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KRISLAI
Svarbi, garbinga sukaktis 
Rimtas įspėjimas
Kongreso 96-ji sesija 
Nepateisinama 
diskriminacija
Prezidento pažadas

A. BIMBA
Sausio 15 dieną suėjo ly

giai 55 metai, kai gimė da
bartinis pažangiečių dienraš
tis “Daily World,” kuris tada 
vadinosi “Daily Worker.” Tai 
svarbi, istorinė sukaktis. Jos 
atžymėjimui didmiesčiuose 
įvyko plačios pažangiečių 
sueigos. Ta proga dienraščio 
kolektyvas gavo daugybę 
sveikinimų.

Kai kurie mūsų puikiai 
prisimename, su kokiu pasi
tenkinimu, pasididžiavimu ir 
entuziazmu į rankas ėmėme 
pirmąjį dienraščio numerį ir 
skaitėme.

“Daily World” suvaidino ir 
vaidina nepavaduojamą vaid
menį marksistinių idėjų 
Amerikos darbo liaudyje 
puoselėjime. Bet dienraštis 
yra ne tik švietėjas, jis yra ir 
darbininkų mobilizatorius 
kovai už kasdieninės būklės 
pagerinimą ir susikūrimą 
naujo, laimingo, šviesaus ry
tojaus.

Mes, pažangieji lietuviai, 
šia proga irgi siunčiame 
“D. W.” kolektyvui nuošir
džiausius sveikinimus.

Nors jau visiems yra gerai 
žinoma, kad tabako rūkymas 
nė vienam rūkoriui nieko 
gero neduoda ir nežada duo
ti, tačiau Washingtone šio
mis dienoms valdžios pa
skelbtas raportas apie rūky
mo pavojų žmogaus sveikai 
turėtų suvaidinti didelį vaid
menį kovoje su tuo dideliu 
žmogaus priešu.

Dokumentas susideda iš 
1,200 puslapių. Jame su
kaupti daugelio plačiausių 
tyrinėjimų atradimai, kaip 
rūkymas kenkia žmogaus 
sveikatai.

Nėra jokia paslaptis, kad 
nemažai rūkorių randasi ir 
tarp “Laisvės” skaitytojų. 
Galime tik tuos mūsų drau
gus bei drauges paraginti, 
kad jie rimtai pagalvotų ir 
pasistengtų iš to nelemto 
įpročio išsilaisvinti. Bent pa
bandykite. Užtikrink, kad 
blogo nei sau, nei niekam 
kitam nepadarysite.

Atsiprašau. Ne visai taip. 
Nuskriausite cigarių ir ciga
rečių biznio savininkus, ku
rie iš rūkorių darosi milžiniš
kus pelnus.' Jie jau sukėlė 
protestų audrą prieš šio ra
porto paskelbimą.

’□
Washingtone jau pradėjo 

posėdžiauti Kongreso 96-oji 
sesija. Kaip atrodo, tai dau
giausia peštynių ir ginčų 
sukels prezidento Carterio 
siūlomo biudžeto klausimas. 
Karštų diskusijų bus ir dėl 
prezidento vedamos užsieni
nės politikos bei šios šalies 
santykių su kitomis šalimis.

Ženklų nestinga, kad deši
niosios, reakcinės jėgos yra 
gerai susimobilizavusios šio
je sesijoje nepraleisti jokių 
plačiajai liaudžiai naudingų, 
reformų. Gaila, kad to paties 
negalima pasakyti apie 
progresyviąsias jėgas. Pa
vyzdžiui, nesimato, kad 
galingas darbo unijų judėji
mas turėtų paruošęs sesijai

[Tąsa 4-tam pusi.]

Prezidentas įsižeidė
ir labai supyko

Dviejų prezidentų 
susitikimas

Washington, D. C. — Nėra 
jokia paslaptis, kad Jimmy 
Carter laimėjo rinkimus ir 
prezidentu tapo tik darbo 
unijų pagalbos dėka. Su ypa-

Irano šachas 
išvyko užsienin
Teheran. — Irano karalius 

(šachas) Mohammed Riza 
Pahlevi nebeatlaikė liaudies 
spaudimo ir su šeima išvyko 
užsienin. Pirmiausia pasisve
čiuosiąs pas Egipto preziden
tą Sadatą, o paskui atvyksiąs 
į Jungtines Valstijas ir čia 
praleisiąs “atostogas.”

Išvykdamas šachas sudarė 
savo pastumdėlių tarybą, ku
riai pavedė rūpintis sosto 
(monarchijos) interesais, kol 
jis “atostogauja.” Kai tik 
gerai pailsėsiąs, vėl sugrįšiąs 
į Iraną vėl valdyti, kaip jį 
savo geležine ranka valdė 
per daugelį metų.

Žinoma, kitas klausimas, 
ar jo planai ir norai išsipil
dys. Viskas priklausys nuo 
Irane padėties. Dauguma už
sieniečių diplomatų mano, 
kad Pahlevi nulipo nuo sosto 
ant visados, kad Irane mo
narchija atgyveno savo die
nas.

Irano premjero 
kreipimasis į Arabus

Teheran. — Naujasis Irano 
premjeras Bakhtiar kreipėsi 
su prašymu į arabus, o ypač į 
palestiniečius, kad jie jo su
darytą civilinę vyriausybę 
paremtų.

Jis ragina Iraną remti savo 
arabiškuosius kaimynus, 
ypač palestiniečius jų pa
stangose laimėti savo teises. 
Iš savo pusės jis pažada 
nebeatnaujinti naftos eks
portavimo į Izraelį ir Pietų 
Afriką.

Bonn. — Vakarų Vokietija 
sako, kad jos ekonomija 1978 
metais pakilo 2.4 procento.

Rekordinis mirtingumo 
sumažėjimas

Newyorkieciai gali didžiuo
tis vienu labai dideliu 1978 
metais laimėjimu, būtent jų 
mirtingumo dideliu sumažėji
mu. Pernai iš kiekvieno šio 
didmiesčio 1,000 gyventojų 
mirė tiktai 9.6. Miesto Svei
katos departamentas sako, 
kad pernai mirė tiktai 72,000 
newyorkieciu. Tai buvo ma
žiausias metinis skaičius per 
paskutinius 50 metų.

Sveikatos reikalų komisijo- 
nierius dr. R. A. Ferrer 

| tinga energija demokratų 
kandidatą rėmė Amerikos 
Darbo Federacijos-Industri- 
nių Organizacijų Kongreso 
vadovybė su prezidentu 
George Meany priešakyje. 
Bet prezidentas Carter pra
dėjo duoti organizuotiems 
darbininkams instrukcijas, 
kokio algų pakėlimo jie gali 
reikalauti, o kokio negali. 
Tarp jo ir unijų prezidento 
reikalai tapo labai įtempti.

Štai kodėl sausio 12 d. 
prezidentas Carteris į Bal
tuosius Rūmus pasikvietė 
prezidentą Meany pasitari
mui. Pasitarimas tęsėsi pu
santros valandos. Po jo prez. 
Meany reporteriams pasakė, 
kad prezidentas Carteris kai 
kuriuos skirtumus išlygino, 
ir nuo dabar santykiai tarp 
jų bus sklandesni. Preziden
tas Carteris irgi sako esąs 
pasitarimu patenkintas.

Žmonės sako: “Pagyvensi
me— pamatysime.”

Kubos vadas smerkia 
Kinijos vadus

Havana. — Socialistinės 
Kubos prezidentas Fidel 
Castro sako, kad Kinijos 
vadai galutinai perėjo impe
rializmo pusėn ir su juo 
bendradarbiauja. Jis jų šian
dieninę politiką vadina revo
liucinių principų išdavyste. 
“Šiandien jų draugai,” sako 
Castro, “yra NATO, konser- 
vatyviškos ir reakcinės par
tijos pasaulyje, Pietų Afri
kos rasistai, Čilės fašistai, 
dešinieji ir kiti oportunistai.”

New Yorko miestas 
pralaimėjo

Federalinė valdžia yra nu
sprendusi įsteigti gaisrų iš
vengimui ir kontrolei mokyk
lą arba akademiją. New Yor
ko miesto viršininkai dėjo 
visas pastangas Prekybos 
departamentą paveikti, kad 
tokia mokykla būtų steigia
ma New Yorke prie East 
upės Wards ir Randalls salų. 
Bet Washingtonas nutarė 
mokyklą steigti Maryland 
valstijoje.

Mokyklos konstrukcija at
sieis $3,100,000. Būtų New 
Yorko miestui davus apie 
400 darbų ir, žinoma, šiaip 
padėjusi miesto ekonomikai.

Trapp, Ky. — Sausio 11 d. 
čia medinio namo gaisre žuvo 
penki vienos šeimos nariai. 
Tik prieš savaitę šeima buvo 
susikrausčiusi į naują dviejų 
aukštų pastatą. Kiti trys 
šeimos nariai išliko gyvi.

spėja, kad tai pareina nuo to, 
jog pastaraisiais laikais vis 
daugiau senų žmonių iš mūsų 
miesto išvyksta, o atvyksta 
ir apsigyvena vis daugiau 
jaunų.

Sveikatos departamento 
pranešime pabrėžiama, kad 
tarp newyorkiečių ir gimimų 
skaičius pradėjo kasmet ma
žėti. Pernai kiekvienam 1,00 
gyventojų išėjo tiktai 14 gi
mimų, tuo tarpu 1977 metais 
buvo 14.5. Tiesa, sumažėji
mas labai mažas.

Garsusis Lietuvos kamerinis 
orkestras atvyksta į 
Jungtines Valstijas

Vilnius. — Sausio mėnesį 
gastrolių į Jungtines Ameri
kos Valstijas išvyksta Lietu
vos kamerinis orkestras. 
Apie šią respublikos nusipel
niusio kolektyvo koncertinę 
kelionę orkestro meno vado
vas, Lietuvos TSR liaudies 
artistas, profesorius S. Son
deckis Eltos korespondentui 
papasakojo:

— Viešnagės metu Jungti
nėse Valstijose surengsime 
apie 30 koncertų įvairiuose 
šalies miestuose. Vežame 
tris programas, kuriose, yra 
klasikinė muzika, taip pat M. 
K. Čiurlionio, lietuvių kom
pozitorių F. Bajoro ir B. 
Kutavičiaus kūriniai.

Ši užsienio išvyka bus dvi

Jungtinės Tautos ir 
Kambodija

United Nations, N. Y. — 
Po keturių dienų įtemptų ir 
karštų diskusijų Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba 13 
balsų prieš 2 užgyrė Kinijos 
pasiūlytą Kambodijos klausi-

Sutiktas su 
didžiausiu 
entuziazmu

Sen.'Edward Kennedy
Atlanta, Ga. — Sausio 12 

d. čią kalbėjo senatorius Ed
ward Kennedy, demokratas 
iš Massachusetts. Proga: at- 
žymėjimas buvusio juodųjų 
žmonių\yado Martin Luther 
King 50-ojo gimtadienio. Jo 
pasiklausyti susirinko labai 
skaitlinga publika, daugiau
sia juodųjų (negrų).

Senatorius karštai pažadė
jo visomis savo jėgomis dar
buotis, kad kongresas pa
skelbtų King gimtadienį me
tine tautine švente. Jo kalba 
buvo atsistojusios publikos 
palydėta griausmingais aplo
dismentais.

dešimt pirmoji orkestro bio
grafijoje. Gastrolių maršru
tai, prasidėję prieš dvylika 
metų Vokietijos Demokrati
nėje Respublikoje, nuvin
giavo per visas Europos so
cialistines šalis, pasiekė An
gliją, Austriją, Suomiją, Vo
kietijos FR, Liuksemburgą, 
Kubą, Kanadą. Sėkmė mūsų 
ansamblį lydėjo aštuoniuose 
užsienio tarptautiniuose mu
zikos festivaliuose. Per aš
tuoniolika orkestro gyvavi
mo metų surengta daugiau 
kaip 1300 koncertų Lietuvoje 
ir kitose TSRS respublikose, 
su gastrolėmis aplankyta pu
santro šimto šalies miestų. 
Daugiau kaip 50 kartų grota 
TSRS sostinėje Maskvoje.

“Gimtasis Kraštas”

mų rezoliuciją, atkreiptą 
prieš Vietnamo Socialistinę 
Respubliką. Prieš rezoliuciją 
balsavo tik Tarybų Sąjunga 
ir Cechoslovakija. Bet rezo
liuciją tuoj vetavo (atmetė) 
Tarybų Sąjungą ir jinai pasi
darė bereikšme, negalioja.

Nors Saugumo Tarybos re
zoliucijoje reikalaujama, kad 
visos užsieninės militarinės 
jėgos tuojau Kambodiją pa
liktų, bet jos autoriai turėjo 
galvoje Vietnamą. Kaip ži
nia, Kambodijoje prieš senąjį 
nepakenčiamą režimą laimė
jo liaudies nacionalinis bend
ras frontas ir sudarė naują, 
revoliucinę vyriausybę. Ją 
tuoj pripažino Vietnamo So
cialistinė Respublika.

Tarybų Sąjunga teigia, 
kad tas perversmas yra gry
nai Kambodijos vidinis reika
las ir kad Saugumo Tarybą 
neturi teisės į jį kištis.

Kaip vėliausi pranešimai 
parodo, Kambodijoje senojo 
režimo militariniai likučiai 
baigiami likviduoti, ir kad 
naujoji vyriausybė praktiš
kai jau valdo visą šalį.

The Hague. — Holandijos 
valdžia sutinka prisidėti su 
700 savo kareivių prie Jung
tinių Tautų armijos, kurią 
planuojama pasiųsti į Libaną 
taikai palaikyti.

Taiwanas atmeta 
Pekino pasiūlymą

Taipei. — Taiwano prem
jeras Y. S. Sun griežtai 
priešingas Pekino pasiūlymui 
su Kinija susivienyti. Jie 
sako, kad tas pasiūlymas yra 
dar tik viena Pekino apga
vystė. Jis sako, kad Taiwa
nas pasiliks nepriklausoma 
valstybe su 17 milijonų gy
ventojų.

Washingtonas. — Po labai 
kovingos Nacionalinės mote
rų konferencijos Houston, 
Texas 1977 metais preziden
tas Carter sukūrė platų (40 
narių) Nacionalį patariamąjį 
komitetą moterų reikalams. 
Jo pirmininkėmis paskyrė 
buvusią kongresmanę Bella 
Abzug ir veikėją Mrs. Va- 
tow. Sausio 12 d. įvyko 
komiteto susirinkimas, ku
riame dalyvavo ir pats prezi
dentas. Bet prieš susirinki
mą moterų komitetas išleido 
pareiškimą, kritikuojantį 
prezidentą Carter už jo biu
džetą, kuriame jis mažina 
lėšas socialiniams reikalams, 
o smarkiai pakelia militari- 
niams. Be to, ir pačiame 
susirinkime Mrs. Abzug kri
tikavo vyriausybę ir jos pro
gramą.

Prezidentas Carteris ant 
jos labai supyko ir ne tik 
atstatė iš komitete pirminin
kės vietos, bet ų‘ėt prašalino 
ir iš paties komiteto. Apie 
tai išgirdus, iš pirmininkys- 
tės rezonavo ir Mrs. Vatow 
ir pusė^.Komiteto narių. Jos 
išleido bendrą pareiškimą, 
kuriame tokiu šiurkščiu pre
zidento pasielgimu tiesiog 
stebisi.

Dabar nežinia, kaip bus ir 
su patimi komitetu.

Tokyo. — Dėl Iraną siau- 
tėjančios politinės suirutės 
Japonija į Iraną sulaikė visus 
eksportus. Per pirmuosius 
1978 metų aštuonis mėnesius 
Japonija į Iraną eksportavo 
$2.6 bilijono dolerių vertės 
įvairių produktų.

Sako, abi pusės už 
derybų atnaujinimą

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Cyrus Vance 
sako, kad tiek Egiptas, tiek 
Izraelis labai nori atnaujinti 
taikos derybas. Bet pirma, 
girdi, reikia per Jungtinių 
Valstijų ambasadas Egipte ir 
Izraelyje išlyginti dar esan
čias tūlas kliūtis taikai pa
siekti. Pats sekr. Vance pla
nuojąs tuo reikalu susitikti 
su Izraelio užsienio reikalų 
ministru Moshe Dyan ir 
Egipto premjeru Mustafa 
Khalil atskirai.

Tuo tarpu iš Ammano pra
neša, kad Jordanijos karalius 
Hussein pagaliau viešai pa
reiškė, kad jis Egipto ir 
Izraelio deryboms priešin
gas. Pasirodo, kad Amerikos 
raginimas karaliaus derybas 
užgirti—nepavyko.

Laukia prezidento 
pranešimo kongresui

Sausio 23 dieną abudu 
Kongreso rūmai bendrai po
sėdžiaus. Jiems prezidentas 
Carter pateiks metinį prane
šimą apie valstybės padėtį. 
Paprastai tokiuose praneši
muose prezidentai trumpai 
apibūdina praeitų metų šaly
je padėtį ir nubrėžia gaires 
bėgamiesiems metams.

Prieš šią 96-tą kongreso 
sesiją stovi daugybė labai 
svarbių problemų tiek nami
niais, tiek užsieniniais klausi
mais. Aišku, kad savo prane
šime prezidentas išdėstys sa
vo nuomonę toms proble

George Meany 
išeina iš Baltųjų Rūmų

Ruošiasi 
kandidatūrai 
i prezidentus

San Francisco, Cal. — Vis
kas rodo, kad Californijos 
gubernatorius Edmund G. 
Brown rimtai galvoja į 1980 
m. kandidatuoti į Jungtinių 
Valstijų prezidentus. Pir
miausia, žinoma, turės lai
mėti Demokratų partijos no
minacijas. Tarp demokratų 
plačiai kalbama apie tris kan
didatus į Demokratu partijos 
prezidentinius kandidatus.

Praeitą mėnesį čia tarp 
demokratų pravesti apklau
sinėjimai. Populiariausiu pa
sirodė senatorius Kennedy, 
demokratas iš Mass. Jis ga
vo 44 procentus balsų, prezi
dentas Jimmy Carter 22 
proc., o gub. Brown 21 proc. 
Iki nominacijų dar daug lai
ko. Brown gali savo populia
rumą pakelti. Tas pat su 
prez. Carteriu. Be to, kalba, 
kad Kennedy nenorės kandi
datuoti. Jis norįs pasilikti 
senatoriumi. Tokiu atveju 
demokratų suvažiavime kon- 
testas vyktų tarp Carterio ir , 
Browno.

Detroit, Mich. — Volkswa
gen kompanija ąųtarė savo 
produkcijos naujų automobi
lių kainą pakelti 3.9 procen
to, arba $198 už Rabbit ir 
$650 už Porsche. Amerikos 
valdžia pabranginimą užgy
rė.

moms spręsti ir įstatymų 
leidėjams pateiks savo pata
rimus. Su jo nuomone ir 
patarimais Kongresas negali 
nesiskaityti, nes jis turi teisę 
jo nutarimus vetuoti (atmes
ti), tai yra atsisakyti juos 
pasirašyti. O be jo parašo— 
jie negalioja.

Žinoma, Kongresas gali jo 
atmetimą apeiti, bet tam 
reikia dviejų trečdalių balsų 
daugumos, kas, aišku, ne
lengva surinkti. Paprastai, 
prezidento partijos kongres- 
manų dauguma savo vadą 
palaiko.
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Telegrama 
iš Lietuvos

Hegemonistiniai tikslai

Reikalingas naujas, 
geresnis įstatymas

Šioje šalyje šiandien turime du įstatymus, liečiančius 
sąlygas darbavietėse. Jais yra: nuo 1970 metų veikiantis 
Darbo saugumo ir sveikatos aktas ir daug senesnis 
Nacionalinis darbo santykių įstatymas. Kova už juos buvo 
ilga ir sunki. Jų priėmimas Kongrese buvo labai didelis 
darbininkų laimėjimas. Tačiau šiandien, dabartinėse sąly
gose jie yra nepakankami. Nei vienas iš jų nesuteikia 
darbininkui teisės atsisakyti dirbti sveikatai pavojingose 
sąlygose. Jie tik suteikia darbininkui teisę pasiskųsti 
teismui prieš sveikatai pavojingas sąlygas darbovietėje. 
Bet tai ilgas, labai sunkus ir iškaštingas procesas priversti 
savininką sveikatai arba gyvybei pavojų pašalinti. Tiktai 
labai retame atsitikime darbininkas gali tokia teise 
pasinaudoti.

Tiesa, kelios darbo unijos sutartyse su samdytojais turi 
įtraukusios darbininkui teisę mesti darbą nesaugiose 
sąlygose arba atsisakyti imti nesaugų darbą. Bet didelėje 
daugumoje sutarčių nieko panašaus nesiranda.

Štai kodėl šiandien tiek daug darbininkų serga įvairiomis 
okupacinėmis ligomis, tiek daug jų ne tik sveikatą, bet ir 
gyvybę be laiko praranda. Antai pranešama, kad Vakari
nės Virginijos valstijoje kasyklose pernai žuvo 23 angliaka
siai. Beveik visuose atsitikimuose kaltininku buvo nesau
gios darbo sąlygos kasyklose. Tačiau nė vienas kasyklų 
savininkas nebuvo už tokias sąlygas patrauktas atsakomy
bėn ir nubaustas.

Todėl visos darbo unijos turėtų pradėti energingiausią 
kovą už naują darbininkų sveikatos apsaugos įstatymą, 
arba už pakeitimą veikiančio Darbo saugumo ir sveikatos 
akto, į jį įtraukiant darbininkams teisę atsisakyti dirbti 
nesaugose sąlygose. Aišku, kad samdytojai tokiai teisei 
visomis keturiomis priešinsis, bet ji turi būti laimėta, kaip 
savo laiku buvo laimėti minėti du įstatymai.

Anglijos darbo liaudies balsas
Anglijos Darbo Partijos nacionalinio vykdomojo komiteto 

tarptautinė komisija šiomis dienomis paskelbė manifestą, 
kuriuo turėtų susidomėti viso kapitalistinio pasaulio 
darbininkai. Manifeste reikalaujama, kad Anglija militari- 
niams reikalams biudžetą sumažintų 25 procentais, kad ji 
atmestų vystymą ir gaminimą naujų branduolinių ginklų ir 
kad Jungtinės Valstijos išsikraustytų visus savo branduoli
nių ginklu sandėlius iš Anglijos teritorijos. Komisija savo 
manifeste specialų dėmesį skiria kovai prieš neutroninės 
bombos produkciją ir išdėstymą Vakarų Europoje.

Sis darbiečių komisijos manifestas arba pareiškimas 
pasirodo labai kritišku momentu. Tarptautiniuose santy
kiuose šiandien įtempimas yra labai padidėjęs. ^Jungtinių 
Valstijų raginamos, tiesiog verčiamos didžiosios NATO 
šalys nusitarė žymiai paintensyvinti ginklavimąsi ir 
padidinti ginklavimosi reikalams biudžetus. Ginklais preky
ba yra labai padidėjus. Brukte brukami ginklai Azijos, 
Afrikos bei Lotynų Amerikos šalims. Visi metai iš metų 
Jungtinėse Tautose socialistinių kraštų su Tarybų Sąjunga 
priešakyje siūlymai nutraukti ginklavimosi varžybas ir 
pradėti eiti prie visuotino ir pilno nusiginklavimo nesusi
laukia iš NATO šalių su mūsų Jungtinėmis Valstijomis 
priešakyje pritarimo.

Kaip būtų gražu ir prakilnu, jeigu visų NATO šalių 
organizuoti darbininkai išleistų manifestus su panašiais 
reikalavimais savo vyriausybėms?! Amerikos organizuoti 
darbininkai turėtų būti pirmutiniai, nes, kaip sakyta, ši 
šalis vadovauja kapitalistiniam ipasauliui, ir todėl jos 
organizuotų darbininkų balsas už nutraukimą ginklavimosi 
lenktynių ir ėjimą prie pilno nusiginklavimo turėtų 
nulemiamos reikšmės.

Kongresmanai, jų štabai 
ir išlaidos

Paprastam piliečiui sunku ir įsivaizduoti, kokia iškaštin- 
ga įstaiga šiandien yra šalies Kongresas. Kiekvienas 
kongresmanas turi savo padėjėjų štabą, susidedantį net iš 
keliolikos narių, kurių ne tik dideles algas, bet ir šiaip 
išlaidas padengia valdžia, tai yra padengiame mes, 
mokesčių mokėtojai.

Tų padėjėjų skaičius kasmet didėja. Pavyzdžiui, jeigu 
prieš 10 metų jų tebuvo 4,489, tai dabar jau net 13,267! Tai 
didžiulė biurokratų armija, kurios išlaikymo lėšos yra 
milžiniškos. Pernai senatorių štabams išlaikyti metinis 
biudžetas susidėjo iš 101 milijono dolerių, o reprezentantų 
(Atstovų Rūmų narių) štabų išlaidų biudžetas pasiekė 167.2 
mil. dolerių! O kur dar pačių kongresmanų algos ir išlaidos? 
Jos irgi siekia milijonus dolerių.

ĮSAKYMAS VISOMS 
VALDŽIOS AGENTŪROMS

Washingtonas. — Prezi
dentas Carter įsakė visoms 
valdžios agentūroms pati
krinti savo visokią veiklą, 
kaip ji atsiliepia į aplinką, į 
gamtą, ar neteršia ir nenjio- 
dija vandens ir tam panašiai. 
Šį įsakymą, aišku, karštai 
sveikina gamtos mylėtojai.

PAKEIS SANTYKIUS
IR SU IZRAELIU

Iš Pekino sklindą į pasaulį 
gandai, kad Kinijos vadovy
bė jau galvoja apie sumezgi
mą santykių su Izraeliu. Iki 
šiol ji buvo griežtai nusista
čius prieš Izraelio pripažini
mą ir diplomatinių ryšių už
mezgimą su juomi. Ji palaikė 
arabų pusę.

SUSIŽAVĖJĘS
RENEGATO PIKTAIS 
SEILĖJ IMAIS

Bostono menševikų “Kelei
vio” redaktorius sakosi sura
dęs visai žmonijai naują kel- 
rodininką kokio ten jugosla
vo Michailo Michailovo asme
nyje. Tik visa bėda, girdi, 
kad tasai pasaulis su juo, 
kaip ir kitais panašiais “mū
sų išganytojais” (Orlovų, 
Ščaranskiu, Ginzburgu, na, 
žinoma, ir mūsiškiu Petkum) 
visiškai nesiskaito.

“Michailovas mano,” sako 
“K.” galvočius, “kad Vakarai 
turėtų viešai atsisakyti Hel
sinkio susitarimų ir imtis dar 
girežtesnės kontrofensyvos. 
Jie turėtų nutraukti su so
vietais techniškąjį bendra
darbiavimą, neteikti jiems 
technologinės ir mokslinės 
paramos, sustabdyti kredi
tus, kompiuterių, alyvos grę
žimo įrankių, kviečių ir kitų 
reikmenų pardavimą. Jeigu 
JAV-ės laikysis tvirtai, tai 
sovietai trauksiąs! atgal, 
kaip Kubos raketų krizės 
metu, o jei ne—tai vieną 
dieną ir Amerika pasijus, 
kad jaįj įkalinta visai kitame 
pasaulyje.”

Giliai atsidusęs, beveik iki 
ašarų susijaudinęs ir susirū
pinęs, “K.” redaktorius sako:

“Deja, tai jau ne pirmi 
disidentų žodžiai, kurių 
Amerika negirdi . . .”

LIETUVOS MIŠKŲ 
PLĖTIMAS IR 
GERINIMAS

Žurnale “Mokslas ir techni
ka” (1978-12) randame tokią 
įdomią žinutę apie Lietuvos 
miškus:.

“Plečiamų Lietuvos miškų 
plotas jau pasiekė 1,8 mln. 
ha ir užima beveik 28°/o 
respublikos teritorijos.

Spartų miškų atkūrimą ir 
plėtojimą lėmė Lietuvos miš
kų ūkio mokslinio tyrimo 
instituto specialistų pasiūly
ta metodika, padėjusi for
muoti užprogramuotų savy
bių masyvus. Ypač globojami 
elitiniai medžiai, pasižymin
tys didele augimo energija ir 
aukštarūše mediena. Vis di
desnį plotą užima Lietuvos 
selekcininkų išvestas hibridi
nis maumedis. Šios veislės 
medžiai per dešimtį metų 
išauga iki vienuolikos metrų, 
o jų skersrhuo pasiekia dvi
dešimt centimetrų.

Uždraustas ištisinis miško 
kirtimas. Dabar kasmet Lie
tuvos miškuose paruošiama 
daugiau kaip 2 mlh. nr 
medienos, kertant tik neper
spektyvius medžius, kas sa
vo ruožtu gerina miškų sani
tarinę būklę.”

LIETUVIS INŽINIERIUS 
APDOVANOTAS AUKSO 
MEDALIU!

Cleveland© “Dirvoje” (sau
sio 4 d.) Jurgis -Janušaitis 
praneša: r

“Gruodžio 15 d. aukščiau
sias JAV Gamtos >Apsaugos 
žymenis—aukso medalis už 
išskirtiną tarnybą1 paskirtas 
ir įteiktas JAV ERA Vidurio 
Vakarų regijono viceadmini- 
stratoriui inž. Valdui Adam
kui.

Aukso medalį iųž. Valdui 
Adamkui, specially iškilmių 
metu, Washingtone įteikė 
Douglas Costlę, EPĄ Admi
nistratorius.

Įteikdamas žymenį, Doug
las Castle pareiškė, kad šis 
aukso medalis yra skiriamas 
už pripažinimą Valdo Adam
kaus išskirtino ir iškilaus 
vadovavimo JAV Vidurio va
karų regijonui gajntos apsau
goje ir jo įnašo į tarptautinį 
ekologinį darbą.

Žymėtina, kad šis ypatin
gas žymenys įteiktas tik vie
nam inž. Vladui Adamkui.

Kaip mename, Valdas 
Adamkus savo karjerą pra
dėjo kandidatuodamas į Sa

nitarinio distrikto Chicagoje 
postą, kur surinko beveik 
milijoną balsų. Nuo tada tuo
laikinė administracija į šį 
vyrą atkreipė dėmesį ir pa
skyrė į aukštą valdžios įstai
gos postą, kuriame sėkmin
gai dirba jau aštuoneri me
tai. Nuo 1972 metų net 
penketą kaftų su JAV Gam
tos Apsaugos delegacija, 
kaip tos delegacijos pilnatei
sis narys, buvojo Sovietų 
Sąjungoje, svarstant Gamtos 
apsaugos mokslines proble
mas.

1975 ir 1977 metais dalyva
vo Lenkijoje tarptautiniame 
simpoziume, atstovaudamas 
Amerikai.

Ateinančių metų pavasarį 
Lenkijos Mokslo Akademija 
inž. Valdą Adamkų yra pa
kvietusi skaityti dvi paskai
tas apie Amerikos ekologines 
problemas.”

LDS NARIŲ DĖMESIUI
LDS organas “Tiesa” (sau

sio 1 d.) nariams praneša, 
kad jie šiemet “gaus žymiai 
didesnius dividendus.” Pra
nešime sakoma:

“Kaip žinoma, jau per eilę 
metų LDS mbka nariams 
dividendus duoklių užsimo
kėjimo formoje. Bendrai iki 
šiol LDS nariai gavo palygi
namai nemažus dividendus.

Kadangi LDS yra gana 
tvirtoje finansinėje padėtyje, 
tai LDS Centro Valdyba, 
pasitarus su aktuaru, nutarė 
dividendus padidinti su pra
džia 1979 metų.

Daugelis narių gaus dides
nius dividendus, negu jų 
metinės duoklės už apdrau- 
dą. LDS Centro Valdyba 
nutarė, kad tokiuose atsitiki
muose, kur dividendo suma 
yra aukštesnė, negu metinė 
duoklių mokestis, ir pervir
šis yra $5.00 ar daugiau, tai 
tą perviršį atmokėti nariui. 
O jeigu suma mažesnė, negu 
$5.00, tai dividendo perviršį' 
palikti LDS centre dėl nario, 
duoklių mokėjimo 1980 me
tais.

Visuose tokiuose atsitiki
muose, kaip tai išmokant 
nario apdraudą, atmokant 
nariui pinigų atsiėmimą už 
apdraudą ir t. t. bus atmokė
ta ir likusi dividendo dalis.”

KUBOS REVOLIUCIJOS 
20-MCIO PROGA 
SVEIKINIMAS

Siu metų sausio 1 d. suka
ko lygiai 20 metų nuo Kuboje 
įvykusios revoliucijos. Ta is
torine proga Tarybų Sąjun
gos prezidentas Brežnevas ir 
premjeras Kosyginas pasiun
tė Kubos premjerui Fidel 
Castrui ir per jį Kubos darbo 
žmonėms tokį sveikinimą:

“Kubos revoliucija ir jos 
žygiai dar kartą labai įtaigiai 
pademonstravo, kiek daug 
ant istorijos svarstyklių sve
ria socialistinių valstybių ga
lia ir susitelkimas, tarptauti
nio komunistinio ir darbinin
kų judėjimo, visų demokrati
nių jėgų vienybė. Prieš Ku
bos liaudies ištvermę, ginant 
savo revoliuciją, prieš inter
nacionalinį solidarumą su 
Kuba buvo bejėgiški tarp
tautinės reakcijos ir imperia
lizmo mėginimai blokada, sa
botažu, intervencija pa
smaugti Laisvės salą.

Kubos revoliucija padarė 
didžiulį poveikį tautų išsiva
davimo kovai. Su nenuilsta
ma energija Kuba kovoja už 
tai, kad būtų įgyvendintos 
taikos, lygiateisiškumo, so
cialinio teisingumo idėjos, 
kiekvienos tautos teisė lais
vai ir nepriklausomai spręsti 
savo likimą. Visa tai pelnė 
Kubai tarptautinėje arenoje 
didelį politinį ir moralinį 
autoritetą.

Šią reikšmingą dieną tary
biniai žmonės reiškia savo 
nuoširdžią pagarbą socia
listinės Kubos kūrėjams—

Artėjant rinkimams
Vilnius — Tarybiniai žmo

nės ruošiasi rinkimams į 
TSRS Aukščiausiąją Tarybą, 
kurie įvyks kovo 4 dieną. 
Tarybų Lietuvoje, kaip ir 
visoje šalyje, dabar vyksta 
rinkiminiai susirinkimai, ku
riuose keliami kandidatai į 
deputatus.

Darbo kolektyvai vieningai 
taria TSKP ir Tarybų Val
stybės, Respublikos vadovų 
vardus. Kandidatais į aukš
čiausio šalies valdymo orga
no deputatus keliami geriau
si darbininkų, kolūkiečių, in
teligentijos atstovai. Kaunie
čiai staklių gamintojai iškėlė 
kandidatu savo darbo draugą 
šaltkalvių brigadininką socia
listinio darbo didvyrį Antaną 
Sikorski, Vilniaus universite
to profesoriai, dėstytojai, 
studentai—savo rektorių so
cialistinio darbo didvyrį Joną 
Kubilių, Utenos rajono Nau
jasodžio kolūkio žemdirbiai— 
ūkio brigadininkę Eleonorą 
Selenienę.

Šiemet rinkimai vyks vei
kiant naujam rinkimų į 
TSRS Aukščiausiąją Tarybą 
įstatymui, kuris atitinka 
naujosios TSRS konstitucijos 
reikalavimus, toliau vysto 
socialistinę rinkimų sistemą, 
tarybinę demokratiją.

Tarybų Lietuvos gyvento
jai į TSRS aukščiausiąją ta
rybą šiemet rinks 41 deputa
tą.

Linui Valbasiui—70
Sausio 11 dieną pažangiam 

Brazilijos Lietuvių visuome
nės veikėjui, poetui Linui 
Valbasiui sukako 70 metų. 
Grižęs į Lietuvą 1956 metais, 
Linas Valbasys aktyviai įsi
jungė į respublikos kultūrinį 
gyvenimą. Jis išleido eilėraš
čių rinkinį “Leiskit į Tėvy
nę,” atsiminimų knygą apie 
gyvenimą Brazilijoje “Pusė 
amžiaus tropikuose,” poezi
jos knygą “Po pietų kry
žium,” daug verčia iš Portu
galų kalbos.

Už nuopelnus Tarybinei 
Lietuvių literatūrai ir akty
vią visuomeninę veiklą, Lie
tuvos aukščiausiosios Tary
bos prezidiumo įsaku, rašy
tojui Linui Valbasiui suteik
tas Lietuvos nusipelniusio 
kultūros veikėjo garbės var
das.

Eltos sukaktis
Šių metų sausio 17 dieną 

sukanka 60 metų, kai buvo 
įsteigta Lietuvos telegramų 
agentūra Elta. Dekretą įstei
gimui pasirašė Lietuvos lai
kinosios revoliucinės darbi
ninkų ir valstiečių vyriausy
bės pirmininkas Vincas Mic- 
kevičius-Kapsukas.

Šiuo metu Elta informacija 
aprūpina visus respubliki
nius, miestų ir rajonų laik
raščius, Tarybų Sąjungos te
legramų agentūros (Tass) 
kanalais tiekia informaciją 
apie Tarybų Lietuvą visoms 
pasaulio agentūroms.

Eltoje dirba daugiau šimto 
žmonių, kurių 50—korespon
dentai, fotokorespondentai, 
redaktoriai. V. Petkevičienė

Pekino lyderiai, kaip nuro
do kai kurie Tokijo laikraš
čiai, vis labiau siekia įtraukti 
Japoniją į avantiūristinę an
titarybinę maoistų politiką. 
Atvirą spaudimą kaimyninei 
šaliai Kinijos diplomatija pa
pildo šiokiais tokiais reve
ransais Japonijos adresu. 
Pavyzdžiui, neseniai Pekinas 
pasiūlė kartu su Japonija 
įsavinti naftos telkinius Rytų 
Kinijos jūros pakrantės rajo
nuose. Be to, maoistai pa
kvietė grupę Japonijos kari
nių pramonininkų aplankyti 
šį rudenį Pekiną, duodami 
suprasti, kad jie yra suinte
resuoti pirkti Japonijos gin
klų. Jie taip pat pranešė 
“Micui”—vienos iš didžiausių 
pasaulyje prekybinių firmų— 
prezidentui, kad yra pasiruo
šę naudotis užsienio paskolo
mis savo ekonominiams pro
jektams finansuoti.

Pekino aktyvumas rytinia
me flange derinamas su vis 
atviresniu jo meilinimusi Va
karams, gerinimus! Wa- 
shingtonui ir visam agresy
viam kariniam NATO blokui. 
Iš esmės Kinija padavė pa
raišką, kad su Jungtinėmis 
Valstijomis pasidalintų gė
dingu žandaro vaidmeniu Ra
miojo vandenyno Pietryčių ir 
Pietų Azijos rajone. Jos tiks
las—didinti įtempimą, prie
šintis įtempimo mažinimui, 
ruošti sąlygas seniai maoistų 
puoselėjamų hegemonistinių, • 
ekspansionistinių siekimų i 
įgyvendinimui. Todėl Peki
nas siekia iš Japonijos pada
ryti jeigu ne savo parankinę; 
tai bent jau neutralią stebė
toją, kurios rankos ir kojos

būtų surištos sutarties įsipa
reigojimais.

Pietryčių Azijos rajoną Pe
kinas laiko pagal tradiciją 
įeinančiu į jo įtakos sferą, 
nurodo Indonezijos laikraštis 
“Merdeka.” Pekino vadovų 
nuomone, maždaug pusė Azi
jos yra “prarastos Kinijos 
teritorijos,” kurias būtina 
“išvaduoti.”

Maoistų lyderių apetitas 
dabar visų pirma matyti In
dokinijoje, kur jie pradėjo 
bjaurią antivietnamišką 
kampaniją ir, pajungę savo 
interesams Kampučiją (Kam- 
bodiją) pastūmėjo ją ginkluo
toms provokacijoms prieš 
Vietnamo Socialistinę Respu
bliką.

Aršias provokacijas prieš 
. Vietnamą Pekinas vykdo su 
melagingu rūpinimosi Viet
name gyvenančiais išeiviais 
iš Kinijos. Reikia pasakyti, 
kad iš viso Pietryčių Azijos 
regione jų yra 14 milijonų. 
Daugelyje šalių jie sudaro 
gausias ir įtakingas koloni
jas. Pekinas, kaip nurodo 
agentūra AP, ketina juos 
panaudoti kaip savo “penktą
ją koloną.” Jis norėtų su jų 
pagalba sustiprinti savo poli
tinę įtaką atitinkamose šaly
se. Maoistų politikoje maty
damas rimtą grėsmę, laik
raštis “Merdeka” tiesiogiai 
ragina Pietryčių Azijos šalis 
pasimokyti iš provokacinių 
Linijos Liaudies Respublikos 
veiksmų Vietnamo atžvilgiu.

Tokiu būdu, kitus kaltinda
mas “hegemonizmu,” Peki
nas, kaip sakoma, bando 
nusiplauti savo dėmę.

J. Ramonas

Laiškai

darbininkams, valstiečiams, 
inteligentams, studentams, 
kareiviams. Mes didžiai ver
tiname kovinio Kubos liau
dies avangardo—Kubos Ko
munistų partijos nuopelnus, 
nuoširdžiai sveikiname Ku
bos revoliucijos įkvėpėją ir 
vadą, puikų Tarybų šalies 
bičiulį draugą Fidelį Kastro.

Su dideliu pasitenkinimu 
mes šiandien pažymime, kad 
per praėjusius 20 metų išau
go, sutvirtėjo ir praturtėjo 
Tarybų Sąjungos ir Kubos1 
draugystė. Mūsų partijos ir 
Kubos draugystė. Mūsų par
tijos ir tautos išmoko gerai 
viena kitą suprasti ir vertin
ti, ranka rankon dirbti ir 
kovoti bendrų idealų var
dan.”

Širdingai sveikiname visą 
“Laisvės” kolektyvą su nau
jaisiais 1979 m. Linkime 
sveikatos, ištvermės Jūsų 
sunkiame darbe, ir sėkmin
gai kovoti ateities gerovei.

J. J. Mizarai 
Varėna

Visą “Laisvės” kolektyvą 
sveikinu su Naujaisiais Me
tais linkiu kuopuikiausios 
sveikatos ir neblėstančios 
energijos.

Ona Petrauskienė
Vilnius

Mielieji “Laisvės” darbi
ninkai, kuo geriausios sėk
mės Jūsų darbe 1979-siais 
metais.

Leokadija Diržinskaitė
Vilnius

Miela “Laisvės” Redakcija,
Mieli Laisviečiai,

Su Naujaisiais Metais, su 
1979-taisiais ir su Žiemos 
šventėmis sveikina Jus Vy
tautai Dėnas—ilgametis 
“LaisVės” skaitytojas iš Ta
rybų Lietuvos.

Pirmiausiai kuo nuošir
džiausi linkėjimai Jums, 
brangūs pažangos fronto ne- 
pavargstantieji narsiai, kar
žygiai. Linkiu Jums ir toliau 
nepavargti ir skleisti vis di
džiąją tiesą apie mūsų tiek 
mažutę, tiek prieštaravimų 
draskomą Žemę-motinėlę. O 
taip pat linkiu kuo geriausios 
sveikatos ir asmeninės lai
mės ateinančiaisiais metais. 
Antra, aš labai dėkingas

Jums ir Annai Dočkus, kad 
mane pastoviai lanko miela 
kregždytė—“Laisvė” iš New 
Yorko. Tikimasi, kad ir busi
maisiais metais sulauksiu 
tiek malonios viešnios.

Ir dar viena mano viltis ... 
Tikiuosi, jog nebus Jums 
sunku pasveikinti mano var
du ir mano pusseserių Leo
kadijos ir Onos Demskytės 
mielą tetulę Onutę Demskie- 
nę-Dočkuvienę, paskelbiant 
tokį mūsų laiškutį.

. Nuoširdžiausi linkėjimai 
Naujųjų Metų ir Žiemos 
Švenčių proga mielai Anna 
Demskis-Dočkus iš Tarybų 
Lietuvos, iš jos dukterėčių 
Leokadijos Demskytės-Guo- 
gienės ir Onos Demskytės- 
Mažuikienės, ir Vytauto Dė- 
no. Linkime nepavargstan- 
čios energijos darbuotis pa
žangos baruose.”

Su pagarba,
V. Dėnas

Didžiai Gerbiamas 
Drg. Redaktoriau

Lietuvos Ž. Ū. Akademijos 
darbuotojai rokiškiečiai šir
dingai sveikina Jus, visą 
“Laisvęs” kolektyvą ir skai
tytojus su Naujais 1979 me
tais, linki visiems geriausios 
sveikatos, sėkmės ir asme
niškos laimės, kad nauji me
tai atneštų taiką ir ramybę 
visai—žmonijai.

A. Gučiūnietis 
J. Petrulis 
Pr. Šokas
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LAISVEI IŠ BERLYNO

AR TOLI LIETUVA?

Neperseniausiai traukiniu 
riedėjau į Šveicarijos kalnų 
kantoną Glarusą. Kelionė bu
vo įdomi, nors ir neilga . . . 
Turėjau įdomų pašnekovą. 
Traukinys tai skubėjo, tai— 
kildamas vis aukščiau—lėti
no greitį. Kelionės tikslas 
pasiektas nepastebimai . . . 
Išlipu iš traukinio kantono 
sostinės perone ir—netenku 
žado! . . . Mes šulinio dugne. 
Aplink kalnų—milžinų didin
gumas . . . Nematytas, sve
timas, didelis grožis! Dvi 
mintys kaip paukštės vejasi 
viena kitą. “Prieš šitokį ne
matytą—svetimą grožį, žmo
gau, nusiimk kepurę, . . 
Kita: “Čia ne-no-rė-čiau gy
venti!”

Nepirmą kartą “pagaunu” 
save su panašiomis minti
mis . . . Nuostabiausia že
mės vieta. 0 va kažko jai 
stinga. Dabar jau moku iš
lukštenti panašias mintis! 
Stinga, pasirodo, LIETU
VOS. Betgi štai šią valandą 
sėdžiu prie savo rašomojo 
stalo Berlyne, ir Lietuva . . . 
netoli. Po šims, netoli, 
nors—kilometrų daug. Kaip
gi taip?

Nuo čia ir noriu šį pirmąjį 
1979 metų laišką “Laisvei” 
pradėti.

“METAI” į Naujųjų metų 
rankas

Ką tiktai ilgai kalbėjau “su 
Drezdenu,” su miestu ant 
Elbės kranto, su buvusia 
(tam tikra prasme ir esama) 
SAKSONIJOS sostine . . . 
Kaip mielai važiuojam į šį 
miestą. Jei jau ne ko kito, tai 
bent nusilenkti meno stebuk
lui—Rafaelio Siksto Madonai 
su kūdikiu ant rankų . . . 
Kitoms muziejų vertybėms. 
Gal ir visam miestui, prikel
tam is visiško sunaikinimo, 
pamažu užmirštančiam aną 
1945 metų vasario naktį, kai 
(visą karą nebombarduotas 
miestas) pavirto . . . ugnies 
ežeru.

Kaip ramiai kalbu telefonu 
su SAKSONIJOS sostine . . . 
Ogi moksleiviškom dienom, 
karo metais, tekdavo krūpte
lėti išgirdus: išvežė darbams 
į SAKSONIJĄ ... Kas atsi- 
ko, kad naują prasmę įgijo 
pažįstami vardai?! Pagalvo
kim patys. Pataupysiu “Lais
vės” puslapių teritoriją. Ge
riau apie patį telefonavi- 
mą . . .

Aname laido gale—kompo
zitorius profesorius Raineris 
KUIMADAS. Jis man susi
jaudinęs pasakoja apie ką 
tiktai užbaigtą didelį darbą, 
naują kūrinį, kurį štai paduo
da NAUJIESIEMS ME
TAMS į rankas. Naujas kūri
nys tai stambios apimties 
kantata “METAI” pagal mū
sų poeto Kristijono Donelai
čio poemą . . .

Prisipažinsiu, kad ir mano 
širdis stipriau plaka. Tary
tum jau girdžiu (ta valanda 
TIKRAI ateis!), kai Drezde
no filharmonijos orkestras i 

kartu su žymiu dainininku, o 
taipgi vaikų choru išpildys šį 
naująjį Rainerio Kunado vei
kalą. Skambės lietuvio būrų 
poeto sodri kalba . . . Pakels 
ją ant sparnų Vokietijos De
mokratinės Respublikos 
kompozitoriaus muzika . . . 
Beje skambės ji nepaprastai 
gražiai VOKIŠKAI poeto 
Hermano Budenzygo verti
mo dėka! (Teisybės dėliai: 
“Vakarų” vokiečio Hermano 
Budenzygo poetinėje trans
formacijoje).

Kantata “Metai” bus pa
rengta ir pateikta muzikos 
mylėtojams po metų—anno 
1980—Drezdeno muzikos 
festivalio dienom . . .

Kas tasai akademikas ir 
profesorius, daugelio operų 
bei kitų žanrų kūrinių auto
rius, VDR nacionalinės pre
mijos laureatas Raineris Ku- 
nadas?

Vėl pataupysiu “Laisvės” 
baltas lankas, kur ganosi 
juodos avysraidės . . . Bene 
prieš metus rašiau Jums apie 
operos “Lietuviški fartepijo- 
nai” pastatymą Drezdene. 
Čia taip sakant tos pačios 
biografijos tąsa . . . Dar toli 
gražu neužbaigtos biografi
jos dalis. Profesorius R. Ku- 
nadas gimęs 1936 /metais. 
Pasvarstykim, kiek/ jis dar 
gali DUOTI.

Argi Lietuva TOLI, jei 
galimi tokie pašnekesiai?!

O išeikim šį tylų baltą 
metų pradžios vakarą pa
vaikščioti po Berlyną ... šių 
dienų Berlyną—VDR sosti
nę. Va teatras “Volksbueh- 
ne,” kur per rudens festivalį 
su didžiausiu pasisekimu bu
vo rodoma toji iš Drezdeno 
“atvežta” opera “Lietuviški 
fartepijonai.” Paėjėkim gat
ve Unter den Linden. Didin
ga Valstybės opera . . . Ma
ža pirštu išvardinti LIETU
VOS pėdsakams. Nors ir 
Virgilijaus Noreikos balsas 
svarbiausiuose.' tenoro vaid
menyse “Carmen,” “Madame 
Butterfly”. . . Man, tiesa, į 
širdį įstrigo šio naujojo Lie
tuvos “Kipro” Berlyno ope
ros pastogėje dainuojama 
Balio Dvariono solo daina 
“Žvaigždutė.” Pirmą kartą 
išgirdau ją dainuojant . . . 
vyriškį dainininką. Kaip nu
stigus klausėsi publika ope
ros rūmų Apolono salėje . . . 
O kad aš, anuometinis varg
šas Marijampolės (busimojo 
Kapsuko) gimnazistas, gyve
nęs nuošalioje Lauko gatvėje 
“VOKIEČIU sugriautame 
mieste, nekūrentam kamba
ry parašęs žodžius šiai dainai 
(išnešiotus už 17 km esančio 
Janaukos kaimo laukuose; 
ten naktimis gražiausios že
mės žvaigždės! . .), kad aš 
būčiau nujautęs, jog ir VO
KIEČIŲ sostinėje jie bus 
taip profesijonaliai DAI
NUOJAMI . . .

Bet tai, kaip sakoma, as
meniški įspūdžiai . . .

O užeik į knygyną VDR

LEONAS STEPANAUSKAS
____ LAISVĖ _____________

Tarybų V aidžios Lietuvoje 
ir LKP 60-mečiui 
Vieningoje šeimoje

Pasakoja Lietuvos TSR valstybinio plano komiteto pirmi
ninko pavaduotojas B. Zaikauskas

sostinėje . . . Lietuvos rašy
tojų knygos taip gausiai lei
džiamos vokiečių kalba!

Sėsk į traukinį ir dumk per 
snieguotą žemę. Po poros 
valandų atsirasi mieste Vil
niaus partneryje—ERFUR
TE . . . Pasuksi į Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
šiaurę,—atvažiuosi į Greifs- 
valdą, kur universitetas in
tensyviausiai ruošiasi savo 
PARTNERIO Vilniaus V. 
Kapsuko Alma Mater 400 
metų jubiliejui . . . Gali, 
žmogau, pamesti vizitines 
korteles, palikti namie re
dakcijos pažymėjimą . . . ga
li “prisistatyti” kaip buvęs 
Vilniaus universiteto studen
tas ... Ir pakaks šio “titu
lo,” kad kalba prasidėtų nuo
širdžiai!

Tai ar toli nuo socialistinės 
Vokietijos, vadinamos 
“VDR,” kai kam žinomos 
kaip “Rytų Vokietija,”—ar 
toli iki LIETUVOS dabar, 
1979 metų pradžioje?!

Laiško epilogas
Pradėjau “šveicarišku” 

epizodu. Lai bus leista švei
carišku ir užbaigti. Ciuricho 
universitete antai pažinau 
aspirantą germanistą iš Nau
josios Zelandijos . . . latvį!!! 
Gyvą, tikrą latvį,' kuris, be
je, latviškai jau silpnokai 
moka. Jis vajevojo su savo 
profesorium, kuris permažai 
įžiūrėjo “geimianistikos” nau- 
jazelandiečio\darbe apie vo
kiečių rašytoją**Kleistą. Mu
du susibičiuliavom. Ir aš iš
girdau istoriją apie tai, kaip 
latvis atšalo nuo Latvijos. 
Jam “Latvija” tai kažkokie 
sentimentalūs “senelio” po
stringavimai apie praeitį, 
apie “pasenusias partijas,” 
balažin ką dar . . . Pama
čiau, kad šis vaikinas net 
nežino, kas ta jo LATVIJA 
(tolygi mano LIETUVAI) ir 
“su kuo ji valgoma.” Kukliai 
jam išdėsčiau, kaip VOKIE
ČIU profesoriai domisi bal
tistika (vadinasi, Lietuva, 
Latvija . . .). Kokie tai ŠIOS 
DIENOS darbų klodai, kurių 
dar niekas nepajudino . . . 
Dažnai esame nevalyvi kai
mo Jurgiai, kurie pamatę 
KAIP kitos tautos vertina 
mūsų LOBIUS, patys jai s 
susidomime . . . Pagaliau ir 
naudą iš to apčiuopiamą gali
me turėti, jei taip jau jos 
reikia ... Ir ten Ciuriche-Li- 
mato pakrante—ėjome mu
du, kiekvienas su savo (skir
tingai sveriančia) “Lietu
va”. . .

Atsisveikinant Naujosios 
Zelandijos atstovas germa
nistas taip stipriai spaudė 
ranką, kad pagalvojau: su
prato.

. . . Lauktuvių vietoj dvi 
nuotraukos iš Žiemos Vokie
tijos Demokratinėje Respu
blikoje, vadinamos “VDR,” 
kai kam dar vis “Rytų Vokie
tija,’’-nuo kur į LIETUVĄ 
tikrai netoli . . .

. Berlynas

Tarybų valdžios metais 
Lietuva pasiekė didžiulių lai
mėjimų ekonomikoje, kultū
roje, moksle, visose gyveni
mo srityse. Industrializuo
jant kraštą, socialistiniais 
pagrindais pertvarkant že
mės ūkį, sprendžiant kitus 
sūdėtingus uždavinius, Tary
bų Lietuva naudojosi galinga 
visos šalies materialine ga
mybine baze, socialistinės 
statybos patirtimi, broliškų
jų respublikų parama.

Nuosekliai vadovaudamiesi 
lenininės nacionalinės politi- 
kos principais, TSKP Centro 
Komitetas ir Tarybinė vy
riausybė sudarė sąlygas, kad 
Tarybų Lietuva kuo greičiau 
įveiktų iš buržuazinės san
tvarkos laikų paveldėtą eko
nominį atsilikimą. Štai 1941- 
1977 metais TSRS pramonės 
produkcija išaugo maždaug 
20 kartų, o Tarybų Lietu
vos—apie 50 kartų! Per po
kario laikotarpį į Lietuvos 
TSR liaudies ūkį iš visų 
finansavimo šaltinių inves
tuota apie 20 milijardų ru
blių. Pastatyta per 220 
stambių pramonės įmonių, 
nudrenuota du milijonai hek
tarų šlapių dirvų, atiduota 
naudoti daugiau kaip 30 mili
jonų kvadratinių metrų ben
dro gyvenamojo ploto, dau
giau kaip 400 tūkstančių vie
tų bendrojo lavinimo mokyk
lų.

Tarybų valdžios metais 
Lietuvoje iš esmės pasikeitė 
liaudies ūkio struktūra. Su
kurta šiuolaikinė energetika, 
galinga chemijos pramonė, 
mašinų gamybos ir metalo 
apdirbimo pramonės šakos. 
Labai išaugo statybinių me
džiagų, lengvoji pramonė. 
Apie pusę respublikos nacio
nalinių pajamų duoda agro
pramoninis kompleksas. Iš
vystyta mėsos ir pieno ga
myba bei šių produktų per
dirbimas, daugiau užaugina
ma grūdų, pašarinių kultūrų, 
daržovių, linų ir cukrinių 
runkelių, sukurta stambi mi
neralinių trąšų, kombinuotų
jų pašarų, drenažo vamz
džių, žemės ūkio mašinų pra
monė, platus žemės ūkio 
technikos remonto įmonių 
tinklas, galinga valstybinė ir 
tarpkolūkinė statybinė bazė.

Broliškųjų respublikų, jų 
tarpte ir Tarybų Lietuvos, 
liaudies ūkio visapusiškas 
ugdymas, racionalus gamybi
nių jėgų išdėstymas ir gam
tos turtų naudojimas, socia
listinio darbo pasidalijimo to
bulinimas—visa tai įgalina 
teisingai suderinti bendra- 
valstybinius interesus su 
kiekvienos respublikos inte
resais, plačiai žengti į visuo
meninę pažangą. Tam labai 
pasitarnauja vieningi TSRS 
valstybiniai planai.

Šiandien Tarybų Lietuva 
palaiko ekonominius ryšius 
su visomis tarybinėmis res
publikomis. Savo gaminius 
jai tiekia beveik šeši tūk
stančiai šalies gamyklų ir 
fabrikų. Iš broliškųjų respu
blikų siunčiama akmens 
(kietoji) anglis, geležis, kiti 
metalai, nafta, dujos, be ku
rių neįmanoma ugdyti šiuo
laikinės ekonomikos. Beveik 
visos žemės ūkio'*mašinos— 
traktoriai, kombainai, auto
mašinos ir kt.—pagamintos 
broliškose respublikose. Bro
liškoji Rusija tiekia juodųjų 

•ir spalvotųjų metalų, medie
nos, sunkvežimių, lengvųjų 
automobilių, sintetikos dirbi
nių. Elektrinėse prie Kauno 
ir Elektrėnų sumontuoti ka
tilinių įrengimai, gautį iš 
Taganrogo, Jonavos azoto 
trąšų gamyklos labai našios 
nitrofoskos gamybos techno

loginės linijos padarytos, 
Uralo chemijos mašinų ga
mykloje. Maskva ir Gorkio 
miestas aprūpina vieną pa
grindinių Lietuvos industri
jos šakų—mašinų ir metalų 
apdirbimo pramonę.

Ukraina tiekia Lietuvai 
apie pusę įvežamos akmens 
anglies, beveik visas dujas, 
daug chemijos pramonės 
produkcijos, autobusų, trak
torių, metalurgijos dirbinių. 
Kaimyninė Baltarusija, su 
kuria Lietuva lenktyniauja, 
siunčia traktorius, sunkveži
mius, elektronines skaičiavi
mo mašinas, stakles, statybi
nes medžiagas, indus. Glau
džiai bendradarbiaujama taip 
pat su Pabaltijo, Vidurinės 
Azijos, Užkaukazės respubli
komis.

Sustiprėjus ekonomikai, ir 
Tarybų Lietuva įneša vis 
svaresnį indėlį į planingai 
tvarkomą, vieningą Tarybų 
Sąjungos ekonomiką. Į įvai
rius šalies kampelius siunčia
mos lietuviškos staklės ir 
prietaisai, skaičiavimo maši
nos ir elektros varikliai, mi
neralinės trąšos ir fermentai, 
statybinės medžiagos ir že
mės ūkio mašinos, lengvosios 
ir maisto pramonės gaminiai. 
Kadangi Lietuvoje sparčiau
siai ugdomos tos pramonės 
šakos, kurioms reikia nedaug 
metalo ir kitų įvežamų me
džiagų bei žaliavų, broliš
koms respublikoms ji tiekia 
daug grąžtų, elektrinio suvi
rinimo įrengimų, garso įra
šymo aparatūros, kineskopų. 
Atsakingų užsakymų respu
blikos pramonė gauna iš 
svarbiausių šalies statybų. 
Tiesiant Baikalo-Amūro ma
gistralę, naudojamos Lietu
voje pagamintos statybos ap
dailos mašinos, staklės, Tiu- 
menės naftos verslovėse— 
vamzdynus apsaugančios po
limerinės medžiagos ir 1.1.

Sąjunginių respublikų eko
nominis bendradarbiavimas 
neapsiriboja prekių mainais. 
Dujotiekį, kuris tiekia Lietu
vai dujas iš Dašavos, klojo 
darbininkai iš keturių respu
blikų—Ukrainos, Baltarusi
jos, Latvijos ir Lietuvos. 
Draugystės statybomis gali
ma pavadinti Mažeikių naf
tos perdirbimo įmonės, Kau
no, Alytaus, Utenos pramo
ninių kompleksų statybą. Di
delį patyrimą atominėje 
energetikoje turintys Rusi
jos Federacijos specialistai 
suprojektavo Ignalinos ato
minę elektrinę, o Lietuvos 
energetikai dalyvauja Spren
džiant problemas, kurios pa
deda kurti magnetohidrodi- 
naminius generatorius, atve
riančius naujas perspektyvas 
energetikoje. Sąjunginių res
publikų bendradarbiavimas, 
sprendžiant aktualias mokslo 
ir technikos problemas, įgali
na neeikvoti jėgų panašiems, 
lygiagretiems tyrimams, su
taupo daug laiko, darbo ir 
lėšų.

Broliškųjų tarybinių respu
blikų bendradarbiavimas pa
deda toliau stiprinti kiekvie
nos iš jų ir visos šalies 
ekonomiką, sėkmingai įgy
vendinti TSKP XXV suva
žiavimo nubrėžtą didingą 
darbų programą.

REIKŠMINGA SUTARTIS
Vietnamo žinių agentūra 

praneša, kad tarp Norvegi
jos ir Vietnamo Socialistinės 
respublikos pasirašyta eko
nominio ir techninio bendra
darbiavimo sutartis. Tai be
ne tik ir bus pirmutinė aukš
tai išsivysčiusi kapitalistinė 
šalis tokius ryšius sumegzti 
su Vietnamu.

3-IAS PUSLAPIS

SĖKMINGAS “LIETUVOS” SKRYDIS
Prieniškiai jau priprato 

dažną dieną žydroje padan
gėje matyti nardančius 
sklandytuvus “Lietuva,” pa
gamintus Prienų eksperi
mentinėje sportinės aviacijos 
gamykloje. Ši gamykla vie
nintelė Tarybų Sąjungoje 
projektuoja sklandytuvus bei 
motosklandytuvus, gamina ir 
remontuoja juos. Sklandytu
vais “Lietuva” jau treti me
tai skraido šalies aeroklubų 
sklandytojai, jais pajėgiausi 
sportininkai dalyvauja ir 
tarptautinėse varžybose.

Na, o kyla Prienų sklandy
tojai iš Pociūnuose įrengto 
šios gamyklos bandymų 
aerodromo. Daugelį dabar 
gamykloje dirbančių kon
struktorių, inžinierių, darbi
ninkų čia atvedė iš jaunystės 
lydėjusi svajonė apie spar
nus. . •.

Štai aerodinamikos sky
riaus , viršininkas, TSRS 
sporto meistras E. Lasaus- 
kas, dar besimokydamas vi
durinėje mokykloje, pradėjo 
lankyti aeroklubą. Vėliau— 
Kauno politechnikos institu
tas ir pirmoji gamybinė 
praktika Prienuose. Ši prak
tika buvo lemtinga—vaikinas 
su gamyklos siuntimu išva
žiavo mokytis į Kazanės

Žiemos naktis
Žiba padangėj žvaigždžių milijonai, 
Šypsos mėnulis ant beržo šakos, 
Miega sniegynuose Tėviškės kloniai, 
Miega sustingę žabanguos žiemos. 
Šypsos mėnulis—sniegynai žėri, 
Vėjas kedena beržo šakas, 
Toliuose ganos pilks debesėlis, \ 
Lauk, nesulaukia ryto aušros. N.

Kęstutis Balčiūnas

AMERIKOS DARBININKO 
DARBO
PRODUKTYVUMAS 
KASMET DIDĖJA

Per pirmuosius 20 metų po 
Antrojo pasaulinio karo 
Amerikos darbininko darbo 
produktyvumas kasmet padi
dėdavo 3.3 procento. Paskui 
jis pradėjo kilti lėčiau. Nuo 
1967 kasmet padidėja 1.8 
procento. Bet svarbu, kad jis 
kasmet vis didėja ir didėja. 
Tai pasiekiama technikos to
bulinimu ir vertimu darbi
ninką skubiau dirbti. Nors 
darbo unijos prieš skubą 
kovoja, bet jų pastangos 
veltui. Samdytojų troškimas 
padidinti savo pelnus darbi
ninkų sąskaita nugali viską. 

aviacijos institutą. Biografija 
panaši į daugelio kitų . . . 
Vieni tapo lakūnais bandyto
jais, kiti—projektuoja sklan
dytuvus ir daro juos. Tačiau 
visus vienija bendra aistra— 
aviacija. Todėl daugelis ga
myklos jaunų žmonių beveik 
visą laisvalaikį atiduoda 
sklandymo sportui.

Dabar eksperimentinės 
sportinės aviacijos gamyklo
je gaminama penktoji “Lie
tuvos” serija, kuri, palyginus 
su ankstesniais modeliais, 
žymiai patobulinta. O kon
struktorių brėžiniuose vis 
ryškesni naujo sklandytuvo 
kontūrai.

Praeitą rudenį Pociūnuose 
padėtas kertinis akmuo nau
jiems gamyklos korpusams. 
Plečiantis gamyklai, susida
rys sąlygos įgyvendinti seną 
prieniečių svajonę—pradėti 
gaminti dvivietį rekordinį 
motosklandytuvą “Nemu
nas,” penkiolikos metrų kla
sės sklandytuvą “Nida.”

Gamykla plečiasi, vis sva
resni jos konstruktorių, inži
nierių ir sklandytuvų gamin
tojų darbai. Kasmet vis tvir
tesnius sparnus įgauna ir 
grakščioji “Lietuva.”

A. Norvaišas

DARBŲ PADĖTIS PER 
GRUODĮ NEPASIKEITĖ

Washington, D. C. — Fe
deralinis Darbo departamen
tas raportuoja, kad šioje 
šalyje darbų padėtis beveik 
nepasikeitė, kad bedarbiai ir 
per praeitų metų paskutinį 
mėnesį sudarė visų darbo 
jėgų 5.9 procento. Bet iš 
raporto sužinome, kad be
darbių procentas New Yorke 
ir jo apylinkėse daug aukš
tesnis. Mieste bedarbiai su
daro net 8 procentus. New 
Yorko valstijoje 6.8 procento 
ir New Jersey valstijoje 7.5 
procento.

Viso šalyje dirbančiųjų 
darbininkų buvo 95.9 milijo
no.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS KRISLAI
VALDŽIA ESANTf 
NEPATENKINTA

Washingtonas. — Stam
bieji šalies biznieriai nusitarė 
šiemet senų įmonių taisymui 
bei statymui naujų lėšas pa
didinti tiktai 3 procentais. 
Prekybos departamento sek
retorė Mrs. Juanita Kreips 
sako, kad tokiu biznierių 
nusistatymu valdžia yra la
bai nepatenkinta. Valdžia no
rėjo, kad tiems tikslams lė
šos būtų šiemet padidintos 
nuo 7 iki 9 procentų. Tačiau 
sekretorė nenusimena. Ji ti
kisi, kad dauguma kompani
jų šio nusistatymo nesilai-

'■~Skys, ir naujų įmonių staty
mui ir tobulinimui senųjų 
lėšas pakels daug aukščiau.

Juanita M. Kreps

TEISĖJAS PADĖJO 
IŠVENGTI MOKYTOJŲ 
STREIKO

Newark, N.J. — Aukštojo 
Teismo teisėjas Leo Yanoff 
nusprendė, kad praeitą mė
nesį Apšvietos Taryba, pa
leisdama iš darbo daugiau 
kaip 1,100 mokyklų darbinin
kų ir nutardama šį mėnesį 
išmesti iš darbo 277 mokyto
jus, pasielgė nelegališkai, su
laužė taip vadinamą Open 
Public Meetings Law. Reišr 
kia, atleistieji darbininkai tu
ri būti sugrąžinti į darbus.

Tuomi bent laikinai išveng
ta 8,000 mokyklų darbininkų 
ir mokytojų streiko, kuris 
turėjo prasidėti praeitą an- 
tradeinį. Apšvietos Tarybos 
prezidentas Carl Sharif sako, 
kad teisėjo nuosprendžiu jis 
yra labai nusivylęs. Jis grei
tu laiku šauks tarybos nusi- 
rinkimą, kuris, girdi, nutars 
dar daugiau iš darbo paleisti 
mokyklų darbininkų.

JIS KRITIKUOJA IRANO 
NAUJĄJĄ VALDŽIĄ

Karim Sanjabi

Irano Nacionalinio Fronto 
vadas Karim Sanjabi kriti
kuoja karaliaus Pahievi pa
skirto premjero Shahpur 
Bakhtiar sudaryt.?, civilinę 
valdžią. Jis kad, ta š’ valdžia 
yra sudaryta iš visokių opor
tunistu ir negali tarnauti 
liaudies i n t erosams.

LAIMĖJO!

Marvin Mandel
Annapolis, Md. —- Prieš 

pusantrų metų Maryland 
valstijos gubernatorius Man- 
del buvo teismo rastas kaltu 
ėmime—kyšių ir suspenduo
tas iš pareigų. Jo vietą 
užėmė jo pavaduotojas Blair 
Lee. Bet dabar Apeliacijų 
teismas žemesnio teismo 
nuosprendį panaikino ir Mr. 
Mandel gali gubernatoriaus 
postą atgauti.

Aišku, kad jis Apeliacijų 
teismo sprendimu labai pa
tenkintas, tačiau nesako, ar 
jis reikalaus tą aukštą vietą 
jam sugrąžinti, ar susiras 
kitą užsiėmimą.

SMERKIA IR 
PROTESTUOJA

New Yorkas. — Nacionali
nio Spalvotųjų Žmonių Susi
vienijimo (NAACP) šios apy
linkės taryba griežčiausiai 
smerkia miesto mero Koch 
pareiškimą, kad valdžia ruo
šiasi miesto išlaikomas net 
kelias ligonines visiškai už
daryti. Kaip tik šių ligoninių 
patarnavimu daugiausia nau
dojasi miesto biednuomenė. 
Privatiškos ligoninės neprii
ma už patarnavimą užsimo
kėti nepajėgiančių ligonių.

Miesto 17 ligoninių 1,000 
gydytojų irgi nutarė netylė
ti. Jie sako, kad jeigu valdžia 
šį savo planą vykdys, jie 
paskelbs vienos dienos strei
ką.

PERGYVENO LABAI 
SUNKIĄ OPERACIJĄ

Los Angeles, Cal. — Čia 
ligoninėje guli žymusis Ame
rikos filmų aktorius John 
Wayne. Sausio 12 jam pada
ryta labai sunki ir pavojinga 
operacija—išimtas visas pil
vas. Operacija tęsėsi net 
septynias valandas.

Sakoma, kad operacija pui
kiai pavyko ir kad ligonis 
gražiai sveiksta. Už savaitės 
kitos Wayne jau bus iš ligo
ninės paleistas ir galės baigti 
gydytis namie. Aktorius 71 
metų amžiaus. /

AMERIKOS ŽVALGYBA 
IŠMOKĖ KANKINTI 
ŽMONES

Penkeris metus tarnavęs 
Irane šios šalies Centrinės 
Žvalgybos Agentūros (ČIA) 
agentu Jesse J. Leaf sako, 
kad jos agentai išmokė Irano 
slaptąją policiją kaip žmones 
kankinti. Leaf iš žvalgybos 
pasitraukė 1973 metais. Jis 
sako, kad šiandien Irane yra 
mažiausia 100,000 politinių 
kalinių, ir kad dauguma jų 
buvo kankinami.

Tai Leaf pareiškė per in
terviu su “The N. Y. Times” 
reporteriu. '

KONGRESMANŲ VIZITAS 
ATŠAUKTAS

Grupė Jungtinių Valstijų 
kongresmanų buvo nutarusi 
vizitui vykti į Vietnamą. Bet 
pranešama, kad vizitas at
šauktas, nes girdi, Hanojus 
galėtų pamanyti, kad Wa- 
shingtonas užgiria jo politiką 
Kambodijos atžvilgiu.

[Tąsa iš 1-mo pusi.] 
patiekti savo programą, nau
dingą darbo liaudies intere
sams. Tai nepateisinamas 
apsileidimas iš didžiųjų dar
bo unijų vadų pusės!

Prieš beveik metus laiko 
Jungtinių Valstijų Komunis
tų Partijos pirmininkas Hen
ry Winston ir sekretorius 
Gus Hali pakvietė Kanados 
Komunistų Partijos sekreto
rių William Kashtan atvykti 
pasitarimui abiejų’ partijų 
bendrais reikalais. Kanadie
tis pakvietimą priėmė ir tuoj 
pradėjo ruoštis kelionėn. Bet 
tuoj iš mūsų valdžios pusės 
prasidėjo trukdymas. Nors 
šiaip kanadiečiai gali į šią šalį 
atvykti ir daugelis atvyksta 
be jokių sunkumų, tačiau ne 
draugas William Kashtan. Iš 
jo, kaip iš kokio kriminalisto, 
pareikalauta net pirštų nuo
spaudų dėl gavimo vizos!

Tai nepateisinama, netei
singa ir nereikalinga diskri
minacija prieš kanadiečių žy
mųjį vadą. Amerikos Komu
nistų Partijos vadai pasiuntė 
Washingtonan griežtą pro
testą su reikalavimu, kad 
Kashtanui būtų išduota viza 
be jokių pirštų nuospaudų.

□
Prezidentas Carteris paža

dėjo, kad kaip greitai bus 
baigta su Tarybų Sąjunga 
sutartis dėl branduolinių gin
klų apribojimo, jis ją pateiks 
Senatui užgirti. Bet reikia 
pripažinti, kad užgyrimui 
perspektyvos nėra perge- 
riausios.

Užgyrimui sutarties neuž
tenka paprastos balsų dau
gumos, būtent 51 balso (nes 
Senatas susideda iš 100 na
rių), bet reikia dviejų trečda
lių balsų, būtent net 67.

Reakcinės jėgos yra pasi- 
ryžusios šios sutarties ratifi
kacijos nepraleisti. Jau aiš
ku, kad dauguma republiko- 
nų senatorių yra prieš sutar
tį nusistatę. Jiems nepriimti
na viskas, kas tik siejasi su 
detente ir taikiu sugyvenimu 
su socialistiniais kraštais, o 
pirmoje vietoje, žinoma, su 
Tarybų Sąjunga.

FINANSUOS KINIJOJE 
GELEŽIES RĖDOS 
KASYKLĄ

Pekinas. — Kinijos vyriau
sybė jau susitarė su United 
States Steel Corporation, 
kad ji finansuos šiaurinėje 
Kinijos dalyje didžiulės gele
žies rūdos kasyklos išvysty
mą. Sakoma, jog tai bus 
viena didžiausių visame pa
saulyje kasyklų. Plieno kor
poracija išleis visą bilijoną 
dolerių. Iš šios avantiūros ji 
tikisi, žinoma, gražiai pasi
pelnyti.

IŠGELBĖTA 2,840 
TARYBINIŲ ŽVEJŲ

Maskva. — Sausio 12 d. 
spauda paskelbė, kad už Vla
divostoko ant ledo žuvavo 
net 2,840 žvejų. Vieną dieną 
ledas atitrūko ir pradėjo nuo 
kranto į atvirą jūrą. Žvejų 
gyvybė atsidūrė dideliam pa
vojui. Laimė, kad helikopte
riams ir laivams pavyko lai
ku pribūti ir žvejus nuo ledo 
nuimti pirm negu jis pasiekė 
atvirą jūrą. Žvejai kritikuo
jami, kad jie nekreipė dėme
sio į įspėjimą, kad toje vieto
je ledas yra pavojingas, ir 
reikia būti atsargiems.

Washingtonas. — Du Kon
greso nariai republikonai (re
prezentantas Jack Kemp iš 
New Yorko ir senatorius 
William Roth iš Delaware) 
pareiškė, kad jie Kongresui 
pasiūlys nutarti sumažinti 
valdžiai mokesčius (taksus) 
30 procentų ateinančiais tri
mis metais. Jie mano, kad jų 
pasiūlymą parems Kongreso 
abiejų rūmų dauguma.

Žymus Tarybų Lietuvos 
liaudies dailininkas

PORTUGALIJOS KOMUNISTU PARTIJA

Naujienos iš Lietuvos

ROBERTAS ANTINIS 
80-jų gimimo metinių paminėjimui

R. Antinis 
Liaudies Dailininkas

Portugalijos komunistų partija [kurta 1921 m. kovo mėnesį. 
Nuo 1926 m. buvo priversta dirbti pogrindyje, nuolat persekio
jama.

Ikikariniu laikotarpiu ir antrojo pasaulinio karo metais Por
tugalijos Komunistų partija, nežiūrint ją užgriuvusių žiaurių re
presijų, vadovavo darbo žmonių kovai prieš šalies tašizavimą, 
sustiprėjo organizaciniai ir suaktyvino savo veiklą, vadovau
dama Portugalijos darbininkų judėjimui.

Pokario metais PKP siekė demokratinių ir antifašistinių jėgų 
vienybės kovoje prieš Salazaro diktatūrą, kovojo už gėresnj 
darbo žmonių gyvenimą, už užsienio karinių bazių Portugali
jos teritorijoje panaikinimą ir šalies išstojimą iš NATO, už kolo
nijinių karų Afrikoje nutraukimą.

PKP šeštajame suvažiavime, kuris įvyko 1965 m., buvo pri
imta nauja partijos programa. Partija pasisakė už fašistinio 
režimo Portugalijoje nuvertimą ginkluotu keliu, neatsisakydama 
taikaus nacionalinės problemos išsprendimo, esant atitinka
moms sąlygoms. Suvažiavimo priimti partijos įstatai rėmėsi 
marksizmo-leninizmo organizaciniais principais.

[veikdami nuolatines represijas, Portugalijos komunistai pa
siekė žymių laimėjimų. Nuosekli PKP linija komunistų, kovo
jančių žiauraus pogrindžio sąlygomis, didvyriškumas pavertė 
partiją įtakinga politine jėga Portugalijoje. 1974 m. nuvertus 
fašistinę vyriausybę, partija išėjo iš pogrindžio.

Reikšmingas įvykis Portugalijos komunistų gyvenime buvo 
PKP VIII suvažiavimas, kuris įvyko 1976 m lapkričio mėnesį. 
Suvažiavimo darbe dalyvavo 1200 delegatų. Tarp suvažiavimo 
svečių iš beveik 60 pasaulio šalių buvo ir TSKP delegacija,

Portugalijos komunistų suvažiavimo šūkis — „Per demokra
tiją — į socializmą". Pranešėjas — PKP Generalinis sekreto
rius Aivaras Kunjalas, kiti oratoriai plačiai nušvietė partijos at
liktą darbą, uždavinius afeičia:. Portugalijos revoliucija, buvo 
pažymėta, už savo laimėjimus yra dėkinga ir socialistinėms ša
lims, tarp jų ir Tarybų Sąjungai, kurių pavyzdys rodo kelią vi
soms pasaulio tautoms. Portugalijos komunistai, pasakė A. Kun
jalas, visada laikys neatsiejamais savo nacionalinius ir interna
cionalinius uždavinius.

Vidaus politikoje komunistai pasisako už tai, kad būtų ge
rinamos liaudies masių gyvenimo sąlygos.

“Eglė žalčių karalienė” 
(skulpt. R. Antinis)

R. Antinis gimė 1898 m.
gruodžio 3 d. Koldebrunyje, 
Latvijos TSR. Jo tėvai, kaip 
žemės nuomininkai, vargo 
verčiami, seniau persikėlė į 
Lietuvą, Rokiškio rajonan, 
kur busimasis dailininkas 
praleido savo vaikystės ir 
jaunystės dienas.

Nors Skrebiškio žemelė 
buvo labai smėlinga ir neder
linga, bet apylinkės gamta 
graži: aplinkui augo pušynė
liai, tūnojo kalvos, kalvelės, 
o ant jų, lyg rūtų darželiai, 
žaliavo pušaitės ir kaip veid
rodžiai spindėjo, tvyskėjo 
ežerėliai.

Gražūs aplinkos vaizdai su
žavėjo jaunutį Robertėlį, ku
ris ganydamas galvijus, labai 
mėgo lipdyti molinius arkliu
kus, karvytes ir įvairias sta
tulėles. Vėliau, mokydamasis 
Rokiškio gimnazijoje priklau
sė socialistinei moksleivių or
ganizacijai ir dar daugiau 
pamėgo meną, o baigęs 5 
klases įstojo į Kauno Meno 
mokyklą, kur su dideliu atsi
dėjimu studijavo skulptūros 
meną ir 1927 m. ją baigė.

Nors gerai baigė meno 
mokyklą, bet kaip pažangaus 
dailininko buržuazinė valdžia 
nenorėjo priimti į darbą. Tik 
vėliau, per didelį rūpesnį, 
pasisekė jam įsidarbinti toli
mame Žemaitijos užkampyje- 
Tauragės gimnazijoje.

Po 1926 m. gruodžio 17 d. 
fašistinio perversmo ir čia 
grėsė pavojus netekti darbo. 
R. Antinis išvažiavo į Pran
cūziją, kur dirbdamas, labai 
vargingai gyvendamas studi
javo skulptūrą Paryžiaus 
Aukštojoje dekoratyvinės 
dailės mokykloje, mokėsi pas 
talentingą O. Rodeno moki
nį A. Burdelį ir kitus įžymius 
menininkus. Nuo 1933 metų 
jis veikliai dalyvauja dailės 
parodose Lietuvoje ir Latvi
joje. Dar kūrybos pradžioje 
R., Antinis suprojektavo pa
minklus Rokiškyje, Biržuose 
ir Kretingoje.

Pokario metais jis sukūrė 
paminklus žuvusiems tarybi
niams kariams Anykščiuose, 
Rietave, Utenoje, Ukmergė
je ir daug antkapių broliš
kuose kapinėse.

R. Antinis sukūrė ne maža 
kūrinių antikarinėmis temo
mis: “Prakeikimas karui,” 

“Tai neturi pasikartoti,” 
“Mūsų liaudies heroizmas,” 
“Karo siaubas,” “Už ateitį,” 
“Laisvę Afrikai,” “Už taiką,” 
“Motinos džiaugsmas” ir ki
tus.

Jis sukūrė A. Žmuidzinavi
čiaus, Žemaitės skulptūras ir 
Jovaro portretą.

Dailininkas daug kūrinių 
sukūrė pagal liaudies tauto
saką “Eglė”. . . , “Lietuvai
tė,” “Kanklininkas,” “Dūdo- 
rius” ir kitus.

Daugelį Lietuvos parkų ir 
skverų puošia liaudies daili
ninko R. Antinio gražūs dar
bai.

Tūkstančiai Palangos vasa
rotojų žavisi jo puikia deko
ratyvine skulptūra “Eglė žal
čių karalienė” ir kitomis.

R. Antinis nenuilstamai 
ieško morališkojo žmogaus 
asmenybėje grožio, suradęs 
jį, su dideliu meistriškumu 
kuria kūrinius, parodančius 
mūsų liaudies gyvenimą, ta
rybinio žmogaus tvirtumą, jo 
dvasinį grožį ir didingumą.

R. Antinis visuomet ener
gingas, jaunatviškos dvasios, 
kupinas naujų kūrybinių pla
nų ir noro bendrauti su 
darbo žmonėmis.

Rokiškiečiai meno mėgėjai 
širdingai sveikina liaudies 
dailininką R. Antinį su gar
bingu 80-ties metų jubilie
jum, linki sveikiausių, ilgiau
sių ir kūrybingiausių metų.
A. Gučiūnietis J. Petrulis

P. Šokas

Lietuvos TSR Valstybiniame akademiniame operos ir baleto teatre įvyko 
kompozitoriaus V. Klovos nacionalinės 3 veiksmų operos “Pilėnai” premjera.

, Spektaklio dirigentas—LTSR liaudies artistas R. Geniušas, režisierė —LTSR 
nusipelniusi meno veikėja V. Mikštaitė, dailininkas — LTSR nusipelnęs meno veikėjas 
F. Navickas. v

NUOTRAUKOJE: Scena iš spektaklio pirmojo veiksmo [iš kairės] Margeris. Pilėnų 
kunigaikštis—J. Stasiūnas, Danyla, rusų kunigaikštis —V. Noreika, Ulrichas, magistro 
pasiuntinys —V. Kuprys. T. Žebrausko nuotr.

SAUGOMI ISTORINIAI- 
REVOLIUCINIAI 
PAMINKLAI

Žymaus revoliucinio judėji
mo veikėjo, vieno iš Lietuvos 
Komunistų partijos organiza
torių Karolio Požėlos memo
rialinis kambarys bus įreng
tas Kaune, Žemaičių gatvė
je, name, kur jis gyveno 
1926 metais. Kambaryje bus 
saugomi asmeniniai K. Požė
los daiktai, veiks pastovi iš 
Valstybinio istorinio muzie
jaus fondų sudaryta ekspozi
cija.

Bendromis valstybės ir vi
suomenės pastangomis sie
kiama šiuos paminklus išsau
goti ^ateities kartoms.
SNIEČKAUS MIESTAS

Vienas gražiausių Lietuvo
je, specialistų nuomone, yra 
naujasis Sniečkaus miesto 
vaikų lopšelis-darželis. Ma
žyliai įžengę vidun, patenka į 
erdvų ir aukštą vestibiulį. 
Čia pat tyvuliuoja dekoraty
vinis baseinas, trykšta fonta
nai. Vaikų laukia ir daugiau 
netikėtumų. Panašus bus 
taip pat antrasis lopšelis-dar
želis, kurio statyba jau prasi
dėjo.

Pagal leningradiečių archi
tektų paruoštą planą šiame 
Ignalinos atominės elektri
nės statytojų mieste dienas 
po kito kyla gelžbetoninių 
surenkamųjų konstrukcijų ir 
plytiniai namai. Jie statomi 
nuo dviejų iki dvylikos aukš
tų. Naujuosius mikrorajonus 
supa gražus pušynas, pušys 
ošia namų kiemuose, prie 
mokyklos, aplink statomą li
goninę. Ateityje mieste iš
kils administracinis centras, 
dviejų salių kino teatras bei 
kiti kultūros židiniai, sporti
nis kompleksas. Visagino 
ežerą juos poilsio zona.

LIETUVIŠKOS
KERAMIKOS MARŠRUTAI

Dešimtąja užsienio šalimi, 
į kurią siunčiama Kauno 
“Jiesios” keramikos gamyk
los produkcija, tapo Ispanija.
Madrido prekybinių firmų 
užsakymu kauniečiai pradėjo 
gaminti kavos servizus, va
zas gėlėms, dekoratyvines 
lėkštes sienoms spuošti, su
venyrus.

Dideliu kauniečių produk
cijos užsakovu yra Prahos 
firma “Cekoslovenska kera
mika,” realizuojanti lietuviš
ką keramiką įvairiuose šalies 
miestuose. “Jiesios” gaminiai 
kasmet eksponuojami tradi
cinėje Prahos keramikos mu^ 
gėje, kurioje savo produkciją 
rodo kelių dešimčių šalių 
įmonės.

Ateinančiais metais lietu
viškos dailiosios keramikos 
siuntos keliaus į Lenkiją, 
Suomiją, Italiją, Prancūziją.

NAUJI KNYGYNAI
Vilniuje atidarytas specia

lizuotas knygynas “Užsienio 
šalių knygos.” Jame galima 
įsigyti grožinę, mokslinę, 
menotyros, buitinę, moky
mosi ir kitą literatūrą, išlei
džiamą Vakarų Europos, 
Skandinavijos šalyse, Alžy
re, JAV, Japonijoje, Kana
doje ir kitose kapitalistinėse, 
taip pat besivystančiose val
stybėse.

Naujasis knygynas—tris- 
dešimtasi^ Vilniuje. Restau
ruojamose Vilniaus V. Kap
suko universiteto patalpose 
po senoviniais skliautais 
įrengiamas vienas gražiausių 
respublikos knygynų, ruošia
mas “Draugystės” knygyno, 
platinančio socialistinių šalių 
literatūrą, išplėtimo projek
tas.

V. Petkevičienė
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Montrealas ir Prano 
Šiuplevičiaus laidotuves

Gavus žinią, kad Montrea- 
lyje mirė Pranas Šiuplevi- 
čius, artimas mūsų šeimų 
draugas nuo pat jaunystės 
dienų, pasitarus su seseria 
B. Janauskiene, rengėmės 
važiuoti į laidotuves. Bet kai 
atėjo laikas važiuoti, sesuo 
susirgo ir pasiliko namuose, 
o aš viena išvykau į Mon- 
trealą traukiniu.

Išvykstant iš Toronto, že
mė jau buvo apklota plonu 
sluogsniu sniego, bet kuo 
arčiau Montrealo, tuo buvo 
daugiau sniego.

Tai antrą kartą man teko 
keliauti traukiniu žiemos lai
ku ir maždaug apie tą patį 
laiką. Pirmą kartą keliavau 
prieš pat Kalėdų šventes 
prieš 49 metus, atvykus iš 
Lietuvos pas tėvą į Montrea- 
lą su seseria, kada buvom 
jaunos, 16-19 metų, ir mūsų 
gyvenimas stovėjo prieš mū
sų akis, ir dabar, antru 
kartu, kai mūsų gyvenimas 
jau randas “saulėleidyje”. . .

Važiuojant tėmijau prabė
gančius vaizdus, žiūrėdama 
pro traukinio langus, ir ban
džiau palyginti su prieš dau
gelį metų matytais vaizdais, 
ypač artėjant į Montrealą. 
Nors paviršutinis vaizdas at
rodė panašusJaukai apdengti 
sniegu, pliki medžiai, bet 
vietoj didelių tuščių plotų, 
matėsi daug miestelių ir so
dybų, kurių dar nebuvo prieš 
apie 50 metų.

Artinantis prie miesto pa
lei gelžkelio liniją, buvo ma
tyt netvarkingai išmėtyti 
dirbtuvių aprūkę mūrai ir 
kiemai užversti įvairiomis iš
matomis. Vietoj kuklaus, 
švaraus miesto, matyto prieš 
daugelį metų, stūkso iškilę 
dangoraižiai, vieni aukštesni, 
kiti žemesni, tartum tokios 
ketvirtainės dėžės, sustaty
tos padangei remti. Miestas 
atrodo paniūrės, nejaukus.

Stotyje pasitiko Šiuplevi- 
čių sūnus Henris ir mane 
nuveže tiesiai į šermenis, 
kur jau buvo susirinkę visi 
giminės ir draugai mirusį 
draugą Praną Šiuplevičių ap
lankyti. Karstas buvo pa
puoštas daugybe gėlių. Nors 
tai buvo liūdna sueiga, bet 
man suteikė progą pasimaty
ti su daugybe seniai matytų 
draugų-ių. Kai kurių nebu
vau mačius net nuo išvykimo 
iš Montrealo prieš 25 metus, 
kai išsikėlėme gyventi į On
tario provinciją. Man buvo 
labai malonu juos sueiti ir 
dar kartą pasimatyti ir pasi
sveikinti.

Rytojaus rytą daug tautie
čių susirinko su velioniu atsi
sveikinti ir prieš uždarant 
karstą drg. J. Urbonavičius 
tarė atsisveikinimo žodį. 
Paskui buvo nuvežtas į Kre- 
matoriją sudeginti, kur drg. 
J. Vilkelis dar tarė keletą

žodžių nuo Sūrių ir Dukterų 
draugijos. Visi palydovai 
buvo pakviesti pietums į salę 
netoli jų gyvenamos vietos. 
Geros ir darbščios Šiuplevi
čių šeimos draugės pagamino 
skanių valgių ir visus pavai
šino. Papietavus drg. J. Ur
bonavičius dar tarė keletą 
žodžių apie mirusį Praną ir 
jo nuopelnus visuomeninėje 
darbuotėje. Buvo pakviesti 
šeimos nariai, artimi gimi
nės, draugai ir nuo organiza
cijų kuriose Pranas yra pri
klausęs ir veikęs, atstovai.

Pranas Šiuplevičius mirė 
1978 m. gruodžio 31 d. sulau
kės virš 75 metų. Paliko 
didžiam nuliūdime žmoną 
Adą, gerai žinomą progresy
vių lietuvių tarpe visuomeni
nę darbuotoją ir du sūnus— 
Henry ir Reinoldą su žmona, 
seserį—Župerkienę ir brolį 
Petrą Kanadoje. Rodos, kad 
dar yra artimu giminių ir 
Lietuvoje, bet neteko sužino
ti.

Pranas, kaip ir daugelis 
kitų imigrantu, atvyko į šią 
šalį ieškodami geresnio gy
venimo. Nelengva buvo įsi
kurti, nemokant vietinės kal
bos ir neturint pažinčių. Man 
su juo teko susipažinti, kada 
jis pradėjo draugauti su 
Ada; savo žmona, kuri prieš 
ženatvę gyveno pas mus. | 
Yra pasilikę daug gražių pri
siminimų mano atmintyje iš 
jaunystės dienų, bet sunku 
būtu viską surašyti.

Praėjo daug metų ir per
gyventų bėdų ir vargų jau
nystėje ir jiems vedus ir 
susilaukus šeimos. Depresi
jos laikais netekus darbo 
dirbtuvėje Pranas atsidarė 
šiaučinę, nes šiaučiauti buvo 
pramokęs Lietuvoj. Buvo 
sunki pradžia, bet padarė 
pragyvenimą ir pastaruoju 
laiku materialiai gerai gyve- ■ 
no ir galėjo pasiliuosuoti nuo 
darbų, bet senatvės liga pri
griebė, ir taip turėjo užbaigti 
savo gyvenimo dienas Nepa
gydomų Ligų ligoninėj, kur 
jam teko išgyventi 3 metus 
ir iškentėti dideles kančias. 
Buvo sunku žmonai ir šeimai 
matyt jį kankinantis. Kiek 
galėdami stengėsi jam padė
ti, jį beveik bent kasdien 
lankydami. Prieš pat mirtį tą 
pačią dieną jį lankė žmona ir 
sūnus, ir dar jiems teko 
užgirst iš ligonio keletą su
prantamų ^žodžių, bet grįžus 
namo, už trumpo laiko, gavo 
žinią, kad jis mirė.

Taip užbaigė gyvenimą bu
vęs tvirtas vyras, visuome
nės veikėjas ir darbuotojas 
Pranas.

Lai būna Pranui lengva 
Kanados žemelė ilsėtis po 
daugybės rūpesčių ir vargų. 
Likusiai šeimai—gy liausią, 
užuojauta. J. Narusevičienė

IR VĖL PASIŠVAISTĖ 
MIRTIS

Užbaigiant senuosius me
tus, gruodžio 31 d., po ilgos 
ir sunkios ligos, iš mūsų 
tarpo išsiskyrė dar vienas 
tautietis, tai Pranas Šuplevi- 
čius, kuris jau per keletą 
paskutinių metų negyveno, o 
tik egzistavo. Prieš keletą 
metų pradėjo menkėti jo 
atmintis, o vėliau ją ir visai 
prarado; be to, pergyveno 
sunkią operaciją.

Dideliame liūdesyje liko jo 
žmonL kuri jį labai rūpestin
gai kurį laiką slaugė namuo
se,/o vėliau kasdien lankė 
ligoninėje. Liūdesyje liko ir 
velionio du sūnūs, sesutė ir 
brolis Montreale, sesutė ir 
brolis T. Lietuvoje, ir kiti 
artimieji.

Velionis į Montrealą atvy
ko 1928 m. iš Pucenėlių 
kaimo, buvusios Kėdainių 
apskrities. Buvo labai links
mo būdo. Visuomet norėjo 
būti su žmonėmis. Mylėjo 
meną, buvo geras daininin
kas, dainavo Jaunimo chore, 
veikė saviveiklininkų dramos

ratelyje, yra sukūręs ir vei
kalų.

Šermeninėje į velionio šer
menis atsilankė daug žmo
nių. Atsisveikinant su velio
niu Šermeninėje pakalbėjo J. 
Urbanavičius, o krematorijo- 
je J. Vilkelis. Palydovai vė
liau pavaišinti. Laike pietų 
Šeima išreiškė visiems padė
ką.

Velioniui amžina ramybė, o 
artimiesiems gili užuojauta.

NEMALONIOS 
NAUJIENOS

Vilasalietis Antanas Kir
kus, General ligoninėje per
gyveno operaciją—nupiovė 
jam koją.

Kristina Šimonelienė par- 
slydo ir nusilaužė koją. Gy
dosi namie.

Genes Garbusevičienės se
sute mirė T. Lietuvoje.

Leonui Simoneliui pavogė 
mašiną. Toki “šposai” pas 
mus ne naujiena.

SVEČIAVOSI
Montreale svečiavosi Frank 

Vilimas iš J. A. V. P. K.
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Suvažiavimų rūmuose Maskvoje koncertuoja Lietuvos respublikos nusipelnęs kolekty
vas—Lietuvos kamerinis orkestras. Diriguoja—Lietuvos TSR liaudies artistas, 
profesorius Saulius Sondeckis. A. Palionio nuotrauka

APIE MŪSŲ SVEIKATĄ

Kaip išvengti nušalimo TARP TIKINČIŲJŲ ŽYDŲ
KOVA UŽ MOTERS
TEISES

Kur gimė Anykščių šilelis
M*,. ’ 1

Lietuvoje respublikinės reikšmės paminklas—poeto A. 
Baranausko klėtelė, kurioje 1858-1860 m. buvo parašyta 
poema “Anykščių šilelis.”

MONTREAL, QUE., KANADA 
Mirus ;

Pranui Šuplevičiui
Reiškiame gilią užuojautą Velionio žmonai Adai, 

sunums Henry ir Ronald, jo žmonai, broliui Petrui I 
seseriai Stelai, jų šeimoms Montreale, Tarybų 
Lietuvoje, broliui Stanislovui, seseriai Elenai ir jų 
šeimoms, visiems giminėms bei draugams.

A. E. MORKEVIČIAI
E. JURAITIENĖ

Laval, Que., Canada

MONTREAL, QUE., CANADA

Mirus

Pranui Šuplevičiui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai, dviems 

sūnums, sesutei ir broliui gyvenantiems Montrea
le, sesutei ir broliui Lietuvoje ir visiems artimie
siems, o mes apgailestaujame netekę nuoširdaus 
tautiečio.

ROMUALDAS BURBA patarimą duoda. Lietuvos TSR 
sveikatos apsaugos ministerijos vyriausias chirurgas. 
Jsitėmykime:

Dar ir šiandien Romos ka
talikų bažnyčioje prieš mote
rį tebėra didžiausia diskrimi-

MONTREAL, CANADA
Mirus

Pranui Šuplevičiui
Giliai atjaučiame jo žmoną—Moterų klubo pirmi

ninkę, sūnus ir visus Velionio artimuosius.

MONTREALO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS
Montreal, Canada

J. E. Urbanavičiai 
M. M. Gudai 
P. M. Niaurai 
J. V. Knistautai 
R. M. Karalevičia 
A. A. Ališauskai 
Ch. A. Juškai 
M. M. Laurynaičiai 
M. O. Paragiai
A. J. Vaitiekūnai 
F. M. Gyviai 
J. S. Čičinskai 
E. Petrauskienė
B. Palardy-Juraityt P. Meškinis 
P. Valinčienė 
J. Tamasonienė 
A. Naubūrienė 
V. Krupauskas 
Leonas 
M. Smetonienė 
M. Matusevičienė 
M. Janušienė 
A. Sadauskas 
D. E. Skardžiai

J. J. Vilkeliai 
A. E. Morkevičiai 
J. P. Teleniai 
A. Z. Juzulaičiai
A. A. Mikuliai
B. M. Šalčiūnai 
B. A. Alenskai 
F. Nakai
T. V. Rasimavičiai 
J. P. Skripkai
B. H. Šimonėliai
E. Juraitienė
J. HetteLJuraitytė 
L. Skripka

MONTREAL, QUE., CANADA 
Mirus

Pranui Šiuplevičiui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Adai, 

sūnums—Henriui ir Reinoldui, Prano broliui—Pet
rui, seseriai buvusiai Župerkienei ir kitiems 
artimiems giminėms Kanadoj ir Lietuvoj.

B. JANAUSKIENE
J. NARUŠEVlClENĖ 

Willowdale, Ont.

V. Morkevich
O. Veršinskienė
P. Bendžiaitienė
B. Kvietinskas
E. Vilkis
A. Žilinskaitė
M. Čičinskas
F. S. Spaičiai
J. N. Narusevičia
A. K. Keršiai

J. V. Venskai
F. G. Kušleikai
A. A. Kreiviai 
J. A. Brakniai
G. P. Taruškai
V. N. Šipeliai
J. E. Baršauskai
V. 0. Verbylai
L. P. Kisieliai
V. Vekterienė
S. Petronienė 
Emile Vilimas 
E. Blažienė
T. Matiukas 
V. Zavičienė
M. Čekaitienė 
St. Virbalas
K. Lukoša
R. Adakauskienė 
J. Kuica
N. Venskaitienė 
Juozas Vilkas
E. Manstavičienė 
M. Tamkevičienė

Visiems ir kiekvienam no
riu priminti—būkite atsar
gūs! Kaip? Pirmiausia per
žiūrėkime drabužius, avaly
nę—ar ne per ankšta? Ankš
tas apdaras trikdo kraujota
ką ir sudaro pavojų greičiau 
peršalti. Eidami į orą ilges
niam laikui, išsitepkite veidą 
kremu, būtinai apsimaukite 
kumštines pirštines. Tai 
ypač turi atsiminti slidinin
kai, kurie judėdami šalčio 
nejaučia, bet rankos laiko 
suspaudusios lazdas, o vei
das atviras.

Esant oro temperatūrai že
mesnei kaip minus 10 laips
nių Celsijaus, venkite išvykų 
į mišką, o nukritus jai iki 15 
laipsnių Celsijaus-r-nereiktų 
organizuoti jokių sportinių 
varžybų, ypač vaikams.\

Noriu priminti, jog, išgėrę 
alkoholinių gėrimų (kartais 
žmonės išgeria, klaidingai 
manydami, kad bus šilčiau), 
nušąla daug greičiau, daug 
labiau, ir dėl to būna net 
skaudžių nelaimių. Kas 
įvyksta organizme išgėrus, 
sakykim, degtinės? Išsiplečia 
odos kraujagyslės, ir žmogus 
iš tiesų jaučiasi apšilęs. Ta
čiau tai tik trumpam, paskui 
kraujagyslės susiaurėja, ir 
šaltis audiniams pakenkia 
daug grečiau. Todėl atsimin
kite: jokiu būdu negalima 
išgėrusiems eiti į labai šaltą 
orą.

Kada, kokiomis sąlygomis 
ir aplinkybėmis ypač gresia 
nušalimas? Tada, kai oras 
drėgnas, kai didelis vėjas ir 
staigi temperatūrų kaita, kai 
žmogus anksčiau jau yra 
nušalęs, serga kokia nors 
kojų ar rankų liga. Šaltis 
greičiau pakenks žmogui, 
sergančiam kokia nors infek
cine liga, jei yra labai pavar
gęs, jei rūko.

Nušalimai pagal audinių 
pakenkimo gylį skirstomi į 4 
laipsnius. Pirmojo laipsnio— 
kai nušąla tik viršutinis odos 
sluoksnis, iš pradžių oda pa
rausta, paskui pabąla, atši
lus—būna kaip marmurinė; 
antrojo laipsnio—kai oda nu
šąla giliau, atsiranda pūslės; 
trečiojo laipsnio—kai nušąla 
visi odos sluoksniai iki rieba
linio, oda pasidaro tamsi, 
nejautri, apmirusi; ketvirto
jo laipsnio—nukenčia visi 
minkštieji audiniai, kartais 
net kaulai, vystosi audinių 
nekrozė—gangrena.

Reikia mokėti nušalusiam 
suteikti pirmąją pagalbą. 
Kadangi dažniausiai nušąla 
galūnės, ypač rankų ir kojų 
pirštai, ausys, nosis, todėl 
reikia kuo skubiausiai masa
žuoti tas vietas pirštais, bet 
jokiu būdu negalima trinti 
sniegu ar pirštinėmis, nes 
galima dar labiau pakenkti.

Geriausia nušalusį nuvesti į 
šiltą patalpą ir iš lėto, pa
laipsniui atšildyti, geriausia 
sausai. Kai nušalimai dides
ni, būtina nušalusias vietas 
apdengti steriliu tvarsčiu ir 
nukentėjusį nugabenti į gy
dymo įstaigą, kad būtų su
teikta kvalifikuota medicini
nė pagalba. Reikia prisimin
ti, kad pradžioje pūslių gali 
nebūti, jos gali atsirasti tik- 
vėliau. Tai rodo, kad yra 
gilus trečiojo laipsnio nušali
mas ir būtina kreiptis į 
gydytoją.

Laikantis visų atsargumo 
priemonių ir taisyklių, nuša
limų galima išvengti. Jokiu 
būdu nenoriu pasakyti, kąi 
šalta, reikia vengti būti ore. 
Žiemą net šaltis, jei protin
gai ir apgalvotai elgsimės, 
teikia žvalumo ir geros nuo
taikos.

F. B. I. VIRŠININKAI
ESĄ LABAI SUSIRŪPINĘ

Washington, D. C. — Kal
bama, kad prezidento Carter 
ruošiamame 1980 biudžete 
skiriama keliais milijonais 
dolerių mažiau F. B. L (Fe
deral Bureau of Investiga
tion). Biuro viršininkai susi
rūpinę, kad jeigu prezidento 
pasiūlymą Kongresas užgirs, 
tai jie turės sumažinti net 
300 agentų (šnipų) armiją. 
Dabar Biuras turi 7,904 
agentus, o turėsią bepalikti 
7,600. Tačiau jie tikisi, kad 
šiuo atveju Kongresas prezi
dento nepalaikys.

Washingto'nas. — Rodezi- 
jos padangėje pradėjo pasi
rodyti amerikoniški helikop
teriai. Amerikos valdžia jų 
nepasiuntusi. Izraelis jais 
Rodezijos rasistinį režimą 
aprūpinęs.

nacija. Ji nelaikoma pilnu 
žmogumi. Pav., jai neleidžia
ma būti kunige. Tarp katali
kų dar ir šiandien tik vyrai 
tegali kunigauti ir kunigauja.

Ta pati istorija ir su žydų 
bažnyčia (sinagoga). Per am
žius ir pas žydus moteriai 
nebuvo leidžiama tapti kuni
gine, tai yra rabine, eiti 
rabino pareigų.

Bet pas žydus 1972 metais 
įvyko šioks toks persilauži
mas. Tarp liberališkųjų žydų 
pažiūrų nusistatymas buvo 
pakeistas, ir moteris įšven
tinta į rabinę. Pirmoji rabine 
pasaulyje buvo Miss Sally 
Priesand.

Už moters teises užvirė 
smalki kova ir tarp konser- 
vatyviškųjų žydų. Rabinų 
asamblėja, kurią sudaro 
1,100 konservatyviškų rabi
nų, tuo klausimu sausio 30 
dieną suvažiuos Los Ange
les, Cal. ir tarsis. Suvažiavi
me tikimasi karštų diskusijų 
ir ginču moterų teisių klausi
mu.

Rabine Sally Priesand

IeškomaII II irusių LDS narių
artimų giminiųII II

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas .nori surasti sekamų 
mirusių LDS narių artimus gimines:

Alena Kilienė. Gyveno Rumford, Me. Mirė 1951 metais. 
Jos pašalpgaviu yra pažymėtas jos sūnus Boleslavas. 
Girdėjome, kad Boleslavas Kilas gyveno ar gyvena San 
Francisco, Cal.

George [Jurgis] Atkins. Gyveno Milford, Mass. Mirė 
1954 metais. Jo pašalpgaviu nužymėta Yeronce Vasiliaus
kių tė, sesers duktė gyvenanti Barucižnos kaime, Deltuvos 
valsčiuje, Kauno rajone.
John Chukalin. Gyveno Moline, III. Vėliau gyveno 

Davenport, Iowa. Mirė 1967 metais. Jo pašalpgaviu buvo 
nužymėta jo žmona. Ji mirė pirma jo, ir jis nenužymėjo 
kito pašalpgavio. Ieškoma jo artimų giminių.

Prašome čia pažymėtas mirusių LDS narių gimines (arba 
giminių vaikus bei kitus artimuosius i šį paieškojimą 
atsiliepti.

Taipgi būsime dėkingi visiems kitiems už suteikimą 
informacijų apie čia pažymėtų mirusių narių gimines.

Lietuvių Darbininkų S u ui vienijimas
104-07 102nd St.

Ozone Park, N. Y. 11417
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ATSIPRAŠYMAS
J -S

Ignacio Kamar
Praeitos savaitės “Laisvė

je” buvo atspausdinta drau
gės Ksaveros Karosienės 
kalba, pasakyta prie velionio 
buvusio mūsų laikraščio ben
dradarbio Igno Kamarausko 
(Kamar) karsto. Kartu ji 
buvo mums prisiuntusi į Igno 
nuotrauką, kuri, deja, dėl

UNIJA LAIMĖJO
New Yorkasu — Miesto 

sanitacijos departamentas ir 
darbininkų unija Uniformed 
Sanitationmen’s Association 
susitarė, kad ateityje darbi
ninkai dirbs tiktai dviem 
pakaitomis per parą—nuo 7 
vai. ryto iki 3 po pietų ir nuo 
5 vai. po pietų iki 1 vai. ryto. 
Iki šiol departamento virši
ninkai galėdavo i darbą į net 
šešiais skirtingais laikotar: 
piais į parą pašaukti, ir 
darbininkai negalėdavo įsa
kymo neklausyti.

Šis susitarimas laikomas 
gana dideliu darbininkų lai
mėjimu.

Lima, Peru. — Peru mili- 
tarinio režimo agentai užpuo
lė Komunistų Partijos buvei
nę ir suareštavo ten buvusių 
50 veikėjų. Valdžia bijo ko
munistų didelės įtakos Peru 
darbo unijų judėjime.

Reporterė Pamela O’Shaughnessy teisme

Nubausta kalėjimu ir finansiniai

mūsų neapsižiūrėjimo, nebu
vo įdėta. Ksaverą ir velionio 
artimuosius labąi atsiprašo
me. Red.

Hyde Park, N. Y. — Val
stijos sveikatos departamen
tas nutarė ištirti nusiskundi
mą, kad nepaprastai daug 
trijų fabrikų, kurie veikia 
prie cheminių atmatų verčia
mos vietos, darbininkų serga 
vėžiu. Viešosios sveikatos 
Harvardo Mokyklos dr. 
Christine Oliver ištyrė ir 
surado, kad tos išmatos yra 
tos ligos šaltinis.

Managua. — Sausio 10 
dieną Nikaragvoje buvo liau
dies plačiai atžymėta viene- 
rių metų sukaktis nuo nužu- 

; dymo labai populiaraus žur
nalisto Pedro Joaquin Cha
morro. Šalies sostinėje de
monstracijoje dalyvavo apie 
10,00 žmonių.

Paryžius. — Prancūzijos 
kapitalistai planuoja daug 
naujų viešbučių pastatyti Pe
kine, Sanghajuje ir kituose 
Kinijos miestuose. Tuo rei
kalu su Kinijos valdžia jau 
vedami pasitarimai.

Brooklyn, N. Y. — Leidi
nyje “The King’s Courier” 
pernai liepos 2 dienos laidoje 
reporterė'Pamela O’Shaugh- 

I nessy atspausdino straipsnį 
apie šiame mieste narkotikų 
biznio klestėjimą ir paminėjo 
Michael Zagarino, kaip vieną 
tų šinkorių. Zagarino suareš
tuotas ir patrauktas teisman. 
Teisme reporterė O’Shaugh
nessy atsisakė atidengti šal-

tinius, kuriais ji vadovavosi 
tą straipsni rašydama. Teisė
jas William J. Deeley Jr. už 
tai ją nubaudė 10 dienų 
kalėjimu ir $250.

Reporterės nubaudimas 
sukėlė plačias diskusijas. Ar 
turi galią teisėjas priversti 
reporterį bei korespondentą 
atidengti jo informacijos šal
tinius? Aukštesni teismai tu
rės nuspręsti.

CHICAGO, ILL.

Mirus

Alice Shermukšnis
Reiškiame gilią užuojautą jos dukrai Lilian, 

žentui Ernie Roller ir anūkams Chicago, Ill.; 
sesutei Annai Jacobs, Chicago, Ill.; sesutei Lietu
voje, taipgi visiems giminėms bei artimiesiems.

LLD 45 KP. VALDYBA ir NARIAI
St. Petersburg, Fla.

DAR VIENAS 
MILŽINIŠKAS 
KėNGLEMORATAS

Pranešama, kad American 
Express Company yra pasi- 
mojus nupirkti didžiulę kny
gų ir žurnalų leidyklą 
McGraw-Hill, Inc. Siūlo $830 
milijonų. Su šia transakcija 
šioje šalyje gims dar vienas 
milžiniškas konglemoratas.

DAUGUMA NEPASITIKI 
VALDŽIA

Washingtonas. — Gallup 
Poll apklausinėjo 1,543 ame
rikiečius, ką jie mano apie 
valdžią ir finansus. Didelė jų 
dauguma mano, kad federali
nė valdžia iš kiekvieno mo
kesčiais iš gyventojų gauto 
dolerio apie 48 centus išeik
voja, nesunaudoja būtiniems 
reikalams.

ILGIAUSIŲ METŲ

Antanui Bimbai
Sveikiname mielą draugą Antaną Bimbą 

gimtadienio proga—sulaukusį 85 metų amžiaus.
jo

BERKELEY HEIGHTS, N. J.

Mirus

Benediktai [Klovaitei] 
Satulienei r

Reiškiame gilią užuojauta jos vyrui Victor 
Satulai, dukteriai Elvinai Spiller, žentui Bertram 
Spiller, sūnui Stanley Satulai, marčiai Doris 
Satula, anūkėms, anukui ir seserei Alenai Skočiu- 
nienei Lietuvoje ir jos visiems artimiems giminėms 
Amerikoje ir Lietuvoje.

MARIAN ir JOSEPH SVINKŪNAI

EMILY, JOE ir WANDA KRUPSKI 
East Brunswick, N.J.

ILGIAUSIŲ METŲ

Antanui Bimbai
Sveikiname redaktorių Antaną Bimbą sulaukusį 

85 metų amžiaus. Linkime sveikatos, taipgi daug 
ryžto ir energijos jo atsakingame darbe.

SOFIJA ir JURGIS STASIUKAlClAI
Fairview, N. J.

HAVERHILL, MASS.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS Naujųjų Metų Proga

Sveikiname visą “Laisvės” kolektyvą, draugus, 
gimines gyvenančius J. A. V., T. Lietuvoje ir visur 
kitur.

Linkime visiems stiprios sveikatos, džiaugsmo ir 
sėkmės.

HELEN ir FRANK MANKAUSKAI
Miami, Florida

Vladas Račkauskas
Mano mylimas vyras Vladas paliko šį pasaulį 1978 

m. sausio 27 d. Aš jo negaliu užmiršti ir ne tik man 
vienai jo gaila, bet ir jo sesutei Juzefai Ranušienei, 
taip pat ir giminėms Lietuvoje.

Likau su skaudančia širdimi.
A. RAČKAUSKIENĖ-žmona

LINKSMŲ SEZONINIŲ 
ŠVENČIŲ 

linkiu visiems draugams 
ir pažįstamiems!
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

SUZANA KAZOKYTĖ JONES
Frackville, Pa.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970 ; ADMINISTRACIJA

Naujųjų Metų Proga v
ATSIPRAŠOME

Kaip nors per neapsižiūrėjimą, draugų Mankaus- 
kų ir Suzanos Kazokytės-Jones prisiųsti švenčių 
proga sveikinimai “Laisvėje” netilpo, nors jie 
turėjo tilpti gruodžio 22 dienos laidoje. Tad 
sveikinimus talpiname dabar. Giliai sveikintojų 
atsiprašome.

Haverhill, Mass.
Apie save rašyti yra ne

lengvas darbas, bet kad ki
taip negalima.

Pereiti 1978 metai man 
buvo labai sunkūs. Rugsėjo 
15 dieną suėjo dar tiktai 90 
metų, bet ligos prie manęs 
prisikabino ir aš negaliu jų 
atsikratyt. Sutino kojos že
miau kelių ir sunku vaikščio
ti, šildau su karštu rank- 
šluoščiu , bet nieko negelbs
ti. Vėliau suspaudė kairę 
koją ir pasidarė kaip vieno 
kaulo, per kelienį nelinksta.

Liepos 5 dieną sutikau sa
vo pažįstamą. Jis klausia 
kaip man einas. Kai paaiški
nau, jis sakė, gal tavo dantys 
negeri, eik pas dentistą.

Tuomet atsiminiau, kad aš 
jau seniai skaičiau “Laisvė
je,” kur buvo- jeigu skauda 
koją, tai eik pas dentistą. 
Žmogui, skaudėjo koją, ėjo 
pas gydytoja, bet gydytojas 
kojos negalėjo pagydyti. Jis 
patarė ligoniui nueiti pas 
dentistą. Dentistas dantis 
sutaisė ir koja pasveiko!

Atrodo, kad dantys ir ko
jos turi ką bendro. Būtų 
gerai, kad gydytojai apie tai 
ką nors pasakytų, tai būtų 
naudinga pasiskaityti.

Parėjau namon, pasiėmiau 
reples ir skaudantį dantį 
ištraukiau. Burnoje pasidarė 
labai kartu ir nieko negaliu 
valgyti. Tuomet nuėjau pas 
dentistą. Jis ištraukė dar du 
dantis ir pradėjo daryti nau
jus. Už aštuonių dienų koja 
pradėjo linkti ir vėliau visai 
pasiliuosavo ir jau galiu 
vaikščioti su abiemis kojo
mis, o burnoje kartumas eina 
mažyn ir jau pradedu valgy
ti, ir maniau kad viskas bus 
gerai. Bet kojos tinsta ir 
tiek. Tuomet spalio 31 dieną 
nuėjau ligoninėn ir išbuvau 
ligi gruodžio 12 dienos.

Ligoninėje mane pagydė, 
kojos suplonėjo, numečiau 10 
svarų, paliko tik 180 svarų. 
Mane ligoninėje lankė du 
lietuviai—P. Yocumskis at
lankė vieną kartą, o W. 
Sametis daug kartų ir man 
daug patarnavo. Kiti lanky
tojai buvo svetimtaučiai iš 
viešojo knygyno (Public Li
brary). Jie, vyrai ir moterys, 
mane dažnai lankė.

Ačiū Račkauskienei už pa
rašymą “Laisvėn.”

Parvažiavau namon ir ma
niau, kad viskas pasibaigė. 
Bet už kelių dienų atėjo dvi 
seselės (slaugės) į namus ir 
atnešė man gerų dovanų nuo 
seselių iš ligoninės ir siūlo 
man savo patarnavimą! Jos 
mane labai pradžiugino. 
Ateina į namus mane atlan
kyt mano pažįstami iš viešo
jo knygyno . . .

O gruodžio 24 dieną atva- 
, žiavo seselė su savo vyru ir 
kviečia pas save praleisti 
linksmai Kalėdas. Nuvažia
vome. Stalas apkrautas val
giais ir gėrimais. Buvo 14 
žmonių. Vienas tik šešių sa
vaičių amžiaus, tai ėjo iš 
rankų į rankas ir visus links
mino. Pavalgėm skanią vaka
rienę, Kalėdų diedukas dali
no dovanas, tai ir aš jų 
gavau.

Tai buvo dar pirmos tokios 
linksmai praleistos Kalėdos 
per mano Amerikoje išgy
ventus 71 metus. Visiems ir 
visoms labai ačiū.

Antanas Navickas

Pakeitė pozicija

Washingtonas. — Kon- 
gresmanas Charles A. Va
nik, ■ demokratas iš Ohio, 
1974 metais kartu su senato
riumi Jackson vadovavo 
Kongrese kovai už suvaržy
mą prekybos su Tarybų Są
junga. Jis pakeitė nusistaty
mą ir dabar darbuojasi, kad 
tie suvaržymai būtų panai
kinti. Jis įsitikinęs, kad ta 
prekyba labai reikalingi 
Jungtinių Valstijų intere
sams.

Berkeley Hts., N. J.
Gruodžio 22 d. po ilgos ir 

sunkios ligos savo namuose 
mirė Benedikta Satulienė 
(Klovaitė), 74 metų. Gyveno 
389 Snyder Ave., Berkeley 
Heights, New Jersey.

Jos kūnas buvo sudegin
tas, nes ji to pageidavo 
būdama gyva. Pelenai buvo 
nuvežti gruodžio 27 d. į 
Waterbury, Conn, ir Lietu
vių Kapinėse palaidoti.

Liūdesyje liko jos vyras 
Victor Satula, duktė Elvira 
Spiller, gyvenanti, 1124 N. 
Benson Rd., Fairfield, 
Conn.; sūnus Stanley Satula, 
gyvenąs New Jersey; žentas 
Bertram Spiller ir marti Do
ris Satula; dvi anūkės ir 
vienas anūkas. Taipgi liko 
Lietuvoje sesuo A. Skočiū- 
nienė ’gyvenanti Panevėžyje 
ir kiti artimi giminės čia 
Amerikoje ir Lietuvoje.

B. Satulienė, kada buvo 
jauna, dainavo Vilijos Chore 
Waterbury, skaitė “Laisvę” 
iki jai leido regėjimas. Regė
jimą ji prarado prieš daug 
metų.

Paskutiniu laiku ji kojoje 
turėjo reumatizmą ir negalė
jo gerai vaikščioti. Praeitais 
metais jai suparalyžiavo de
šinę pusę. Vyras ir vaikai 
dėjo geriausias pastangas jos 
sveikatai pagerinti, bet buvo 
veltui.

Satulai užaugino ir išmoks
lino sūnų ir dukterį. Sūnus 
Stanley yra inžinierius, o 
duktė Elvira turi “Master’s 
degree,” ir yra mokytoja 
įstaigoje, kurioj moko slau
ges dirbančias prie proto-pa- 
šlijusių žmonių^

Gili užuojauta jos vyrui 
Victor * Satulai, dukteriai El- 
virai Spiller, sūnui Stanley 
Satulai, žentui Bertram Spil
ler, marčiai Doris Satula, 
anūkėms ir anūkui bei sese
riai Alenai Lietuvoje ir ki
tiems jos artimiems gimi
nėms jų liūdnoje valandoje. 
O jums, Benute, amžina ra
mybė. M. Svinkūnienė

coooocooooooecococooooo

Pramogų kalendorius
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KOVO 4 D.
New Yorko Lietuvių Mote

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

Sausio 15 d. Brooklyn, 
Connecticut, mirė Stella 
Briedienė, kuri buvo kilusi iš 
Utenos apylinkės. Liko nu
liūdime dvi dukros ir jų 
šeimos.

Prieš kiek laiko draugai 
Briedžiai gyveno Now Yor
ke. Tuo laiku Briedienė ir jos 
dukros buvo Aido Choro na
rės.

Šią liūdną žinią pranešė 
Elena Sirgedienė, draugės 
Briedienės sesutė. IM

GRIŽO IŠ FLORIDOS
“Laisvės” administratorė 

Ieva Mizarienė buvo išvykusi 
keliom savaitėm į pietines 
JAV dalis. Ji vyko automobi
liu su žurnalistais Banga ir 
Jonu Lukoševičiais. Florido
je jie viešėjo pas draugus 
miamiečius ir saintpeters- 
burgiečius. Iš ten parvežė 
“Laisvės” kolektyvui vaišių, 
bet apie tai ir kelionę bus 
parašyta “Laisvėje” vėliau.

Rep.
New Yorkas. — Laikrašti

ninkų Gildijos New Yorko 
skyrius patraukė į teismą 
“The Daily News” leidėjus 
tikslu uždrausti iš darbo pa
leisti 12 unijos narių. Leidė
jai nutarė laikraščio New 
Jersey skyrių panaikinti ir 
atleido prie jo dirbusius dar
bininkus. Gildija reikalavo, 
kad teisėjas darbininkų at
leidimą sulaikytų, bet jis 
atsisakė tą padaryti.

Vadinasi, 12 darbininkų iš
mesti į bedarbių gretas. Gil
diją teisėjo sprendimą ape
liuos į aukštesni teismą. Bet 
labai abejotina, kad teismas 
drįstų leidėjus priversti dar
bininkus sugrąžinti į darbą.

BRIEFS
One million teenagers be

come pregnant every year in 
the United States and more 
than one third of all births to 
teenagers occur out of wed
lock, according to a report 
from the National Parents- 
Teachers Association. 

* * *
Dr. Akhabadze runs the 

Institute of Cosmetology in 
Moscow and it’s said that 
every day her staff of secre
taries is inundated with 200 
to 300 letters from men and 
women across the Soviet 
Union who want face lifts, 
nose jobs and other surgery 
to improve their looks.

All letters are answered, 
but no decision is made 
without examining the pa
tients. About one of every 
five seeking operations is a 
man who wants surgery on 
his ears or nose.

A face lift which costs 
$2,500 in New York costs 
$90 in Moscow.* * *

Amazing medical break
through will soon allow doc
tors to replace more than 30 
organs and many other parts

of the body with “spare 
parts”—including an artifi
cial heart that could save 
50,000 lives a year.

* * ♦
We can’t afford to live this 

way, and there is no reason 
why we should be forced. 
Our’s is the richest nation in 
the world and it’s about time 
we solved the problem of 
high prices. It’s time you and 
I say “enough.” Write to 
your senator and congress
man.

♦ * *
The prominent Colombian 

novelist Gabriel Garcia Mar
quez has formed a human
rights organization to pro
mote political amnesty and 
to investigate cases of people 
in Latin America who have 
disappeared.

* ♦ ♦
In recent years we have 

had many visitors from Lith
uania—tourists, exchange 
students, professors, doc
tors. Last October Klaipėda 
mayor Alfonsas Žalys was 
here and we spent an enjoya
ble evening with him at 
Venta’s. Use

From left to right: Nellie Venta; Anne Jozenas; 
Alfonsas Žalys; Naste Buck; Use Bimba; Anna 
Babarskas.




