė visą išei
viją. Jaunimas palyginęs, ką 
girdėjo apie Lietuvą iš savo 
tėvų su tuo, ką girdi dabar iš 
pabuvojusių Lietuvoje, susi
domi ir jau pats daro žygių, 
kad pamačius Lietuvą savo 
akimis. Ir tikrai “vaduotojų” 
draudimas vis dažniau nepa
siekia savo tikslo.

Matydami, kad tiesioginiu 
draudimu nuo Lietuvos ap
lankymo išeivijos jaunimo 
neatgrąsins, “vaduotojai” 
imasi kitos taktikos, lyg ir 
nebedraudžiančios lankytis 
Tarybų Lietuvoje. Žodžiais 
lyg ir neprieštaraudami išei
vių kelionėms į Lietuvą, jie 
aršiai smerkia tuos, kurie 
viešai ką nors teigiamo pasar 
koja apie respublikos žmonių 
gyvenimą. Tokius tautiečius 
iškoneveikia spaudoje ir vi
suomenės subuvimuose kaip 
“komunistų agentus,” ku
riems bolševikai “praplovė 
smegenis,” ir be ceremonijų 
apšaukia juos “lietuvių tau
tos išdavikais.” Jau susifor
mavo griežtas “vaduotojų” 
reikalavimas, anot kurio 
kiekvienas “tikras lietuvis 
patriotas,” aplankęs .Tarybų 
Lietuvą, privalo surasti kuo 
daugiau negerovių, trūkumų 
ir tai aktyviai propaguoti, 
kaip būdingus socialistinės 
santvarkos bruožus. Matyt, 
šitaip tikimasi atgrąsinti sa
vo tautiečius* nuo kelionių į 
Lietuvą. Jeigu tautietis, ap
silankęs Lietuvoje nesugeba 
surasti arba “pastebėti” ne
gerovių mūsų gyvenime, ta
čiau nori “pasirodyti tikru 
patriotu” “vaduotojų” akyse, 
jam į pagalbą paskuba juodo 
darbo specialistai ir reakcin- 

giausioji spauda, seniai įgu
dusi šmeižti tarybinę san
tvarką. Reikia pasakyti, kad 
lietuviškoji išeivija nepasi
duoda “vaduotojų” provoka
cijoms. Kasmet Tarybų Lie
tuvą aplanko tūkstančiai tau
tiečių iš išeivijos, bet retai 
kuriam apsiverčia liežuvis 
koneveikti tarybinį gyveni
mą. Paprastai jie papasakoja 
teisybę, bet, žinoma, yra ir 
išimčių. Atsiranda vienas ki
tas tautietis, pasiduodantis 
“vaduotojų” provokacijoms 
ir besistengiantis “ieškoti 
tamsių dėmių” Tarybų Lietu
vos gyvenime.

Tarybų Lietuvoje daug pa
daryta, dar daugiau daroma 
gamybinių jėgų pagausini
mui, o per tai ir žmogaus 
didesnei laimei, gerovei.

Lietuvių tauta dirba daug, 
gerai žinodama, kad jos dar
bo vaisiai ne išnaudotojams, 
o sau. Jos žmonių, ypač 
jaunimo širdis ir protus už
valdė komunizmo idėjos, ku
rios ragina naujiems žygdar
biams socialistinės tėvynės 
suklestėjimo vardan. Tai ma
to kiekvienas tautietis, pabu
vojęs Lietuvoje, ir dažnas 
savo įspūdžius atvirai pasa
koja “Gimtojo krašto” ir pa
žangiosios išeivijos spaudoje. 
Ir todėl juokingai atrodo 
“Tėviškės” draugijos ir laik
raščio “Gimtasis kraštas” re
dakcijos apkaltinimas, kad 
neva falsifikuojame tautiečių 
įspūdžių aprašymą, juos pa
skelbdami didesnei išeivijos 
auditorijai. Liaudies masių, 
savo tautos darbo žmonių 
apgaulė—tai buržuazijos ir 
jai tarnaujančių demagogų 
senas ir visiems žinomas 
metodas. Išeivijos reakciniai 
“veiksniai” ii* jų spauda,, tęs
dama bui*žūažihės bulvarinės 
spaudos tradicijas, plačiai 
naudoja demagogiją, klasto
tes ir šantažą. Gi tarybinei 
spaudai, tarybiniems žmo
nėms tokie metodai svetimi. 
“Tėviškės” draugija ir “Gim
tojo krašto” redakcija, orga
nizuodama kultūrinius ryšius 
su tautiečiais užsienyje, nie
kada nesiėmė kokių nors 
nešvarių priemonių ar ap
gaulės, kad parodytų jiems 
tą, ko tikrenybėje nėra. Lie
tuvių tauta kultūrinius ry
šius išeivijai siūlo be jokių 
politinių išlygų, vadovauda
mi tik išeivijos lietuviškumo 
išlaikymo interesais. Net ar
šiausi reakcionieriai, vadina
mieji lietuviškieji “veiksniai” 
bei “vaduotojai” negali “Tė
viškės” draugijai prikišti, 
kad ji imasi kokių tai propa
gandinių priemonių tautiečių 
“smegenims praplauti.” Visai 
kitokį elgesį matome reakci
nės išeivijos “veikime.” Jie 
per visus 34 pokario metus 
aktyviai rodė pastangas ir 
stengėsi kaip nors pakenkti 
lietuvių tautai sukurti socia
listinę visuomenę. Beje, ir 
dabar dar vis tikisi surasti 
kelią į lietuvių tautos jauni
mo širdį ir protą, pasėti 
buržuazinio nacionalizmo 
nuodus, pabandyti suskaldy
ti vieningą mūsų tarybinę 
visuomenę. Tuščios pastan
gos. Istorija jau parodė tų 
tikslu nerealumą.

P. Petronis
“Tėviškės” d raugi jos 

prezidiumo pirmininkas

• AKIŲ TRAUMA

Vienas San Francisko darbi
ninkas po sprogimo chemi
jos fabrike patyrė itin retą 
traumą: jo akys ūmai paru
davo. Ligi tol jos buvo visai 
kitokios spalvos.

Nors pigmentų pakitimai 
šoko metu nėra jau toks re
tas dalykas {visi esame gir
dėję apie staiga pražilusius 
žmones), tyrę nukentėjusj 
vyriškį medikai neįstengė su
rasti medicinos literatūroje 
aprašyto ūmaus akių spalvos 
pakitimo.
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Naujienos iš Tarybų Lietuvos Arnštatas-Rokiškis

[Miestų ir rajonų laikraščius pasklaidžiusi

Rokiškio sūrių gamyklos ceche. V. Gulevičiaus nuotrauka

Naujos miesto spalvos
Atgyja, vaiskiomis spalvo

mis sušvinta daugelis senųjų 
Kauno miesto kampelių. Ar
chitektūrinių paminklų tur
tingame senamiestyje, prie 
buvusios Rotušės, restauruo
tuose pastatuose įsikuria 
kauniečius ir miesto svečius 
aptarnaujančios įstaigos.

Miesto centre pertvarko
ma ir Laisvės alėja. Ji bus 
atiduota tiktai pėstiesiems.

Tvarkoma aplinka prie 
Sporto halės. Dailiai išgrįs
tas, skoningais žibintais ap
šviestas buvęs nepatrauklus 
kampelis—Sporto gatvė, ra
šo “Kauno tiesa,” masina 
prisėsti ant naujų suolų, pa
sigrožėti pastatytu fontanu, 
galingais ąžuolais.

Gamykla atsiperka per 
pusmetį

Didžiausi šalies galanteri
jos fabrikai savo dirbiniams 
naudoja Plungėje pagamintą 
dirbtinę odą. Per palyginti 
trumpą laiką plungiečiai tapo 
puikiais naujosios produkci
jos meistrais. Kasmet sąjun
ginėms mugėms jie pateikia 
iki 250 pavyzdžių naujų ap
dailos raštų ir spalvų bei 
atspalvių dirbtinių odų. Kas
dien šių odų jie padaro iki 70 
tūkstančių kvadratinių met
rų, o jų ketvirtadalis yra 
pasaulinių standartų, žymi
mos kokybės ženklu.

Lapkričio mėnesį Plungėje 
pagamintas 100-milijonasis 
kvadratinis metras dirbtinių 
odų. “Kibirkštis” pažymi, 
kad dirbtinių odų gamykla 
dabar per šešis mėnesius 
sugrąžino lėšas, kurios buvo 
išleistos jos statybai.

Šiuolaikinių staklių 
gamintojai

Pusė tūkstančio tekinimo 
staklių, atrodytų, nėra daug, 
bet šių—pusiauautomatinių, 
su programiniu valdymu— 
500-oji mašina buvo papuoš
ta pabaigtuvių vainiku, dar
bininkus sveikino “Pergalės” 
gamybinio susivienijimo va
dovai. Prieš dvejus metus 
įsteigta staklių su programi
niu valdymu surinkimo baro 
produkcija, rašo “Kauno tie
sa,” yra viršūnė įmonės ke
lio, kurį ji nuėjo per daugiau 
kaip 110 savo gyvavimo 
metų—nuo paprasčiausios 
vielos gaminimo iki. šiuolaiki
nių staklių, aprūpintų elek
troniniais įrenginiais.

Buvusioje primityvioje Til- 
manso įmonėje dabar ruošia
masi daryti vieno mikrono— 
tūkstantosios milimetro da
lies—tikslumo stakles.

Gamybai ir gamintojams
Statybinių medžiagų, ku

rias daro Daugelių gamybi
nis susivienijimas, prireikė ir 
patiems gamintojams. Pasto
liuose—nauja keramikos 
įmonė, kuri per metus duos 
iki 60 milijonų sąlyginių ply
tų. Statybai skirta 7,500,000 
rublių.

Be gamybinių plotų, infor
muoja Šiaulių rajono “Leni
niečio” laikraštis, statomas ir 
buitinis korpusas su labora

torija. Suprojektuota nauja 
150 vietų valgykla, kulinari
jos cechas, parduotuvė. Per 
Ventą pastačius užtvanką, 
darbininkai ir kiti Kuršėnų 
miesto gyventojai turės gra
žią poilsiavietę.

Sveikatos centras Kaune
Dešimtyje erdvių korpusų 

įsikūrusi respublikinė Kauno 
klinikinė ligoninė. Čia įsteig
ta 40 stacionarinių skyrių, iš 
jų 23 specializuoti. Ligoni
nėje dirba apie du tūkstan
čius gydytojų ir vidurinio 
medicinos personalo. Lovų 
skaičius pokario metais padi
dėjo nuo 800 iki 1900. Per 
porą pastarųjų penkmečių, 
prisimena “Kauno tiesoje” 
Socialistinio Darbo Didvyris 
P. Jašinskas, ketvirtą de
šimtmetį dirbąs šios ligoni
nės vyriausiuoju gydytoju, 
naujuose korpusuose įsikūrė 
neurochirurgai, akušeriai ir 
ginekologai, vaikų, taip pat 
akių ligų specialistai, kardio
logai.

Ligoninės palatose, specia
lizuotuose kabinetuose dirba 
tokie plačiai žinomi medikai, 
kaip akademikas Z. Januške
vičius, profesoriai J. Blužas, 
J. Brėdikis, A. Bauginienė, 
A. Lukoševičiūtė, V. Sa
dauskas ir daugelis kitų, 
Kauno klinikinė ligoninė tapo 
stambiu medicinos pagalbos 
ir medikų ruošimo centru 
respublikoje.

Kaip mieste
Daugiau kaip pusantro 

' šimto vaikučių gali priimti 
naujas lopšelis-darželis Meš
kuičiuose. Jį savo lėšomis 
pastatė Šiaulių rajono “Rau
donosios vėliavos” kolūkis.

Sąmatinė dviejų aukštų 
pastato vertė, informuoja 
“Leniniečio” laikraštis, virši
ja 300 tūkstančių rublių.

Platėja žydrosios lankos
Vasaknų žuvininkystės 

ūkis dabar valdo Zarasų ir 
Rokiškio rajonuose per 850 
hektarų vandens plotų. Ūkio 
žvejai 1978 metais patiekė 
vartotojams 2200 centnerių 
šviežios žuvies. O karpių šių 
metukų jie sugavo tvenki
niuose per 5 milijonus.

Ūkio direktorius J. Čižas 
papasakojo “Tarybinės že
mės” korespondentui, kad 
žydrosios lankos toliau ple
čiamos. Šiuo metu Panevėžio 
melioratoriai įrengia Rokiš
kio rajono naujus 240 hekta
rų tvenkinius. 1979 -metais 
jie persikels į Ząrasų rajoną, 
kur Šventosios upės baseine, 
tarp Antalieptės ir Dusetų, 
suprojektuoti 620 hektarų 
tvenkiniai.

Kasmet po šimtą
Didesnis kaip pusės tūks

tančio hektarų sodas auga 
Alytaus rajono Luksnėnų ta
rybiniame ūkyje. Šį rudenį 
jo plotas padidėjo dar 100 
hektarų. Tiek pat vaisme
džių buvo pasodinta ir 1977 
metais, primena “Komunis
tinis rytojus.” Luksnėnai bus 
pramoninės sodininkystės 
ūkis.

Prieš dvejus metus buvo 
pasirašyta Rokiškio ir VDR 
Erfurto apygardos Arnštato 
rajonų draugiškų ryšių ir 
bendradarbiavimo sutartis. 
Bičiuliai keičiasi delegacijo
mis, dalijasi patyrimu.,

Bendradarbiaujantys1 rajo
nai pirmiausia pasikeitė par
tinių darbuotojų delegacijo
mis. Vėliau savitarpio vizitus 
surengė mokytojai, medici
nos ir kitų sričių darbuotojai. 
Arnštato ryšių priemonių ga
mintojų estradinis ansamblis 
koncertavo Rokiškyje ir 
Obeliuose, Gerkonių ir “Še- 
tekšnos” kolūkiuose. a

Plečiami draugiški ryšiai 
tarp giminingų įmonių ir 
ūkių. Su bičiuliais vokiečiais, 
praneša “Spalio vėliava,” 
ypač glaudžiai bendradar
biauja Onuškio tarybinio 
ūkio bei “Gegužės pirmosios” 
kolūkio žemdirbiai ir Rokiš
kio sūrių gamyklos kolekty
vas.

Žemiečiai renkasi į tėviškę
J. Biliūno monumentinio 

paminklo, vaizduojančio 
“Laisvės žiburį” papėdėje, 
praneša “Kolektyvinis dar
bas,” buvo susirinkę į mitin
gą anykštėnai ir juos aplankę 
žemiečiai—revoliucinio judė
jimo dalyviai, mokslininkai, 
meno darbuotojai. Susitiki
mai taip pat’ vyko trijose 
miesto salėse, mokyklose, įs
taigose. Kultūros rūmuose
veikė iš rajono kilusių daili
ninkų darbų paroda. Svečiai 
pasodino Anykščiuose eglai
čių alėją.

Tai antroji žemiečių šventė 
Anykščiuose.
Koks tas žemdirbių “linas”?
Palangos pakraštyje, Va- 

nagupėje, įsikūrę nauji žem
dirbių poilsio namai “Linas” 
sezono metu iš karto gali 
sutalpinti 750 žmonių. Atei
nančių metų pradžioje bus 
atiduotas naudoti dar 250 
vietų korpusas. Baigiamas 
įrengti klubas, ruošiamasi 
statyti gydomąjį baseiną su 
pašildytu jūros vandeniu.

Šią vasarą “Line” pailsėjo 
per pustrečio tūkstančio 
žemdirbių. Kretingos rajono 
“Švyturio” laikraštis pažymi, 
kad “Linas” gali priimti tam 
tikrą poilsiautojų skaičių ir 
žiemą.

Žemdirbius gydo “Elgė”
Ketvirtą kartą atvyko pa

sigydyti į Druskininkų “Eg
lės” sanatoriją Kauno rajono 
Romainių daržininkystės 
ūkio darbininkė A. Liudvi
kienė, Panevėžio rajono 
“Gintaro” kolūkio veršelių 
augintoja A. Lukšienė, tre
čią—Šakių rajono Griškabū
džio kolūkio sandėlininkas J. 
Kuraitis bei Kaišiadorių ra
jono S. Nėries kolūkio inži
nierius statybininkas J. Bau- 
bonis. O štai Rokiškio rajono 
Kamajų kolūkio buhalterė O. 
Nakienė jau po pirmo gydy
mo kurso pasijuto daug ge
riau. “Eglės” sanatorijoje, 
informuoja Varėnos rajono 
“Raudonosios vėliavos” laik
raštis, kasmet pasigydo per 
aštuonis tūkstančius žemdir
bių. Neperseniausiai sanato
rinis gydymas čia buvo papil
dytas medicinine reabilitaci
ja, adatų terapija.

“Eglė” įsikūrusi gražiame 
gamtos kampelyje, naujuose 
korpusuose. Sanatorijoje 
veikia erdvus klubas, talpi 
valgykla. Šiemet atidarytas 
mineralinio vandens Mūvė
tas, o kitąmet vietoje bus 
įrengtos vandens ir purvo 
gydyklos. Neolimoje ateityje 
šis žemdirbių gydymo kom
pleksas galės priifnti beveik 
dvigubai daugiau žmonių.

. »t

Į didįjį sportą
Beveik aštuoniasdešimt 

mokomųjų grupių sudaryta 
Kapsuko vaikų sporto5 i mo
kykloje, jas lanko per 'tūks
tantį mergaičių it berniukų. 
Amžiaus ketvirtį gyvuojanti 
mokykla jau paruošė bemaž 

septynis tūkstančius atsky-
rininkų, iš jų daugiau kaip 
du šimtus pirmo atskyrio. 
Penkiolika kapsukiečių pa
čioje mokykloje įvykdė kan
didatų į TSRS sporto meis
trus normatyvus, o lengvaat
letės L. Bakelytė ir B. Gu- 
džinskaitė čia tapo sporto 
meistrėmis.

Daugelyje sporto šakų sėk
mingai reiškiasi jaunieji kap- 
sukiečiai. Jaunių, jaupučiū ir 
vaikų komandos—krepšinin
kės, tinklininkės, futbolinin- 

* kai,' gimnastai—ne kartą pel
nė pirmąsias ir prizines vie
tas respublikos bei sąjungi
nėse varžybose. Plaukikas 

' V. Kanonenka buvo TSRS 
vaikų čempionas, šachmati
ninkas L. Šolys nugalėjo^šių 
metų “Nemuno” sporto drau
gijos jauniui pirmenybėse.

Kapsuko sporto mokykloje 
pradėjo kelią į didįjį sportą 
daugėlis žinomų respublikos 
krepšininkių. Tai—sporto 
meistrės V. Žukauskkitė, Z. 
Venckevičiūtė, D. Kačergy-’ 
tė, L. Rutkauskaitė’, ‘ D/Ka- ’ 
luškevičiūtė, R. Minkevičių--'j 
tė' N; Vyšniauskaitė, L ■Ne-J 
vėckaitė. “Naujasis kėlias” 
ptimeria, kad L. Kačergytė 
ir R. Minkevičiūtė žaidė 
TSRS jaunių rinktinėje, o L. 
Rutkauskaitė—TSRS mote-' 
rų 'rinktinėje,' iškovojusioje ■ 
pajėgiausios Europos koman-i 
dos vardą.

Parinko A. Pėtraūskasi

LIETUVA NETEKO 
ŽYMAUS MENININKO 
IR VEIKĖJO

Viliųus. — Eidąmas- peh- 
kiasdešimt antruosius me
tus, staiga,, mirė Lietuvos 
Komunistų partijos Centro 
Komiteto kultūros skyriaus 
vedėjo pąvaduotoj^ąs, JĮJetii;. 
vos ĮSR dailįninkų sąjungas 
yaldyįbos prezidiumo paryš, 
respublikos nusipelnęs meno, 
veikėjas Antanas Gednąinas. 
, Jaunas‘dailininkąs aktyviai 
įsijungė į kųrybipį ir yisub- 
menįnį gyvenimą., f 195^-1957 
metąis, dirbdamas Lietuvos 
Komunistu < partijos Centro 
Komitete, Av Gedminas, užsi
rekomendavo kaip, pripcipin- 
gas i komunistas, ^reiklus ir 
pareigingas organizatorius. 
Parjiniame darbe sukauptą 
patirtį jis panaudojo pradė
jęs eiti 1957 metai^/'Mipties” 
leidykloms vyriausiojo ^daili
ninko pareigas. A.^Gedųiinas 
ypač daug nuveikė gerinda
mas politinės ir (mokslinės 
knygos apipavidalinimą. 
1969 metais jis vėl pakviečia
mas dirbti į Lietuvos KP CK 
kultūros skyrių. Kūrybinį 
darbą gerindamas ąu partine 
veikla^ jis daugjėįų atidavė 
meninės inteligentijos telki
mui, lenininių partiškumo ik 
liaudiškumo principų lietuvių 
tarybinėje į dailėje įgyvendi
nimui. ’

A. Gedminas yra daug 
nuveikęs kaip dūdininkas 
grafikas, sukūręs nemaža 
ekslibrisų, menišką^ apipavi-j 
dalinęs apie 300 knygų. Jo 
kaip knygos dailininko dar
bas 'įvertintas Visasąjungi
nės liaudies ūkio pasiekimų 
parodos sidabro ir bronzos 
medaliais, sąjunginių ir res
publikinių, parodų diplomais. 
A. Gedmino parengtų knygų 
tarpe tokie reikšmingi leidi
niai kaip “Lietuvos plaka
tas,” “Knyga ir dailininkas” 
ir kt. •

A. Gedminas plačiai žino
mas kaip vienas aktyviausių 
lietuvių ■■menotyrininkų ir

Senosios muzikos koncertai (vairios žinios

f Kamerinės muzikos ansamblis Paveikslų galerijoje.
Klaipėdoje, pradėjus veikti Lietuvos TSR Valstybinės 

, konservatorijos fakultetams, labai suaktyvėjo miesto 
kultūrinis gyvenimas. Saviveikliniu pagrindu kuriasi nauji 
profesionalūs meno kolektyvai. Vienas tokių—Kamerinės 
muzikos ansamblis. Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį 
Paveikslų galerijoje jis rengia senosios muzikos koncertus, 
kuriuos labai pamėgo klaipėdiečiai.

B. Aleknavičiaus nuotr.

Kauno naujienos
R. Cėsna

Mikrometras—viena tūks
tantoji milimetro dalis. Pa
prasta akimi jo ir neįžiūrėsi. 
Bet F. Dzeržinskio staklių 
gamykloje tokie dydžiai—ir 
eiliniam darbininkui gerai 
suvokiami: jie gamina tokias 
mašinas, kurių darbo tikslu
mas matuojamas net mirko- 
no dalimis. Dvidešimt užsie
nio šalių, jų tarpe Vokietijos 
Federatyvinė Respublika, 
Prancūzija, Belgija, šiandien 
perka stakles su kauniškės 
gamyklos ženklu.

Pasiekti tokių darbo aukš
tumų gamyklos inžinieriams 
ir darbininkams daug padeda 
mokslininkai. Antano Snieč
kaus politechnikoms institutas 
čia įkūrė savo laboratoriją. 
Nauda'abipusė^'galtlykla ka
li tuoj pat panaudoti moksli
ninkų sukurtas naujoves ir 
tuo pačiu sparčiai kelti savo 
staklių techninį lygį, o insti- 
tas įmonėje randa plačią dir
vą išbandyti ir patikrinti 
savo tyrimų rezultatus.

Panašios mokslinių kolek
tyvų laboratorijos dabar 
steigiamos dažnoje įmonėje.
Miesto sveikatos sargyboje
Kaune įsteigta neįprasta 

observatorija. Jos pagrindi
nis uždavinys—kovoti prieš 
oro teršėjus, kurių vis dar 
pasitaiko pramonės įmonių, 
transporto organizacijų tar
pe.

Mieste daug daromą, kad 
visur oras būtų grynas ir 
švarus. Liaudies deputatų 
tarybai pareikalavus, iš cen
tro, pavyzdžiui, iškelta laivų 
remonto įmonė: dabar ji įsi
kūrė už keliolikos kilometrų 
nuo miesto. Ruošiamasi įgy
vendinti nedidelių, tik po 
kelis gyvenamuosius namus 
tešildančių katilinių “likvida
vimo” projektą. Jau tiesia
mos požeminės linijos, kurio
mis tekės šiluma, pagaminta 
pramoniniu būdu. Ji ir ga
rantuos visišką oro tyrumą 
senesniuose miesto rajonuo
se.

Kuriama generalinė,. oro 
baseino sveikatingumo sChę- 
ma. Pagal ją gamyklose ir 
fabrikuose steigiami visuo
meniniai aplinkos apsaugos 
postai, kuriems vadovauja 
vietinių tarybų deputatai. 
Padedant gydytojams, archi
tektams, inžinieriams, jie 
išaiškins užteršimo šaltinius, 
rūpinsis įmonių teritorijos 
želdinimu.

dailės kritikų. Jis yra paskel
bęs daugiau kaip 100 kvalifi
kuotų straipsnių apie mūsų 
grafiką ir plakatą respubliki
nėje bei sąjunginėje spaudo
je, recenzavęs nemaža paro
dų, parengęs daug medžia
gos Mažajai lietuviškajai ta
rybinei enciklopedijai.

Pagal kolektyvinę sutartį
Endokrininių preparatų 

gamyklos vadovybė pranešė 
profsąjungos vietos komite
tui, kad įvykdytas dar vienas 
kolektyvinės sutarties punk
tas: atiduotas naudoti kultū- 
rinis-buitinis korpusas. Ja
me—moderni valgykla, 300 
vietų salė su stacionarine 
kino apratūra, biblioteka, 
skaitykla, poilsio kambariai. 
Kiek anksčiau pagal šią su
tartį darbininkams ir tarnau
tojams įrengta vasaros poil
sio zona.

Rūpinamasi darbininkų 
pamaina

Praktiškai įsigyti beveik 
visąs miesto prąųipjięį ręijęa- 
lingas specialybes jaunieji 
kauniečiai galės didžiuliame 
mokymo centre, kuri§ kyla 
netoli Žaliakalnio pramoninio 
mazgo. Jame vienu metu 
gyvens ir mokysis daugiau 
kaip septyni tūkstančiai bu
simųjų darbininkų!

Įgyvendinti plačią darbi
ninkų pamainos ruošimo pro
gramą daug padeda liaudies 
deputatai. Jie, pavyzdžiui, 
pasiekė, kad naujos profesi
nės technikos mokyklos ir 
technikumai būtų statomi ne 
atskirai, bet sukoncentruoti 
viename mokymo centre.

Jaunystės miestelyje, ku
ris užims apie 80 hektarų, 
jau veikia du technikumai ir 
penkios profesinės technikos 
mokyklos, ruošiančios maši
nų gamybos chemijos, mais
to pramonės įmonėms ir sta
tybos organizacijoms beveik 
30 specialybių kvalifikuotus 
darbininkus ir technikus. Ar
timiausiais metais bus pasta
tytos dar trys mokymo įstai
gos, kultūros ir buities cent
ras, bendrabučiai.

Draugystės juostose
Kauno dramos teatro akto

rius Antanas Barčas kele- 
riems mėnesiams apsigyveno 
Kišiniove, Moldavijos tarybi
nės respublikos sostinėje. Jis 
dalyvauja “Moldova-film”

Tykus snigimas
Toks tykus snigimas, toks gražus snigimas, 
Šypsos mūsų žemė lyg naujai užgimus. #

Baltas baltas laukas, baltas lauko kelias. '
Baltą miglą košia pušynėlis žalias.

-d
Bėga bėga kelias—toks laukų platumas,
Toks laukų platumas, toks širdžių artumas.

» Virš laukų, virš miestų sninga, sninga, sninga.
# Kur eini—ten lydi nuotaika džiaugsminga.
» <5

Rodos, eitum—visą žemę aplankytum
J Ir visiems po šiltą žodį pasakytum . . .—

Toks tykus snigimas, toks gražus snigimas, 
Šypsos mūsų žemė lyg naujai užgimus.

Jonas Šiožinys

DIPLOMAI LAUREATAMS
Vilnius. — Gruodžio 28 d. 

meno darbuotojų rūmuose 
įvyko iškilmingas kūrybinės 
inteligentijos susirinkimas, 
kurio metu buvo įteikti dip
lomai šių metų respublikinės 
premijos laureatams. Respu
blikinių literatūros ir meno 
premijų komiteto pirminin
kas, Lietuvos TSR kultūros 
ministras J. Bielinis įteikė 
laureatų diplomus ir ženkliu
kus poetei V. Palčinskaitei, 
kompozitoriui J. Juozapai- 
čiui, Klaipėdos dramos teat
ro aktoriui V. Paukštei, 
skulptoriui K. Patamsiui ir 
vitražistui profesoriui A. 
Stoškui. J. Bielinis pasveiki
no laureatus, palinkėjo jiems 
didelės sėkmės kūrybiniame 
darbe naujaisiais, 1979 me
tais.
MEKSIKA APRIBOSIANTI 
SAVO NAFTOS GAVYBĄ

Mexico City. — Nors ap
skaičiuota, kad Meksikos 
naftos rezervai yra milžiniš
ki, siekia virš 40 bilijonų 
statinių, bet prezidentas Lo
pez Portillo sako, kad jos 
gavyba bus apribota, trau
kiama iš žemės gelmių tik 
tiek, kiek reikalinga šalies 
reikalams, kiek jos galima 
“suvirškinti.”

Na, o Jungtinės Valstijos 
tikėjosi nemažai naftos gauti 
iš Meksikos, vietoje jos tiek 
daug importavus iš Irano ir 
kitų šalių. Sakoma, kad prez. 
Carteris tokia prez. Portillo 
politika yra nepatenkintas.
VOKIEČIAI
NESIKRAUSTO IŠ IRANO

Bonn, Vakarų Vokietija. — 
Vakarų Vokietijos kapitalis
tai Irane turi įvesdinę į 
visokius biznius ir užvedimus 
didžiules sumas. Nepaisant 
jokių pavojų, jų agentai Ira
ne pasilieka. Tuo tarpu, kaip 
žinia, daug amerikiečių ir 
kitų užsieniečių jau išsinešdi
no.

Tokyo. — Sausio 5 dieną 
ant Japonijos salos Kyushu 
net du kartus išsiveržė vie
nas vulkanas. Išsiveržus lava 
užliejo plačią apylinkę, o iš jo 
kilę dūmai, sakoma, pasiekė 
dviejų mylių aukštį.

studijos sukamoje kino juos
toje “Asmeninis pavedimas” 
apie įžymų revoliucionierių. 
Komunistų partijos veikėją 
Feliksą Dzeržinskį.

Tai ne pirmas aktoriaus 
vaidmuo broliškųjų respubli
kų filmuose. Jo pavardę gali
ma sutikti tikruose kinojuos- 
tų, nufilmuotų Tadžikijoje, 
Azerbaidžane, Latvijoje. 
Aukšto įvertinimo A. Barčo 
darbai susilaukė istoriniuose 
estų filmuose “Audrų kran
tas” ir “Kruvinas vanduo.”

Beje, A. Baračas ne vie
nintelis Kauno teatro akto
rius, kuris dažnai kviečiamas 
filmuotis “draugystės juosto
se.” Maskvos, Leningrado, 
Odesos, Minsko, Dušambės 
kino studijų filmuose ne kar
tą dalyvavo respublikos nusi
pelnęs artistas A. Gabrėnas, 
aktoriai K. Genys, V. Valaši- 
nas ir kiti.
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KANADOS ŽINIOS Kanada kryžkelyje TARYBŲ LIETUVA PUOŠIASI

Montrealio kronika
PAŠALPINĖS METINIS 
SUSIRINKIMAS

Montrealo Sūnų ir Dukte
rų Draugijos Metinis susirin
kimas įvyks sausio 13 d. 
šeštadienį, rusų svetainėje — 
3447 St. Laurens Str. [arti 
Sherbrook Str.].

Šiame susirinkime svarbu 
visiems nariams dalyvauti, 
nes bus pateikti metiniai 
raportai iš draugijos veiklos 
ir numatysime planus dėl 
draugijos ateities gyvavimo.

Pradžia 1:30 v. p. p.
Kviečia Valdyba

PRANEŠAME - 
KVIEČIAME

Pranešame ir kartu kvie
čiame visus L. L. D. narius 
ir “Laisvės” skaitytojus atsi
lankyti į šaukiamą draugijos 
metinį susirinkimą, kuris 
įvyks 20 d. sausio, šeštadie
nį, rusų svetainėje—3447 St. 
Laurens Str.

Išgirsite metinius kuopos 
raportus, “Laisvės” vajaus 
rezultatus. Rinksime naują 
kuopos valdybą 1979 me
tams. Aptarsime kuopos vei
klą. Padiskusuosime įvairiais 
klausimais.

Pradžia 1:30 v. p. p.
Kviečia Valdyba 

PUIKIAI PAVYKĘS A 

FESTIVALIS
Kvebeco Komunistų parti

jos ruoštas sezoninis įvairių 
tautų festivalis 16 d. gruo
džio buvo labai sėkmingas. 
Atsilankė daug publikos, ku
rią daugumoj sudarė jauni
mas. Buvo puiki meninė pro
grama. Pasakyta eile kalbų, džiaugiasi šia 
Dalyviai vaišinosi suneštais dovana.
įvairių tautų tradiciniais pa
tiekalais. Netrūko ir įvairių I 
gėrimų. O prie šių dienų 
pamiltos jaunimo smarkios 
muzikos, visi įsismaginę 
linksminosi iki vėlumos.

Torontiečių kronika
PALAIDOJO VYRO 
PALAIKUS

Toronto. — Ketvirtadienį, 
gruodžio 28, dalyvaujant gi
minėms ir keletui artimų 
draugų, draugė Janauskienė 
palaidojo savo vyro palaikus 
Mount Pleasant kapinėse. 
Zigmas Janauskas buvo su
degintas krematorijoj, bet 
dabar buvo palaidoti jo pele
nai.

Velionis, kaip žinia, daug 
metų dirbo prie Liaudies 
Balso išleidimo. Taipgi jis 
daug darbavosi Kanados lie
tuvių pažangiame judėjime. 
Mirtis atėmė iš Kanados lie
tuvių labai brangų draugą. 
J. Yla, Janausko bendradar
bis pasakė atsisveikinimo žo
dį.

Lai būna jam lengva Kana
dos žemelė. O jo žmonai 
Bronei ir giminėms bei drau
gams—gili užuojauta.

A. Ylienė

SUTIKOM NAUJUOSIUS 
METUS

Gruodžio 31, sekmadienio 
vakare, įvyko Toronto Lietu
vių Sūnų ir Dukterų Klubo 
pobūvis atsisveikinti su 1978 
metais ir pasitikti 1979-uo
sius metus. Kadangi smar
kiai lijo, tai pobūvis kiek 
nukentėjo, nes kai kas pabi
jojo lietaus. Tačiau buvo ir 
drąsuolių. Draugai P. ir E. 
Laurusevičiai atvyko net iš 
New Lowell (80 mylių).

Pobūvis buvo labai puikus. 
Klubo nariai buvo įleidžiami 
nemokamai, o ne nariai turė
jo užsimokėti po $5.00. Bet 
už tai visi buvo nemokamai 
pavaišinti labai skaniais už
kandžiais, kavute. Nusipirkti

NELAIMĖS - SUSIRGIMAI
Ch. Mickūnas puolė ir su

laužė dešinę ranką. Gydosi 
namieje.

P. Botyrius paslydo ir užsi
gavo <koją, taip pat gydosi 
namieje.

K. Bendžaitienė yra sun
kiai susirgus, randasi Lachi- 
nės ligoninėje.

J. Staniulis gulėjo Žydų 
ligoninėje.

D. Girdauskienė buvo iš
vežta į “Cabrini” ligoninę.
BUVO IŠVYKĘ ŠVENTES 
PRALEISTI

Stanley Virbalas šventes 
praleido su savo sunais ir jų 
šeimomis Toronte.

Arturas Šnaideris, M. 
Tamkevičienės dukra su anū
kėle ir E. Jagelavičiene su 
dukra buvo išvykę į Floridą.

R. Spaičienė ilgesnį laiką 
praleido pas savo dukrą ir 
jos šeimą Ottawoj.

L. Urbanavičiūtė buvo iš
skridusį į West Indies salas.
ATVYKO VIEŠNAGĖN

Iš T. Lietuvos pas I. Lu- 
kauskienę 6 mėn. laiko vieš-’ 
nagėn atvyko jos tėvukas. 
Gaila, kad neteko sužinoti 
svečio pavardės.
MIRĖ

Gruodžio 19 d. staigiai mi
rė Kazimieras Yasutis, su
laukęs 74 m. amžiaus. Paliko 
žmoną ir brolį Praną Mon- 
treale ir dvi sesutes J. A. V.
SUSILAUKĖ 
NAUJAGIMĖS

Jaunieji E. ir D. Petruliai 
(J. ir K. Petrulių sūnus) 
susilaukė pirmagimės mer
gytės. Tėvai ir tėvukai 

prieškalėdine

Pas M. Šekaitienę šventes 
praleido jos marti ir anūkėlis 
iš J. A. V.-jų.

Tai tiek žinių teko šiuo 
laiku surinkti. Be abejo, jų 
buvo ir daugiau. P-rė K.

turėjo tik gėrimus. Bet ir 
gėrimai buvo nebrangūs, ly
ginant su kitomis vietomis. 
Na, ir pasišokti galėjo, kiek 
tik kas norėjo.

Prie vaišių su skanumynais 
prisidėjo šios draugės: R. 
Kuktarienė, A. Gudžiaus- 
kienė, A. Strolienė, L Rukie- 
nė, E. Ramanauskienė, J. 
Kuisienė, V. Kiškienė, A. 
Guobienė.

Pobūvyje darbavosi R. 
Kuktarienė, J. Kuisienė, A. 
Guobienė, A. Morkienė, A. 
Poškienė, J. Morkis rūpinosi 
įvairiais parengimo darbais, 
daug patarnavo savo mašina. 
Vakare darbavosi S. Pabera- 
lis, M. Guoba, J. Morkūnas, 
J. Mileris, Ch. Morkūnas, A. 
Bulzgis, A. Juozaitis? J. Žu
lys, J. Morkis prižiūrėjo mu
ziką.

Jonas Morkis su žmona 
Ada padarė staigmeną, pa
naudodami savo kulinarinius 
gabumus ir meniškus polin
kius. Jie pagamino tortus 
tautiečiams, kurių gimtadie
niai sutapo su pabaiga gruo
džio ir pradžia sausio. J. 
Mileris, padaręs pranešimus 
Klubo reikalais, pranešė, 
kad salėj yra jubiliantų, ku
rie mini savo gimtadienius. 
Šviesas prigesinus buvo at
neštas ir padėtas ant stalo 
rašomosios mašinėlės pavi
dalo tortas su linkėjimais: J. 
Ylai su 75-tuoju gimtadieniu, 
antras tortas P. Daugėlai ir 
J. Kuisienei. Dalyviai susto
ję padainavo jiems visiems 
“Happy Birthday” ir “Ilgiau
sių Metų.”

Pobūvyje, tarp kitų, buvo 
ir Inžinierius Steve Hill su 
žmona. Jo Žmona lietuvaitė,

J. YLA

Kanada pergyvena didelę 
krizę—ekonominę ir politinę. 
Šiais metais teks išspręsti 
labai svarbius klausimus. 
Nuo to, kaip jie bus išspręs
ti, priklausys Kanados atei
tis.

Prie ekonominės krizės, 
kuri yra apėmus visą Vakarų 
pasaulį, prisidėjo kitos dvi 
krizės, kurios kitų šalių ne
liečia. Tai separatistų pakili
mas Quebec provincijoj ir 
konstitucinės problemos.

Nuo to laiko, kai buvo 
sudaryta Kanados konfede
racija, Quebec prancūzų tar
pe reiškėsi nepasitenkini
mas. Nors konfederacijos tė
vai į susitarimą įrašė, kad 
anglai ir prancūzai sudaro 
dvilypę tautą arba dvitautę 
valstybę, tačiau anglai visą 
laiką mažai kreipė dėmesio į 
lygybės klausimą. Prancūzai 
savo provincijoje buvo an
traeiliai piliečiai. Kaip val
džioje, taip ir ekonomijoje jie 
neturėjo tinkamos vietos. 
Korporacijų viršininkais di
džiumoje buvo anglai. Pran
cūzams buvo sunku prasi
mušti į aukštesnes vietas. 
Prie to, žinoma, nemažai 
prisidėjo ir katalikų bažny
čia, kuri mokė juos nuolan
kumo, ragino rūpintis tik 
pomirtiniu gyvenimu.

Nežiūrint visų sunkumų, 
prancūzai pamažu kilo aukš
tyn. Atsirado mokytesnių 
žmonių. Išaugo unijinis judė
jimas. Atsirado ir separatis
tinė partija. Ir bažnyčios 
įtaka visai sužlugo. Ir štai, 
prieš porą metų, daugumą į 
Quebeco seimelį išrinko Par
ti Quebecois su R. Leveku 
priešakyje. Tai buvo nelygi
nant kaip perkūno trenks
mas. Anglomanai taip išsi
gando, kad kitiems net kin
kos pradėjo drebėti. Visi 
suskato gelbėti Kanados 
konfederaciją, kaip kas išma
nydami.

Separatizmo krizei nė kiek 
nesumažėjus, iškilo viršun 
konstitucinės krizės. Kana
da, faktinai, neturi savo kon
stitucijos, nors jau 111 metų 
praėjo nuo konfederacijos 
sudarymo. Kanados konsti
tucija laikomas British North 
America Aktas. Ją gali pa
taisyti tiktai Britanijos par
lamentas.

Jau eilė metų kaip federalė 
valdžia bando, taip sakant, 
patrijuoti tą Aktą. Bet jis 
taip sudarytas, kad reikia 
visų provincijų sutikimo. 
Kiek kartų buvo sušaukti 
provincijų lyderiai, tiek kar
tų nebuvo susitarimo. Ir kuo 
toliau, tuo, atrodo, darosi vis 
sunkiau.

Per tą laiką, nuo konfede
racijos sudarymo, provinci- * 

savo laiku nemažai veikusi 
tarp lietuvių jaunimo.

“Ceremonijoms” užsibai
gus, vaišės ir šokiai tęsėsi iki 
1-mos valandos. Klubo pir
mininkas J. Yla palinkėjo 
visiems laimingų 1979 metų.

Vienu žodžiu, pobūvis, at
sisveikinimas su senais ir 
sutikimais naujų metų, praė
jo labai draugiškai ir links
mai. Y. Ylienė

LLD
KUOPOS NARIAMS

Lietuvių Literatūros Drau
gijos kuopos susirinkimas 
įvyks sausio 25 dieną 2 vai. 
po pietų, Sūnų ir Dukterų 
Klubo patalpose, 160 Clair
mont St.

Tai bus kuopos metinis 
susirinkimas, bus svarbu iš
girsti valdybos raportus iš 
praeitais metais kuopos veik
los. Po valdybos raportų 
galėsime pasvarstyti organi
zacijos reikalus.

Prašome narius ir užjau- 
čiančiuosius būtinai dalyvau
ti. Kuopos Valdyba 

jos vis daugiau ir daugiau 
įsigalėjo, pasidarė vis mąžiau 
sukalbamos. Dabar jos užsi
spyrusiai laikosi British 
North America Aito, nes jis 
suteikia joms galią pasilaiky
ti tą galią, kurią išsiaugino 
per praėjusį šimtmetį. Vis 
daugiau ir daugiau reikalų 
nori perimti į savo rankas. 
Provincijų lyderių konferen
cijoj išaiškėjo, kad pagrindi
nis jų troškimas yra susiau
rinti federates vyriausybės 
galią, gauti daugiau autono
mijos sau. Tokiu būdu ir 
nesiseka susitarti dėl suda
rymo, naujos konstitucijos, 
kuri padėtų pagrindus Kana
dos valstybei, kurie ,atitiktų 
šių dienų reikalavimus. ...

Susilpninti federalę vy
riausybę nebūtų sunku, bet 
iš to nebūtų naudos. Kanada 
yra didelis kraštas, ne visos 
provincijos vienodai turtin
gos. Iki šiol federate vyriau
sybė stengėsi šį tą paimti iš 
turtingųjų ir paremti netur
tingas. Tas sukelia didelę 
opoziciją turtingųjų provinci
jų tarpe. Pavyzdžiui, Alber
tos provincijos lyderiai nori, 
kad aliejus būtų visiškoj jų 
kontrolėj, kad federate val
džia nesikištų. Bet jeigu taip 
būtų, tai rytinėms Kanados 
provincijoms būtų labai sun
ku, nes jos turi daug daugiau 
mokėti už importuojamą alie
jų. Ir bendrai rytinės provin
cijos daug neturtingesnės.

Kol kas nematyt, kad dėl 
naujos konstitucijos būtų su
sitarta.

Kaip bus su Quebecu, taip
gi labai neaišku. Levekas 
kalba šiek tiek švelniau. Jis 
sako, kad jeigu Quebeco 
žmonės per referendumą pa
sisakytų už atsiskyrimą, tai 
jo valdžia t^artųsi su Ottawa 
dėl sudarymu sąjungos nau
jais pagrindais. Bet kiti ma
no, kad tokiomis kalbomis jis 
nori sumažinti opoziciją se
paratizmui. Jų manymu, jei
gu referendume būtų reika
laujama stačiai atsiskirti be 
jokio ryšio su Ottawa, tai 
daug kas balsuotų prieš atsi
skyrimą. Asociacija šu Otta- 
wa—jau visai kitas dalykas.

Šiais metais daug kas 
paaiškės. Įdomu, kur pasuks 
Kanada. Reikia tikėtis, kad 
ir Quebeco provincijoj dau
guma žmonių nenorės atsi
skirti nuo viso krašto dėl 
siauro nacionalistinio užsi
spyrimo. Vieninga Kanada 
daugiau progų suteikia ir 
Prancūzams. Atsiskyrimas 
paverstų Quebecą getu. An
glomanai tiktai tuomet atsi
suktų prieš frankomanus. 
Premjeras Trudeau ' sako, 
Kanadoje turi būti einama, 
kad visi kanadiečiai, kur jie 
begyventų, būtų tiktai kana
diečiai. Anglomanai ir fran- 
komanai, kaip ir kiti, turi 
užleisti vietą tikriems Kana
dos patriotams. 

( I

( 1

Žalias laikas
Laiko marios supos. 
Saulėje tvaskėjo, 
h devyniosSupės 
Dar į jas tekėjo.

Būvo pilna soduos 
Baltagalvių medžių. 
Buvo pilna sodžiuos 

' Tavo vienamečių.'

Buvo žalio laiko
Kaip žiedų ant klevo. 
Pirmų dainų vaikui 
Motina niūniavo. ,

Kol didžiulės erdvės 
Saulėje tvaskėjo, 1 
Kol devy nios upės 
Dar j jas tekėjo. 

i

Ten svėrė geltona 
Suposi ant žvirgždo. t 
Ten tėvynės duona 
Mūs krauju pavirto.

- i

Alfonsas Maldonis

Tarybų Lietuvoje pastaty
ta nemaža gerų, patogių gy
venviečių, kuriose iš esmės 
pagerintos butų ir kultūrinės 
buitinės sąlygos. Čia svarų 
indėlį įneša Vilniaus kolūki
nės statybos projektavimo 
instituto architektai. Institu
te ruošiami kultūrinių buiti
nių kompleksų,, gyvulinin
kystės fermų, naujų gyven-

J®' R x
Iš kairės į dešine: Skyriaus vyriausiasis architektas P. 
Adomaitis, vyresnioji architektė O. Deltuvienė ir skyriaus 
viršininkas J. Meiglas svarsto Varėnos rajono Žilėnų 
kolūkio administracinio pastato maketą.

T. Žebrausko nuotr.

Klaipėdos rajono—Gargždai puošiasi. Nauji namai Klaipė
dos gatvėje. B. Aleknavičiaus nuotr.

Prie Sandariškio ąžuolo. Pagal padavimą kadaise prie jo 
lietuviai su švedais pasirašė taikos [sandoros] sutartį.

B. Aleknavičiaus nuotr.

Lietuvių rašytojai pas 
savo kolegą Gruzijoje

< Kadaise esu rašęs apie 
lietuvių rašytojų ryšius su 
broliškų tarybinių respublikų 
literatais, kuriuose tarpinin
kauja prie TSRS Rašytojų 
sąjungos veikianti Lietuvių 
literatūros komisija, vado
vaujama poeto L. Ozerovo. 
Neseniai lietuvių jaunųjų ra
šytojų grupė buvo nuvykusi į 
Gruziją, kur draugiškai ben
dravo /su šios respublikos 
rašytojais ir susipažino ne 
tik su Tbilisiu, bet ir dauge
liu įdomių* Gruzijos vietovių. 
Šięje kelionėje lietuvių rašy
tojus lydėjo Lietuvių litera
tūros komisijos atsakingoji 
sekretorė B. Zaleskaja. To
kie .tarpusaviai ryšiai tarp 
Lietuvos rašytojų užsimezgė 

vienčių tvarkymo ir planavi
mo projektai, atitinkantys 
nūdienos reikalavimus.

Šiuo metu architektai pro
jektuoja Šakių rajono “Auš
ros” kolūkio administracinį- 
kultūrinį kompleksą, karvidę 
160 gyvulių Trakų rajono 
Menkučių tarybiniam ūkiui ir 
daug kitų objektų respubli
kos žemdirbiams.

su visa eite broliškų respubli
kų rašytojais. Laike tokių 
apsilankymų įvyksta bendri 
literatūros vakarai, kuriuose 
kitų respublikų žmonės turi 
progos susipažinti Su lietuvių 
rašytojų kūriniais. Savo 
ruožtu broliškų tautų poetai 
ir prozaikai atsilanko Lietu
voje. Štai neseniai Vilniuje 
įvyko bendras lietuvių ir 
baltarusių literatūros vaka
ras, į kurį atvyko keli rašy
tojai, ypač poetai, vadovau
jami Lenino premijos laurea
to Maksimo Tanka (Eugeni
jaus Skurko), kurio jaunystė 
praėjo Vilniuje, o dabar jis 
vadovauja Baltarusijos Rašy
tojų sąjungai. Justas Paleckis

Vilnius 1978.XII.8.

NAUJOS KNYGOS

IŠLEIDO “VAGA”
Regina Mikšytė Silvestras 

Valiūnas (240 psl.) Monogra
finis leidinys apie XIX am
žiaus lietuvių poetą. Remian
tis naujai surastais archyvi
niais dokumentais, plačiau 
nušviečiama poeto biografi
ja, nagrinėjamas jo kūrybi
nis palikimas, sprendžiama 
jo vieta lietuvių literatūros 
istorijoje.

Lietuvių pasakėčios (252
psl.) Antologija. Joje sudė
tos lietuvių pasakėčios nuo 
seniausių iki šių dienų. Čia 
rasime Jono Šulco, Kristijo
no Donelaičio, Liudviko Rė
zos, Endrikio Budriaus, Si
mono Stanevičiaus, Antano 
Savicko, Vinco Kudirkos, 
Adomo Jakšto, Jono Ja
blonskio, Teofilio Tilvyčio, 
Kosto Kubilinsko, Antano 
Jonyno ir kitų autorių pasa
kėčias.

Justinas Marcinkevičius 
Gyvenimo švelnus prisilieti
mas (128 psl.) Nauja poeto 
lyrikos knyga, kurią sudaro 
1957-1977 m. parašyti eilė
raščiai.

Balys Rukša. Žemė sap
nuoja mane (214 psl.) Poe
tas—lietuvių emigrantų lite
ratūros atstovas, šiuo metu 

į gyvenantis Kanadoje,—savo 
kūrybinį kelią pradėjo Lietu
voje, spausdinosi periodiko
je. Emigracijoje išleido kele
tą poezijos rinkinių. Šioje 
rinktinėje skamba tėvynės^ 
ilgesio, kančios, tragiškos 
vienatvės svetur motyvai. 
Įvadinis straipsnis supažindi
na skaitytoją su poeto gyve
nimu ir kūryba.

Jonas Graičiūnas Prie Hi- 
pokrenės versmės (344 psl.) 
Nauja žinomo poeto eilėraš
čių rinktinė.

Alfonsas Maldonis Rytas — 
vakaras (128 psl.) Naujas 
poeto eilėraščių rinkinys. Ja
me apdainuojama žmogaus 
būtis, gamtos grožis, gyveni
mo kasdienybė.

Vytautas Bubnys Arbero- 
nas. Baltas vėjas (252 psl.) 
Dvi psichologinės apysakos 
iš mokinių gyvenimo. Už 
“Arberoną” 1970 m. autoriui 
paskirta Respublikinė kom
jaunimo premija. Knyga 
iliustruota. Pakartotinis lei
dimas.

Antanas Zabielskas. Atvi
ra širdis (298 psl.) Anksti 
mirusio autoriaus humoristo 
geriausių kūrinių rinktinė. 
Ją sudaro du humoreskų 
rinkiniai—“Linksmi nekrolo
gai,” “Humoreskos su per
spektyvomis” • ir romanas
“Geltonas lagaminas,” kurį 
autorius rengė paskutiniais 
savo gyvenimo metais.

Ramutė Girkontaitė. Avi-
liai prie kelio (80 psl.) Antra
sis poetės eilėraščių rinki
nys. Jo centre—šiandienio 
žmogaus dvasiniai pergyve
nimai, ryškus tikėjimas žmo
gaus galia ir ištverme.

Vincas Giedra Nubunda žo
dis (88 psl.) Naujas 
poeto eilėraščių rinkinys, ja
me autorius kalba apie sudė
tingą mūsų laiką, žmonių 
santykius.

Albinas Žukauskas Kai 
uodas čiaudėjo (144 psl.) Pa
sakėlių rinkinys vaikams. 
Čia rasime “Debesų pieme
nę,” “Kai uodas čiaudėjo,” 
“Obuoliai,” “Geri akmenys,” 
“Vėjo botagas” ir kitas. Spal
votais piešiniais iliustravo 
dail. Marija Jukniūtė.

Eduardas Mieželaitis Kir- 
vyrai(32 psl.). Linksma poe
mėlė apie vieno kiemo vai
kus. Lengva, žaisminga for
ma poetas pasakoja, kaip 
berniukai ir mergytės išvijo 
iš savo tarpo pykčius, bar
nius ir kitas blogybes. Ilius
truota spalvotais piešiniais.

Juozas Bulota Žuvęs žmo
gus (310 psl.) Feljetonų, hu
moreskų bei pamfletų rinki- 

; nys. Autorius išjuokia žmo
nių ydas, karjerizmą, gobšu
mą, apsidraudėliškumą ir t.t.

S. Bulkienė
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ST. PETERSBURG, FLA SAN FKANCISCO, CAL Aido Choro žinios
23 savoje salėje Janulytė prašė choristus pa-I IGNACIO KAMAR 

klubiečiai turėjo gražų pa- stoviai lankytis pamokose, We are here assembled in i 
rengimą. Salę užpildė skait- įsisavinti dainų melodijas ir recognition of life—the life of 
linga publika. Žiemos metu 
atsilanko daug svečių iš įvai
rių vietų. Jie užsuka ir į 
mūsų klubą papietauti. Mūsų 
darbštūs šeimininkai M. ir 
A. Raškauskai pavaišina ska
niais valgiais.

Po pietų V. Bunkus prane
šė, kad šioj popietėj bus 
dainų programa. Pristatė 
dainininkus Violet ir Stasį 
Kuzmickus. Jiedu puikiai su
dainavo kelis duetus. Larry 
Strack dainavo solo. Pabai
gai Dainos Mylėtojų choras 
padainavo apie žaliuojančią 
eglutę ir dar porą dainelių iš 
Lietuvos. Visi dainininkai 
gražiai pasirodė. Vadovavo 
Helena Janulytė. Publika 
širdingai plojo.

V. Bunkus dėkojo už įdo
mia programą ir publikai už 
atsilaiAvmą. Toliau sekė šo
kiai.

Gruodžio

a friend, acquaintance, the 
life of a husband. It’ ds the į

žodžius.
Choro valdyba šiems me

tams vienbalsiai užgirta se- end of that life that brings us 
noji. Taipgi nutarė choro 
susirinkimus šaukti kas tre
čią mėnesį.

* * *
Gruodžio 30 Lietuvių Pilie

čių salėje Dainos Mylėtojų 
choras suruošė naujųjų 1979 
metų sutikimą.

Susirinko pilna salė gražios 
publikos. Kaip visuomet, pir
miausia šeimininkai pateikė 
pietus. Po pietų choro pir
mininkas S. Kuzmickas pra
nešė, . kad pradėsime šios 
dienos programą. Pristatė 
Tille ir Juozą Lukus. Jiedu 
gražiai padainavo duetą. Po 
to sekė publikos mėgiamas

here. g '>■:<
Ignacio Kamar was a part 

of the great world struggle 
for life and freedom from the 
beginning of his conscious 
life. He was part of the 
Lithuanian peoples liberations 
struggle against oppression 
and the murderous czarist 
regime, which forced him 
like thousands of other free
dom fighters to leave his 
native land and seek better 
living, devoid of forced mili
tary service and of oppres
sion.

He continued to struggle fij

DAINOS MYLĖTOJŲ 
CHORO VEIKLA

Gruodžio 22 Lietuvių Pilie
čių salėje choras posėdžiavo. 
Paskaitytas pirmasis choro 
protokolas. Po to kalbėjo 
choro pirmininkas S. Kuz
mickas: “Mieli choriečiai, 
kaip 4 žinove, mūsų choras 
susitvarkė Kaip savistovė or
ganizacija, choro veikla bus 
užrekordiiotą. kad St. Pe- 
tersburge kada tai gyvavo 
pažangiųjų Dainos Mylėtojų 
choras.”

Choro mokytoja Helena

when he came to Americas, 
solistas Stasys Kuzmickas,. because of lack of education 
kuris padainavo keletą dai- and therefore his path was 
nelių solo. Pabaigai Dainos not strewn with roses. He 
Mylėtojų choras padainavo had to work at menial tasks 
naujamečių dainų. Vadovavo in order to earn his living. 
Helena Janulytė.

Programa buvo įdomi, Pu-j country and city to city. He 
blika gausiai plojo. Choro| first drifted to South Amerį- 
pirm. S. Kuzmickas padėko
jo vadovei Helenai Janulytei, 
chorui ir publikai už atsilan
kymą. Toliau sekė šokiai iki 
vakaro.

He drifted from country to

* * *
Silkienė gyvenusiOna

Hartford, Conn, dabar pasto
viai gyvena Lietuvoje, Vil
niuje. Per P. ir A. Aleknus 
įteikė D. M. chorui vaišių. 
Choro vardu Onai Šilkienei 
širdingai ačiū. V. Bunkienė

MIAMI, FLA
ŽENGIAME |
NNAUJUOSIUS METUS

Laimingų naujųjų metų 
linkėjimų audra praėjo. Gal
vojame, ruošiamės, kad 1979 
metais musų organizacijų 
veikla butų , y^esnė ir sek-' 
mingesnė. Palydint senuo
sius metus. Lietuvių Socialiu 
Klubo Kalėdų ir Naujų Metų 
renginiai buvo gana sėkmin
gi. Svečių turėjome vietinių 
ir atvykusių iš toliau. Šilto-

r L/fiuos o ... s dar visi

i tarta ruošiamo bazaro reika- 
| lai. Bazarui dovanos jau atei
na ir laukiame jų daugiau. 
Visokios dovanos galima 
įteikti J. Smalenskui. Baza- 
ras įvyks vasario 21 dieną. 
Išrinkta ir bazaro komisija, 
kuri tvarkys vizą bazaro rei
kalą, Komisiją sudaro N. 
lešlnantienė, M. Navickienė 
ir A. Švėgžda. Kuopa kviečia 
savo narius ir visus kitus į 
talką šiam darbui.

Atlikus ir kitus organizaci- 
L’ “ ' j, . . nius reikalus, buvo rePrut e gruodžio menesį 

mūsų organizacijų susirinki - 
- valdybų rinki

mai. Su mažais pakeitimais 
valdybose tenka veikti 
tiems, kurie tame darbe turi 
patyrimo ir sveikatos. Gruo
džio 13 dieną LSK susirinki
me klubo valdybą 1979 me
tams sudaro: A. Iešmantas— 
pirmininkas, F. Mankaus- 
kas—vicepi rrni ninkas, N. 
les ma n t i n ė -- se k reto r ė, V. 
Nevins— finansų sekretorė, 
M. Navickienė— iždininkė, J. 
Andrus- tvarkos prižiūrėto
jas. Direktoriai: Aleks Ne
vins, M. Koch, J. Šukaitis, 
A. Švėgžda, V. Bovinas ir J. 
Srnalenskas kaip garbės na-

Gruodžio 27 vyko LLD 75 
kuopos susirinkimas. Po ska
nių pietų pradėta susirinki
mas, Susirinkimui pirminin- 

vo V. Bovinas. Išklausius 
priėmus kuopos valdybos 
komisijų pranešimus, ap-

ir
ir

n karna 
kuopos valdyba 1979 me
tams. Tad ir šiems metams 
LLD 75 kuopos vaidybą su
daro: Pirmininkas V. Bovi
nas, vicepirmininkas J. Zut- 
ra, tarimų sekretorius M. 
Navickienė, iždininkas N. 
lešmantienė, knygius, litera
tūros platintojas J. Smalens- 
kas. J. Zutra, kaip vicepir
mininkas yra ir organizato
rius, narinių duoklių tvarky
tojas. Kurie LLD nariai dar 
nesumokėjote 1979 metų 
duokles į LLD Centrą, tai 
galite atlikti per J. Zutrą.

Sekantis kuopos susirinki- 
maš įvyks sausio 24 dieną, 
LSK salėje. Kaip jau įprasta, 
kuopos susirinkimams mūsų 
darbščios draugės paruošia 
skanius pietus, o,,t paskiau 
vyksta mitingas. Todėl į 
LLD 75 kuopos susirinkimus 
kviečiame ne tik kuopos na
rius, bet ir svečius.

V. Bovinas

ca where his life was very 
hard and at times he and 
other immigrants there had 
to sell peanuts and other 
wares in the streets in order 
to live. He took part in 
workers demonstrations and 
along with others was arres
ted, beaten and jailed. Then 
he migrated to United States 
where he drifted from city to 
city until he finally came to 
California and where he at
tained profession of a sorts 
at which he worked until he 
retired.

Here in California he got 
married to a very fine out
standing woman Martha and 
they lived together for 15 
years.

Living in California he was 
always taking part of down
trodden. He attended de
monstrations and gatherings 
of workers, especially the 
Latinos, for he was able to 
speak the language which he 
learned in South America. 
He took a lot of pictures of 
demonstrations and gather
ings and sent them to the 
press along with articles on 
what transpired. The Lithu
anian press here and in 
Lithuania were very happy 
to get his photos and articles 
and we all were proud that 
he was able to so well inform 
people.

Thus while he intensely 
loved his native land Lithua
nia which he visited several

BROCKTON, MASS.
Iš gyvųjų tarpo išsiskyrė 

“Laisvės” skaitytojas ir rė
mėjas Charles Biront. Iš ryto 
atsikėlęs išėjo laukan pa
vaikščioti, už valandos sugrį
žo, atsisėdo į kėdę ir—staiga 
mirė.

Velionis buvo vedęs su 
Blinauskaite ir turėjo sūnų ir 
du anūkus. Laidotuvėmis rū
pinosi ir visas pareigas atliko 
Helen Gecevich. Be to, ji dar 
“Laisvei paaukojo $10.

Po laidotuvių dalyviai buvo 
pakviesti sugrįžti į laidotuvių 
įstaigą. Ten visi buvo malo
niai priimti. Už dalyvavimą 
laidotuvėse jiems Helen Ge
cevich nuoširdžiai padėkojo.

Charles Ustupas

Cleveland, Ohio
IAM Lokalo darbininkai 

laimėjo 3 mėnesių streiką 
prieš Warner & L. Co. Iško
vojo $1.90 į valandą algų 
pakėlimą 33 metų laikotar
piui, taipgi dantų sveikatos 
programą ir teisę kontraktą 
pernagrinėti, dėl susidariu
sių sąlygų, bėgyje antrų ir 
trečių metų. Streikas kilo, 
kai kompanija kėsinosi su
mažinti “cost of living” ir 
apdraudą.

*****
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 55-osios kuopos su
sirinkimas sausio 4 d. neįvy
ko, nes dėl didelių šalčių

times in recent years, he 
joined with other Lithuani
ans and Americans to strug
gle and build a secure, free, 
prosperous and cultural life 
in his adopted land USA of 
which he became a citizen. 
He gave every possible sup
port to the great war effort 
against Hitler hordes įand 
rejoiced in the victory Chat 
saves us all from Nazi en
slavement, death and j de
struction. He stood against 
undeclared, unjustified wars 
in Vietnam and everywhere 
throughout the world. He 
supported peace ąnd yoro-į. 
gressive movement, \4her-? 
ever he could. Therefore he; 
stood for life against death 
until the last breath of his 
life. \

That is why we are her^ 
toda^ to honor his life. He 
Was h simple man* rich in 
ūhdei’standing —V dęvoi^’ 
throughout hi,s life tp making; 
this earth of ours^f garde 
full of flowers and fruits 
where all sons and daughters 
of men and women can live 
in peace and happiness.

We will miss him for his 
high standard of dedication 
to t he best traditions of the 
labor rpovement and for the 
gusto with which he pursued 
all the varied interests of his 
life. ' v

He lived a fairly full life of 
75 years. He suffered im
mensely in his last stages Of 
cancer. We all must remem
ber that cancer is our com
mon enemy no matter where 
and what country/ we lived 
in. If the millions and billions 
of dollars that are spent on 
armaments were laid out to 
fight this common enemy the 
world could lick it. That <is 
what he used to^say and 
write about. •

He is survived and mourn
ed by his wife Martha and 
many friends here in Oak
land and throughout United 
States and many! relatives 
and friends in Lithuania. •

Dear Martha, all of us who 
share your sorrow, perhaps 
the burden of your grief will 
become less heavy if we as 
your friends wiHf continue 
our work and to honor his »I
memory./

Pramogų kalendorius

ūhdei'standing

< ' Sonia Kaross
Pastaba: Draugas 1 ‘Ignas 

Kamarauskas (Kamar), mirė 
pernai spalio 16 dieną. Si 
draugės Karosienės kalba 
buvo pasakyta šermeninėje 
prieš velionį išlydint! į-amži- 
naslį tačiau mes ją gavome 
tiktai dabar.— -Redi

Choro 
“Lais- 
Naujų

IŠ NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKTUVIŲ

Keliasdešimt Aido 
prietelių susirinko į 
vės” salę į tradicinį
Metų sutiktuvių banketą. 
Salė buvo šventiškai papuoš
ta. Aido Choro solistas Vik
toras Bekeris davė linksmos 
gražios muzikos visą popietį. 
,0 mūsų Aido Choro mokyto
ja Mildred Stensler pravedė 
dainų programą. Šeiminin
kės, kurios pagamina maistą 
stengėsi, kad maistas būtų 
geras ir skanus, kad visi 
atsilankę būtų patenkinti. 
Virtuvėje maistą gamino Ma
rytė Raškauskienė ir Nellie 
Ventienė, prie stalų patarna
vimo dirbo Adele Lupsevi- 
čienė ir N. Ventienė. Nastė 
Buknienė rūpinosi bilietų 
pardavinėjimu. Karolis Ben
deris niekada neatsisako pa
sidarbuoti organizacijų pa
rengimams, tai ir tą popietį 
atliko daug darbų. 

M. Stensler ir N. Šumbris 
rūpinosi laimėjimų išleidimu.

Labai gaila, kad tą dieną 
buvo lietinga ir miglota, tai 
kai kuriuos senesnio amžiaus 
žmones ir iŠ toliau atvažiuoti 
sulaikė.

Svarbiausia priežastis, tai 
mūsų draugų amžius ir svei
katos stovis. Nebuvo tokio 
parengimo, ypatingai Naujų
jų Metų sutikimo, kad tie 
draugai nedalyvautų.

Daug metų buvęs Aido 
Choro pirmininkas Jonas 
Grybas negalėjo dalyvauti, 
nes neleido jo sveikata. La
bai gaila, mes visi—tave, 
Jonai, užjaučiame.

Bronė Keršuliene prieš pat 
Naujus Metus besitriūsdama 
namuose—kaip tai netikėtai 
krito ir labai skaudžiai užsi
gavo nugarą; buvo skubiai, 
išvežta į ligoninę'

Walter is Keršulis jau per
žengė 90 metų ir sveikatoje 
nėra stiprus. Mes draugams 
Keršuliams aidiečiai išreiš
kiame širdingą užuojautą.

Jau senokai sergd ir lovoje 
guli Jule Lazauskienė. Julė 
per daug metų dirbdavo vir-

tuvėje ir gamindavo maistą 
Naujųjų Metų banketui. Ka
da buvo gyvas Jonas Lazaus
kas, abu dainavo Chore ir 
dirbo parengimuose. Julė 
prisimindama savo mylimą 
vyrą Joną, Chorui paaukojo 
$10.

* ♦ *

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

• • r'

Antradienį, sausio 16 d.| 2 
vai. po pietų ivyks New 
Yorko Lietuvių Moterų Klu
bo susirinkimas, Laisvės sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.
KOVO 4 D.

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

Buvusi Aido Choro moky
toja Aldona Žilinskaitė-An- 
derson dabar gyvena toli nuo 
mūsų Kanadoje, bet niekad 
neužmiršta Aido Choro. 
Sveikindama su Naujais Me
tais prisiuntė $10 auką.

Taip keletas kitų gerų 
Choro rėmėjų chorą sveiki
na: V. Misiūnas su $10, J. 
Lesauskas su $10.

Pranas Varaška, buvęs 
aidietis, sulaukęs 90 metų.' 
Chorui aukojo $5. Aidiečiai 
sveikinam Praną ir linkime 
geros sveikatos ir dar daug 
saulėtų dienų.

J. Gurski aukavo $5, i. 
Ridgewoodo Draugė $5.

Onutė Babarskienfe buvo gražiai ir gerai išauklėjo sū- 
nuvykusi į Miami, Floridą, ir nūs. Visi trys sūnūs ir mar- 
nuo A. Bečienės Chorui par- čios kalba lietuviškai ir turi 
vežė $5.00 auką.

Aido Choro vardu tariu 
širdingą ačiū už pasidarbavi
mą ir aukas.

SUSIŽEIDĖ
Ne visiems Nauji Metai 

buvo linskmi. Mūsų gera 
“Laisvės” skaitytoja ir rėmė
ja E. Liepienė prieš pat 
naujus metus, karštu vande-; 
niu apsiplikdė visą kūną.1 
Gerai, kad duktė Lilija buvo 
namie, tai suteikė pagalbą. 
Jį pergyvena didelius skaus
mus. Nuoširdžiai E. Liepienę 
užjaučiame.

Aido Choro Pirmininkas
P. Venta

LINKIME LINKSMO 
GIMTADIENIO

1978 m. gruodžio 23 dieną 
Marytė Žvirblienė Adams^- 
atšventė savo 90-ąjį gimta
dienį. Jos trys sūnūs ir 
•marčios, anūkai ir proanū
kiai, ^artimi giminės savo 
mielai mamytei-močiutei su
rengė pagerbimo puotą gra
žiame restorane.

Marytė Žvirblienė visą sa
vo gyvenimą sunkiai dirbo,

gerus darbus.
M. Žvirblienė yra N. Ven- 

tienės teta. Ji yra “Laisvės,” 
skaitytoja, ir pagal išgalės 
paremia’spaudą.

Linkiu M. Žvirblienei ge
ros sveikatos ir sulaukti dar 
daug metų. P. V.

JAU NAMIE IR SVEIKSTA
Pirmadienio rytą gavome 

pranešimą per telefoną, kkd 
brooklynietis Pranas Šim
kus, po didelės operacijos, 
jau grįžo iš ligoninės ir dabar 
gydosi savo namuose po dak
taro priežiūros. Linkime 
draugui Franui greitai ir 
pilnai susveikt. Sofija

_________________ ■—u

BRIEFS
The Unknown War is still 

on TV Saturday nights. Pas
sed Saturday this film sho
wed “The Liberation of Belo- 
russia.” Estonia, Latvia and 
Lithuania were also men
tioned towards the end and 
some scenes shown of hazy 
crimes committed in those 
countries.

Burt Lancaster is doing a 
very good job narrating.

* * *
Under a New Jersey law 

taking effect in September 
this year, husbands can be 
charged with 
wives.

resulting tension can even 
interfere with your relation
ship with your family and 
friends. '?'** * * \

Dr. Bernard Feld, profes
sor of physics at the Massa
chusetts Institute of Technb- 

! logy, has said that “the only 
. possible winners” of an ato
mic war “are the cockroa- 
ches.”

* * ♦
A million American wom

en who can’t get pregnant 
will have the chance of a 
lifetime to deliver a miracle 
child when the first test tube 
baby clinic opens soon in 
Norfolk, VA.

SIŪLO UŽ MOKSLĄ 
KOLEGIJOSE PAKELTI 
MOKESTI

Albany, N. Y. — Guberna
torius Carey siūlo, kad viso
se valstijos kolegijose, kurių 
yra 82, metinė mokestis būtų 
pakelta $100. Tai smūgis 
dešimtims tūkstančių stu
dentų. Vietoje stengtis leng
vinti sąlygas biednuomenės 
jaunimui siekti aukštesnio 
mokslo, jos dar vis sunkina
mos. Turčiaus sūnui arba 
dukrai šimtas kitas dolerių 
nieko nereiškia, bet bedarbio 
arba iš pašalpos gyvenančios 
šeimos jaunuoliams, doleris 
kitas reiškia labai daug.

Brooklyn, N. Y. - Čia 
Aukščiausiojo teismo rašti
ninkas Stanley Newman, 52 
metų, ir jo žmona Lee, 46 
metų, rasti negyvi. Spėjama, 
kad jie patys nusižudė.

Cairo. — Egipto preziden
tas Sadatas sako, kad jo 
padaryta taip vadinama 
Camp David sutartis su Iz
raeliu nepaneigia palestinie
čiams teisės į nepriklausomą 
valstybę.

raping their

*
receiving an

* *

Fonda, 
from the National

Jane 
award 
Association of Theatre Own
ers, told reporters; “There 
was a time when certain 
people wanted to put me in 
jail. Now they’ve gone to jail 
and I’m still working.” 

* * *
Warm and enthusiastic 

audiences received a Soviet 
youth delegation of ballet 
and opera soloists from the 
Bolshoi and the Stanislavsky 
theaters of Moscow during 
their five-city tour of the 
.United States last month.

I * * ♦
The feat of illness can 

actually make you sick, ac
cording to leading medical 
experts. It can keep you 
from seeking medical atten
tion when you need it. The

$ \

ĮVAIRIOS ŽINIOS
NAUJI AUKŠTOS 
KOKYBĖS GAMINIAI

Kauno tekstilės galanteri
jos fabrikas “Kaspinas” ga
mina skareles, šalikus iš ace
tatinio šilko, kaprono, vilnos, 
suvenyrinės apdailos juoste
les, kitą produkciją.

Įmonės kolektyvas trečiai
siais penkmečio metais jau 
pagamino viršplaninės pro
dukcijos už 72 tūkstančius 
rublių, didesnė pusė kurios— 
su kokybės ženklu.

* ♦ ♦
Holidays are over—season 

of bright lights, gifts, 
cards . . . Happiness and 
sorrow—both were a part of 
our holidays. There were 
people who were sick and 
couldn’t participate in holi
day activities and that made 
us sad. There were happy 
events which brought us 
holiday spirit and joy. It is 
all passed now but memo
ries ... We look at our 

and save some of

DAR VIENAS MAŽAS
VALDŽIOS 
NUSILEIDIMAS

Washingtonas. — Prezi
dento Carter siūlomame nau
jame biudžete apšvietos ’rei
kalams lėšos padidinamos bi
lijonu dolerių. Tai;dar vienas 
liaudies spaudimo ir protestų! 
laimėjimas. c* ;

Jau

neatsilankė reikalingas skai
čius narių.

Sekantis susirinkimas, 
įvyks kovo 12 d$J*2 va|$ ICA 
svetainėj, 15901 St. Clair 
Ave. J. Petraus

Vykesnioji mokslinė bendra
darbė biologijos mokslų kan
didatė Z. Ribokaitė [kairėje] 
su praktikante Tytuvėnų ta
rybinio ūkio technikumo ket
virto kurso studente K. 
Pranckiėtyte stebi miežių 
derlingumą, išaugintų iš skir
tingo baltymingumo. $

A. Dilio nuotraukos

UŽMOKĖJO SAVO 
GYVYBE

Queens, N. Y. 
daugiau kaip mėnuo strei
kuoja St. John’s Universite
to fiziniai darbininkai. Padė
tis tarp mokyklos vadovybės 
ir streikierių labai įtempta. 
Sausio 5 d. vakare vienas 
darbininkas bandė pereiti pi- 
kieto liniją ir buvo nudurtas 
peiliu. Policija suėmė du dar
bininkus ir kaltina juos 
žmogžudystės pąjpildymu. 
Žuvo vienas iš mokyklos pri
žiūrėtojų Leroy Johnson, 53 
metų.

cards
them. Many beautiful cards 
came from Lithuania. Our 
favorite card this year is 
from Justas Paleckis reading 
Laisvė. It will go in our 
album of our “Favorite 
Cards.” Use




