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KRISLAI
Kova už darbus jaunimui 
Prezidento “naujas pamatas” 
Audros Irane ir Nikaragvoj 
Kova už “vasario dolerius” 
Nuoširdžiausias ačiū

A. BIMBA

Kaip atrodo, tai ir šiemet 
balandžio 4 dieną visoje šaly 
je bus ruošiamos masinės 
demonstracijos ' už darbus 
jaunimui. Sunku net ir tikė
ti, kad dar ir šiandien yra 
daugiau kaip trys milijonai 
jaunų bedarbių, tarp 16 ir 24 
metų vaikinų ir merginų. 
Jiems darbas būtinai reika
lingas. Jie yra vargdienių 
sūnūs ir dukros. Jie norėtų 
susirasti naudingą, produk
tyvų užsiėmimą, bet jo nėra. 
Daug jaunuolių tik dėl to ir 
tampa kriminalistais.

Šių demonstracijų tiks
las—atkreipti valdžios, Kon
greso ir plačiosios visuome
nės demėsį i šią nesveiką, 
nežmonišką, neteisingą ir pa
vojingą padėtį.

Lj
Savo pranešime Kongresui 

apie valstybės padėtį prezi-į 
dentas Carteris pabrėžė, kad 
jo siūlomo naujo biudžeto ir 
visos jo veiklos aukščiausias 
tikslas bei siekimas yra šiam 
kraštui sukurti “naują pa
grindą.”

Prakilnesnio tikslo sunitu 
ir beįsivaizduoti, ir tik reikė
tų iš gilumos širdies prezi
dentui palinkėti didžiausios 
sėkmės.

Visa bėda ta, kad jo tie 
gražūs žodžiai nepaverčiami 
taip pat gražiais, garbingais 
darbais. Paimkime kad ir jo 
1979-80 m. biudžetą. Jame, 
kaip žinom, ginklavimuisi, 
ruošimui naujo, branduoli
nio, viską naikinančio karo 
jis lėšas padidina net vienuo
lika bilijonų dolerių, o socia
liniams projektams—apšvie- 
tai, sveikatos apsaugai ir 
panašiems poreikiams, lėšas 
keliais bilijonais dolerių su
mažina!

Šiandien daugiausia pasau
lio dėmesio nukreipta į situa
ciją Irane ir Nikaragvoje.

Visos vėliausios žinios iš 
Irano kalba apie dar net 
aštrėjančias liaudies protesto 
demonstracijas prieš šacho 
sukurtą režimą ir apie armi
jos žiauriausią prieš tas de
monstracijas siautėjimą. Ne
praeina tokia diena, kurioje 
nebūtų paskerdžiama dešim
tys civilinių žmonių.

Panaši, bet gal netaip kru
vina istorija ir Nikaragvoj. 
Ten prieš Somozos fašistinį 
režimą šiomis dienomis susi
kūrė naujas Nacionalinis Pa
triotinis Frontas. Į jį įsi
trauksiąs ir iki šiol veikęs 
Platus Bendras Frontas. 
Liaudies ryžtas nusikratyti 
Somozos diktatūrą nuo savo 
pečių—nepalaužiamas.

I_ ,
Iš jų spaudos jau matome, 

kad lietuviškųjų reakcininkų 
(“vaduotojų”) fronte verda 
aštri kova už taip vadinamus 
“vasario šešioliktosios” dole
rius. Vėl jie ruoš vasario 16 
d. sueigas, vėl į jas kvies 
savo antitarybine, antikomu
nistine propaganda sumul- 
kintus pasekėjus ir tuštins jų 
kišenes. Tikisi susižebravoti 
net dešimtį kitą tūkstančių 
dolerių. Tarp vlikiečių, altie- 
čių ir bendruomeniečių verda

Dviejų veteranų jaudinantis 
susitikimas

Tarybų Lietuvoje pagerbtas 
Antanas Bimba 

<i

Staiga mirė 
Nelson Rockefelleris

Art Shields
Pažangus amerikietis žur

nalistas “Daily World” ko
respondentas Art Shields ra
šo, kad jis su savo žmona 
Esther neseniai lankėsi Vo
kiečių Demokratineje Respu
blikoje (Rytų Vokietijoje). Jį 
labai nustebino ir pradžiugi
no komunistas veikėjas 
Hanns Maassen, su kuriuo 
jis susitiko, susipažino ir 
susidraugavo Ispanijoje laike 
1936-39 m. civilinio karo. 
Abudu tarnavo garsiojoje 
'tarptautinėje Brigadoje, ku- 

■ ■ i mi ■m. Ui. ....■■i. T .

Jungtinių Valstijų 
gyventoju skaičius

Washingtonas. — Cenzo 
biuras praneša, kad šiandien 
Jungtinėse Valstijose yra 
219,874,900 gyventojų. Tai 
1,700,000 daugiau, negu bu
vo 1978 metų pradžioje. 
Aukščiausias metinis gyven
tojų skaičiaus pakilimas įvy
ko 1956 metais. Tais metais 
jų skaičius padidėjo net 
3,100,000!

Šiandien 62,929,990 ameri- 
kiečių-jaunuoliai, jaunesni 18 
metų amžiaus.

Puikus sumanymas 
paveikti kongresų,

Philadelphia, Pa. Tarp 
tautinė moterų lyga už taiką 
ir laivę atspausdino atviruką 
ir ragina visus jį pasiųsti 
Washingtonan kongresui. 
Tai atvirukas atžymėjimui 
Tarptautinių vaiko metų.

Vienoje pusėje atviruko 
sakoma: ”1979 is Internatio
nal Year of the Child. Ratify 
SALT. Cut the Military Bud
get.” O kitoje pusėje: “We 
Want Our Children to Live.”

aštri kova už tų aukų pasida
lijimą.

Altiečiąi sako, kad visi 
“vasario” doleriai priklauso 
jiems ir tik tai jiems. Betgi 
vlikiečiai ir bendruomenie- 
čiai sako, kad ir jie yra 
neprastesni mūsų Lietuvėlės 
“vaduotojai,” kad ir jie alka
ni, kad ir jie turi nemažes- 
nius apetitus, kad ir jiems tų 
dolerių verkiančiai reikia.

85-ojo proga susilaukiu 
daug sveikinimų su geriau
siais linkėjimais. Kiekvienam 
draugui bei draugei šioje 
šalyje ir Tarybų Lietuvoje 
asmeniškai padėkoti neįma
noma.

Visiems ir visoms nuošir
džiausias ačiū!

Hanns Maassen
rią, kaip žinia, sudarė užsie
niečiai savanoriai kovoje 
prieš fašizmą, prieš Franco 
režimą. Abudu buvo sužeisti, 
abudu buvo fašistų suimti, 
abiem grėsė mirtis budelių 
rankose, abiem pavyko pa
bėgti. Ir štai dabar, po virš 
40 metų, juodu vėl susitinka, 
apsikabina, sveikinasi. Kas, 
žinoma, gražiausia, tai kad 
Shields ir Maassen ir šian
dien aktyviškai tebedalyvau
ja liaudies kovose už naują, 
šviesų rytojų visai žmonijai!

Dar vis nesiseka 
atnaujinti derybų

Prezidento Carterio į Vidu
rio Rytus pasiųstam atstovui 
Alfred L. Atherton sugrąžin
ti prie derybų stalo Egipto 
prezidentą S adatą ir Izraelio 
premjerą Beginą—nepavyks
ta. Pirmiausia jis kelias die
nas tarėsi su premjeru, pas
kui nuskrido į Cairo painfor
muoti prezidentą apie pasita
rimo rezultatus. Iš čia grįšiąs 
į Izraelį ir Beginą informuo
siąs apie pasitarimo su Egip
to vadovybe rezultatus. La
bai galimas daiktas, kad Mr. 
Atherton sugrįš tuščiomis 
rankomis. Tuo tarpu Izraelis 
skubiai steigia naujas žydų 
sodybas okupuotose arabų 
teritorijose.

Londonas. — Pastaromis 
dienomis net keliose Anglijo
je vietose išsprogdintos bom
bos. Sulaikyti 8 Airijos Re- 
publikonų Armijos nariai. 
Jie kaltinami bombas padėję.

Susivienys dvi 
didelės unijos

Šiuo laiku vyksta pasitari
mai tarp International Union 
of Retail Clerks and Amalga
mated Meat Cutters and 
Butcher Workmen vadų tiks
lu susivienyti. Manoma, kad 
greitoje ateityje vienybė 
įvyks ir tada turėsime skait
lingiausią uniją visoje šalyje. 
Iki šiol skaitlingiausia unija 
buvo International Brother
hood of Teamsters su apie 
dviem milijonais narių.

Vienijasi kompanijos ir 
korporacijos vis į didesnius 
konglameratus. Reikalingos 
ir vis didesnės darbi) unijos. 
Šiandien mažos, neskaitlin
gos darbininkų organizacijos 
yra bejėgės savo nariams 
iškovoti kiek nors geresnes 
sąlygas. Tai yra šimtus kar
tų įrodyta praktikoje.

Vilnius. — Sausio 22 dieną 
Meno darbuotojų rūmuose 
įvyko Vilniaus Valstybinio 
Vinco Kapsuko Universiteto 
istorijos mokslų Garbės dak
taro, pažangiųjų lietuvių laik
raščio “Laisvė” redaktoriaus 
Antano Bimbos 85 gimimo 
metinių iškilmingas minėji
mas. Į jį susirinko Universi
teto profesoriai, studentai, 
Respublikos sostinės žurna
listai, kultūros ir mokslo 
darbuotojai.

Iškilmingą susirinkimą 
pradėjo Lietuvos TSR Žur
nalistų Sąjungos pirminin
kas, “Tiesos” laikraščio re
daktorius Albertas Laurin- 
čiukas.

Pranešimą apie ilgametę 
jubiliato veiklą pažangiose 
tėvynainių organizacijose 
JAV skleidžiant marksisti- 
nes-leninines idėjas, nešant 
tiesos žodį apie Tarybų Lie
tuvą, padarė Universiteto 
docentas Bronius Raguotis.

Sunku rasti tokią Jungti
nių Amerikos Valstijų pažan
giųjų lietuvių visuomeninės 
ir politinės veiklos srįtį, kal
bėjo pranešėjas, kurioje An
tanas Bimba nebūtų palikęs 
ryškių, neišdilančių savo as
menybės ir talento pėdsakų. 
Jo vardas kuo glaudžiausiai 
susijęs su JAV pažangiųjų 
lietuvių spauda, kurią jis 
redaguoja jau šešis dešimt
mečius. Plačiai žinomi jo 
mokslo darbai iš istorijos ir 
sociologijos. Daugiau kaip 20 
knygų ir brošiūrų tomis te
momis priklauso jubiliato 
plunksnai. Antano Bimbos— 
mokslininko darbai-,. aukštai 
įvertinti. 1962 melais jam 
suteiktas Vilniaus Vinco 
Kapsuko Universiteto Istori
jos mokslų garbės daktaro 
vardas. Todėl labai reikšmin
ga yra tai, kad Antano Bim_ 
bos sukaktį pažymime Uni
versitetui įžengus į savo ju
biliejinius 400-uosius metus.

“Tėviškės” draugijos pir
mininkas Pranas Petronis 
papasakojo apie glaudų drau
gijos bendradarbiavimą su 
Antanu Bimba, su visais pa
žangiaisiais užsienio lietu
viais.

Prisiminimais apie neuž-

Kuba jau užgyrė 
Kambodijos 
nauja valdžia

Kubos prezidentas Fidel 
Castro jau pasiuntė Kambo
dijos (Kampučijos) naujajai 
valdžiai sveikinimą ir prane
šimą, kad Kuba ją užgiria.

Į Kambodijos sostinę 
Phnom Penh jau nuvyko 
Kubos diplomatai ten atida
ryti Kubos ambasadą. Tai 
graži Kambodijos liaudžiai 
moralinė parama.

Irane protestai 
ir skerdynės 
nesustoja

Teheran. — Irano sostinė
je vėl vyksta masinės de^ 
monstracijos prieš karaliaus 
sudarytą vyriausybę. Dėt 
monstrantai vėl buvo armi
jos puolami ir skerdžiami. 
Šacho Pahlevi paskirtas 
premjeras Shahpur Bakhtiar 
nežada nusileisti žmonių rei-< 
kalavim'ui rezignuoti. 

mirštamus susitikimus su 
Antanu Bimba, kai jis lankė
si tik ką išvaduotoje Lietuvo
je ir vėlesniais metais, pasi
dalijo Archyvų valdybos vir
šininkas Feliksas Bieliaus
kas. Daug šiltų žodžių apie 
jubiliatą tarė poetas Juozas 
Nekrašius. Universiteto stu
dentė Bronė Jonaitytė kalbė
jo apie tai, kaip“ busimieji 
žurnalistai studijuoja Antano 
Bimbos veikalus, mokosi iš 
jo publicistikos meno.

Iškilmingo minėjimo daly
viai audringais plojimais su
tiko , jubiliatui siunčiamą 
sveikinimo telegramą:

Gerbiamas Drauge Anta
nai Bimba,

Lietuvos TSR visuomenės 
atstovai, Vilniaus Universi
teto dėstytojai ir studentai. 
Respublikos žurnalistai, susi
rinkę į Vilniaus Menininkų 
rūmus pagerbti jūsų, įžy
maus kovotojo už darbo žmo
nių teises, pažangą ir taiką 
85-ųjų metinių ir Lietuvos 
TSR Nusipelniusio kultūros 
veikėjo garbės vardo suteiki
mo proga, siunčia pačius 
karščiausius, nuoširdžiausius 
sveikinimus ir linkėjimus. 
Jūs daug nuveikėte ir toliau 
sėkmingai darbuojatės, 
skleisdamas pažangiąsias 
idėjas Amerikos visuomenė
je. Jūsų, gerbiamas jubilia
te, veikla kovojant už taiką 
ir socialinį progresą aukštai 
vertinama Tarybų Lietuvoje. 
Iš visos širdies linkime jums, 
brangus drauge Antanai 
Bimba, neišsenkančios ener
gijos, naujų užmojų, tvirtos 
sveikatos, džiaugsmo ir as
meninės laimės.

Iškilmingo minėjimo daly
vių vardu,

Albertas Laurinčiukas 
Pranas Petronis 
Jonas Kubilius 
Romas Šarmaitis 
Laurynas Kapočius 
Feliksas Bieliauskas 
Jonas Anicas 
Feliksas Pažūsis 
Bronius Raguotis 
Juozas Nekrašius 
Vladas Karvelis

Vilnius, 1979 m. sausio 22 
d. V. Petkevičienė

Abidvi Korėjos 
nori atnaujinti 
taikos derybas

Seoul. — Jau abi Korėjos 
viena kitai pasiūlė atnaujinti 
taikos ir susivienijimo dery
bas, kurios buvo nutrauktos 
1972 metais. Manoma, kad 
derybos prasidės greitu lai
ku. Tačiau susitarimui per
spektyvos nėra pergeriau- 
sios. Susitarimui trukdo 
Jungtinių Valstijų Pietinėje 
Korėjoje laikymas didžiulės 
armijos. Nėra jokia paslap
tis, kad Pentagonas priešin
gas Korėjų susivienijimui.

100,000 NELAIMĖSE 
ŽUVO AMERIKIEČIŲ

Metropolitan Life Insu
rance Company raportuoja, 
kad praeitais (1978) metais 
šioje šalyje įvairiose nelai
mėse žuvo net 100,000 žmo
nių. Daugiausia jų, žinoma, 
žuvo automobilių nelaimėse.

Nelaimėse žuvusių skaičių 
pralenkia tik širdies ligos ir 
vėžys.

Gerald Ford [kairėj] ir Nelson Aldrich Rockefeller

Praeito penktadienio (sau
sio 26 d.) naktį staiga nuo 
širdies priepuolio mirė pasi
žymėjęs multimilijonierius 
politikas Nelsėn A. Rockefel
ler. Buvo dar tik 70 metų 
amžiaus ir veiklus iki pat 
mirties.

Velionis net 15 metų buvo 
New Yorko valstijos guber
natoriumi ir Gerald Fordo 
prezidentavimo laikais Jung
tinių Valstijų viceprezidentu. 
Gubernatorium jis ištarnavo 
keturis terminus. Rockefelle
ris ilgus metus buvo vienas 
Republikonų partijoje vadų. 
Viceprezidentu tapo prez.

Korporacijos 
planas padidinti 
skuba darbe

Detroit, Mich. — Nepai
sant, kad General Motors 
Corp. 1978 metais uždirbo 
rekordinius pelnus, ji jau 
turi naują planą 1979 metais 
juos labiau padidinti, priver- 
stama darbininkus skubiau 
dirbti ir pagaminti daugiau 
produkcijos. Neseniai Chev
rolet sunkvežimių (trokų) ga
minimo įmonėje vienas elek- 
trikierius užtiko ir iškėlė 
aikštėn naują išradimą— 
elektros pagalba pagreitinti 
konvejerį ir priversti darbi
ninkus skubiau dirbti.

Jungtinės automobilistų 
unijos 598-to lokalo General 
Motors nariai pasirengę 
streikuoti prieš samdytojų 
užsimojimą skubą padidinti. 
Tuo klausimu vedamos dery
bos su korporacija.

Šiandienio Izraelio 

gyventojai
Tel Aviv. — Vėliausi duo

menys parodo, kad Izraelio 
gyventojų skaičius dar vis 
kasmet žymiai paauga. Šian
dien jame yra 3,730,000 gy
ventojų. Iš jų 3,135,000 yra 
žydų ir 595,000 arabų. Žydų 
gyventojų skaičius pernai 
paaugo 1.9 proc., o arabų 3.3 
proc.

1978 m. į Izraelį iš įvairių 
užsienių atvyko ir apsigyve
no 26,000 imigrantų (iš jų 
12,000 žydai iš Tarybų Są
jungos), o 1977 m. 21,300.

Tikimasi, kad šiais (1979) 
metais naujų imigrantų skai
čius pasieks 35,000.

Fordo paskirtas 1974 m. 
gruodžio 19 d.

Atticos kalėjime baisioji 
skerdynė įvyko Rockefelle- 
fiui atsisakius su sukilusiais 
kalimais tartis ir pasiuntus 
valstijos ginkluotą gvardiją 
juos numalšinti. Kaip žinia, 
susikirtime .žuvo ne tik 30 
kalinių, bet ir 11 gvardiečių. 
O tų skerdynių buvo galima 
išvengti. Istorija šios nuodė
mės Rockefelleriui niekad 
neatleis.

Šiaip politikoje Nelson 
Rockefelleris buvo priskaito- 
mas prie “liberalu.”

Italijos komunistai 
neberems šios 
valdžios

Roma. — Iki šiol Krikščio
nių demokratų vyriausybė 
pasilaikė tiktai dėka Komu
nistų Partijos parama parla
mente. Bet pastaruoju laiku 
tos valdžios politika taip su- 
konservatyvėjo, jog Komu
nistų Partijos vadovybė nu
tarė jos neberemti.

Krikščionių demokratų vy
riausybę parlamente taipgi 
remia Socialdemokratai ir 
Republikonai. Nežinia, ką jie 
dabar darys, kai komunistai 
savo paramą nutraukia.

Sako, kinai žavisi 
Amerikos filmais

Pekinas. — Per daug metų 
Kinijoje nebuvo demonstruo
jami (rodomi) Amerikoje pa
gaminti filmai. Atnaujinant 
santykius tarp Jungtinių 
Valstijų ir Kinijos Liaudies 
Respublikos Pekine pradėti 
rodyti ir amerikiečių filmai. 
Tarp kitų, rodomos ir Char
lie Chaplino garsusis filmas 
“Modern Times.” Sostinės 
teatruose, kuriuose filmai ro
domi, žmonės nesutelpa. Fil
mų žiūrovai esą jais susiža
vėję.

Tel Aviv. — Izraelio Olim- 
pijinis komitetas nutraukė 
sportinius ryšius su Pietų 
Afrika, valdoma baltųjų ra
sistų. Komitetas sako, kad 
šis ėjimas pilnai užtikrina 
Izraelio sportininkų dalyva
vimą 1980 metais Maskvoje 
įvyksiančiose olimpinėse žai
dynėse.
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Ar bus sugrąžinta verstina 
militarinė tarnyba?

Kongreso nutarimu prieš keletą metų šioje šalyje buvo 
panaikintas taip vadinamas “draftas,” tai yra verstina 
militarinė tarnyba. Kiekvienas vaikinas, sulaukęs tam 
tikro amžiaus, fiziškai pajėgus, turėjo tam tikrą laiką 
atitarnauti armijoje, laivyne arba oro jėgose. Bet Vietnamo 
karas žmonėse sukėlė verstina militarinė tarnyba tokį 
pasipiktinimą, jog abiejų didžiųjų politinių partijų vadai 
savo vardui pakelti, išpopuliarinti masėse verstiną militari- 
nėse jėgose tarnybą panaikino ir įvedė liuosanorišką 
sistemą. Buvo pradėta plati jaunime propaganda už stojimą 
armijon bei laivynan. Įstojusiems buvo gerokai pakeltas 
atlyginimas.

Dabar spaudoje jau gana plačiai kalbama apie naująja 
militarinė tarnyba nusivylimą. Viena, neužtenka savanorių 
palaikymui militarinių jėgų būtinai reikalingame lygyje; 
antra—iš savanorių susidedančios militarinės jėgos esan
čios nei dvasiniu, nei fiziniu požiūriu patenkinančios. 
Dalykas, girdi, tas, kad į armiją bei laivyną stoja 
daugumoje tokie jaunuoliai, kurie visame kame yra 
atsilikę, neturi jokių gabumų, niekam kitam netinkami. 
Tokios sudėties militarinėmis jėgomis, kilus karui, būtų 
negalima pasitikėti. Vadinasi, šalies saugumas yra “pavoju
je.”

Į tokių ir panašių argumentų vertę bei reikšmę čia 
nesigilinsime. Tiktai norime pabrėžti, kad propaganda už 
sugrąžinimą verstinos militarinės tarnybos jau prasideda, 
kad šis klausimas veikiausiai bus pakeltas ir šioje kongreso 
sesijoje. Kol kas šiuo gana svarbiu klausimu savo 
nuomonės dar nėra pareiškęs prezidentas Carteris nei 
kuris kitas aukštas valdžios žmogus.

Prezidento Carterio pažadas
Savo pranešime bendrame abiejų Kongreso Rūmų 

posėdyje prezidentas iškilmingai pažadėjo greitoje ateityje 
baigti derybas su Tarybų Sąjunga dėl strateginių-bran- 
duolinių ginklų apribojimo ir pasirašyti “SALT II.” Tos 
dienos lauks visas pasaulis dideliu nekantrumu. Juk tos 
derybos vyksta jau keleri metai, bet sutarties dar vis nėra.

Tuo tarpu šios šalies militaristai pradėjo didžiausias 
pastangas susitarimui užkirsti kelią. Prieš kelias dienas net 
170 generolų ir admirolų pasiuntė prezidentui “atvirą 
laišką,” kuriame jie prezidentą įspėja prieš “SALT II.” Jie 
kartoja reakcininkų ir taikos priešų sugalvotą “tarybinę 
grėsmę” mūsų šalies ir visų Vakarų saugumui. Juo 
didesnės branduolinio ginklavimosi varžybos, tuo didesnis 
militarinis biudžetas, tuo didesni stambiojo kapitalo pelnai.

Ar prezidentas atsilaikys prieš šį didelį spaudimą ir 
vykdys savo pažadą? Pamatysime . . . Vienas dalykas 
aiškus: “SALT II” šalininkai savo spaudimą prezidentui 
turėtų taip pat padidinti. Fred Warner Neal, vienas 
žymiųjų už sutartį judėjimo vadų, su apgailestavimu 
nusiskundžia, kad sutarties šalininkų spaudimas šiuo laiku 
yra žymiai susilpnėjęs. Jis irgi ragina visus naujo karo 
priešus, nusiginklavimo ir taikos šalininkus kaip tik dabar 
propagandą už sutarties baigimą ir pasirašymą pagyvinti.

Anglijos valdžia 
rimtoje krizėje

Šiandien nėra jokia paslaptis, kad Anglijos darbo liaudį 
jau kelinti metai smaugia nedarbas, kainų nesvietiškas 
kilimas bei infliacija ne mažiau, kaip mus Jungtinėse 
Valstijoje, arba Kanadoje, arba bet kurioje kitoje didžiojo
je kapitalistinėje šalyje. Taipgi aišku, kad tokia padėtis 
išvedė iš kantrybės Anglijos darbininkų mases. Nors jau 
kelinti metai Anglija turi Darbo Partijos sudarytą 
vyriausybę, bet ji, kaip ir prieš ją buvusios Anglijoje 
vyriausybės, pagrindiniai tarnauja ne darbo liaudžiai, bet 
stambiajam kapitalui. Ji visą krizės naštą turi suvertus ant 
liaudies pečių.

Anglijoje prasidėjo siautėti streikai, tai yra plačiu mastu 
darbininku pasipriešinimas nebepakenčiamai padėčiai. 
Konservatoriai, visokios rūšies reakcininkai susidariusias 
sąlygas naudoja savo propagandai prieš darbiečių vyriau
sybę. Parlamente konservatoriai pradėjo visomis jėgomis 
pulti darbiečius. Aną dieną Konservatorių Partijos vadovė 
ponia Margaret Thatcher atsistojus ir pirštu rodydama į 
premjerą ir Darbo Partijos vadą James Callaghan, šaukė: 
“Jūs nebeturite drąsos veikti. Tad bent suraskite drąsos 
rezignuoti!”

*Konservatoriams į pagalbą atėjo ir Anglijos bažnyčios 
galva Cantenburio arkivyskupas Donald Coggan, kuris 
viešai pasmerkė darbininkus už nepasitenkinimą padėtimi 
ir už panaudojimą prieš ją streikų.

Kaip ilgai darbiečiai pajėgs išlaikyti valdžią savo rankose 
tokioje situacijoje, sunku pasakyti. Vienas dalykas aiškus, 
būtent, kad darbiečių vyriausybė randasi rimtoje krizėje, 
kad ji yra atsidūrusi, kaip žmonės sako, “tarpe kūjo ir 
priekalo.”

• PRIE5ISTORINIS 
PAUKŠTIS

Gobio dykuma vėl nustebi, 
no paleontologus: čia aptiktos 
gerai išsilaikiusios archeopte. 
rikso — pirmykščio išmlruslo

Kas ką rašo ir sako

paukščio liekanos. Jo savotiš. 
ka sandara įrodo paukščių 
kilmę iš roplių. Radinys pa
grįstai laikomas sensacingu — 
archeopterlksai gyveno že
mėje daugiau kaip prieš 100 
mln. metų.

BOIKOTAS LYGIAI 
KENKSMINGAS IR MŪSŲ 
LIAUDIES INTERESAMS

Pasikalbėjime su žurnalo 
“World Magazine” reporte
riu Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos pirmininkas 
Henry Winston storai pabrė
žia, kad dabartinis šios šalies 
vyriausybės boikotavimas 
socialistinės Kubos yra lygiai 
kenksmingas ir šios šalies 
liaudies geriausiems intere
sams. “Prekybiniai santy
kiai, pagrįsti lygybės princi
pu,” jis sako, “yra lygiai 
naudingi abiejų šalių žmo
nėms.”

Neseniai Henry Winston 
lankėsi Kuboje ir gerai susi
pažino su jos valdžios ir 
žmonių nuotaikomis. Jis su
rado, kad kubiečiai tokių 
santykių labai pageidautų. 
“Bet jie niekados nepuls ant 
kelių ir tokių santykių ne
prašys, neigi jie priims 
Jungtinių Valstijų finansinio 
kapitalizmo jiems diktavi
mo.”

Pasikalbėjime su žurnalo 
reporteriu komunistų vadas 
kreipiasi į šios šalies visas 
liaudiškas organizacijas pra
dėti plačiausią kampaniją už 
nutraukimą boikoto prieš 
Kubą ir įsteigimą su ja nor- 
mališkų santykių. Reikia ti
kėtis, kad šis Winstono krei
pimasis susilauks plačiausio 
visoje šalyje pritarimo. Tiek 
vyriausybė su prez. Carteriu 
priešakyje, tiek Kongresas 
turėtų pajusti liaudies spau
dimą.

BREŽNEVAS DAR KARTĄ 
PANEIGIA
PRASIMANYMĄ APIE 
“SOVIETU GRĖSMĘ”

Pateisinimui savo militari
nių biudžetų didinimo NATO 
valstybių valdžios kalba apie 
“Tarybų Sąjungos grėsmę 
Vakarams.” Kaip tik tuo 
“argumentu” ir prezidentas 
Carteris grindžia siūlymą bi
lijonais dolerių padidinti lė
šas šios šalies ginklavimosi 
reikalams.

Su tuo klausimu neseniai 
žurnalo “Time” redakcija 
kreipėsi į Tarybų Sąjungos 
prezidentą Leonidą Brežne 
vą. Brežnevas jai atsakė:

’’Prasimanymai apie “Ta
rybų Sąjungos grėsmę”—ne 
naujas dalykas. Apie ją buvo 
triukšmaujama Vakaruose, 
kai po 1917 metų Spalio 
interventai iš keliolikos ša
lių, taip pat iš JAV, įsibrovė 
į Tarybų Rusiją, kad pa
smaugtų revoliuciją ir atkur
tų senąją santvarką. Apie ją 
skelbė Britanijos premjeras 
Chamberlain, sudarydamas 
Miunchene sandėrį su Hitle
riu ir tikėdamasis nukreipti 
jo agresyvius kėslus prieš 
Tarybų Sąjungą. Šūksmais 
apie “Tarybų Sąjungos grės
mę” dangstėsi nacistai, plėši
kiškai užpuldami Tarybų Są
jungą. Apie ją kalbėjo ir tie, 
kurie steigė NATO karinį 
bloką, nukreiptą prieš Tary
bų šalį, netekusią kovoje su 
agresoriumi 20 milijonų žmo
nių. Tas pats pretekstas bu
vo panaudotas, kai Washing
tone buvo paskelbta prieš 
mus nukreipta politika “ant 
karo slenksčio.”

Ir štai dabar, kai įtempimo 
mažinimas gana gerai junta
mas Europos žemyne, kai 
Visos Europos pasitarimas 
Helsinkyje nurodė kelius, 
kaip plėsti taikų bendradar
biavimą, o Vienoje vedamos 
derybos dėl karinės konfron
tacijos lygio sumažinimo,—- 
vėl triukšmaujama apie “Ta
rybų Sąjungos karinę grės
mę Vakarų Europai”! Matyt, 
labai jau nepatinka kažkam 
Vakaruose ir politinio įtem
pimo mažinimas, ir ypač ke
tinimas paremti jį’ abiejų 
šalių karinių pajėgų koncen
tracijos sumažinimu Europos 
centre. \

Noriu dar kartą pabrėžti 

tai, ką jau sakiau pastaruoju 
metu keletą kartų: mes ne
siekiame karinio pranašumo 
prieš Vakarus, mums jo ne
reikia. Mums reikia tik pati- 

j kimo saugumo. O abiem ša- 
■ lims, be abejo, bus saugiau, 
i jeigu bus apribotos ginklavi
mosi varžybos sumažinti ka
riniai pasirengimai ir page- 

Į vintas politinis tarptautinio 
bendravimo klimatas.”

DAR APIE VIENĄ 
ISTORINĘ 60 METU 
SUKAKTI

Iš S. Vaintraubos straips
nio' “Naujienų konvejeris” 
Vilniaus dienraštyje “Tiesa” 
(Sausio 17 d.) sužinome, kad, 
šiemet sueina 60 metų, kai 
buvo įkurta Lietuvos žinių 
agentūra “ELTA.” Ji buvusi 
įkurta Vilniuje Lietuvos Lai
kinosios revoliucinės vyriau
sybės 1919-ųjų sausio 17 d. 
nutarimu.

'“Šiandieninė Elta,” sako 
Vaintraubas, “yra naujienų 
konvejeris.

Šiandieninė Elta—naujie
nų konvejeris. Apie 60 tele
taipų, tiek pačioje agentūro
je, tiek laikraščių redakcijo
se, televizijos ir radijo komi
tete, stuksi dieną naktį, sku
biai priimdami bei siųsdami 
žinias iš viso pasaulio, Tary
bų šalies, mūsų respublikos.

Nė minutei nesustoja Eltos 
žinių’ konvejeris. Pernai juo 
nukeliavo beveik 3000 prane
šimų mūsų respublikos spau
dau radijui, televizijai, dau
giau kaip 800 medžiagų rajo
niniams laikraščiams. Savo 
ruožtu Eltos fotokronika pa
ruošia per metus apie 3000 
negatyvų. O bendras šio “fo
tografijų fabriko” išsiuntinė
tų nuotraukų metinis tiražas 
siekia 150 tūkstančių.

Apie 15 milijonų žodžių 
nukeliauja Eltos žinių konve
jeriais per metus. Tad kores
pondentai ir fotografai, ver
tėjai ir redaktoriai, techniš
kasis personalas, visas ko
lektyvas nuolat lenktyniauja 
su laiku.

APIE NAUJOSIOS 
DRAUGIJOS' TIKSLUS 
IR VAIDMENĮ ‘

Prieš kiek laiko “Laisvėje” 
buvo pranešta, kad Tarybų 
Lietuvoje, kurioje yra dau
giau kaip 60 tūkstančių mo
kytojų, susiorganizavo Peda
gogų Draugija. Bet praneši
me nebuvo apibūdinta naujos 
Draugijos tikslai bei vaid
muo. Dabar savaitraštyje 
“Gimtasis kraštas” (sausio 18 
d.) skaitome žurnalisto Vy
tauto Labūnaičio apie tai 
pasikalbėjimą su Draugijos 
pirmininku Juozu Vaitkevi
čiumi.

“Pedagogų Draugijos tiks
las,”1 sako Vaitkevičius, “su
vienyti visas mokytojų jėgas 
jaunosios kartos ugdymui. 
Draugija padės rasti optima
lius mokymo ir auklėjimo 
būdus bet kurios sistemos 
mokykloje. Visų Tarybų Lie
tuvos mokytojų pastangų 
telkimas pedagoginėms pro
blemoms spręsti būtinas dar 
ir tddėl, kad mokslinės peda
gogų jėgos daugiausia susi
telktosios Aukštojo ir specia
liojo vidurinio mokslo minis
terijos mokyklose (čia maž
daug penki iš šešių pedagogų 
turi mokslinius vardus ir 
laipsnius). Tuo tarpu pėda- 

gogų mokslininkų profesinio 
techninio mokymo sistemoje 
labai maža. Moksliškai tirti 
tarybinės pedagogikos moks
lo ryšius su praktika padės 
Draugija.

Jos įstatuose įrašyta: 
skleisti pedagogikos žinias 
visuomenėje, padėti tėvams 
auklėti vaikus, teikti paramą 
visiems, besidomintiems pe
dagogikos mokslu ir prakti
ka. Ką iki šiol dirbo pavieniai 
mokytojai, vidurinių, aštuon
mečių, profesinių technikos, 
specialiųjų vidurinių bei 
aukštųjų mokyklų pedagogų 
kolektyvai, dabar kur kas 
didesne jėga, platesniu mas
tu atliks Draugijos pirminės 
organizacijos.

Nemažą Draugijos paramą 
jaus mokytojai, jiems bus 
padedama kasdieniniame 
darbe diegti pedagogikos, 
metodikos naujoves. Ką sek- 

kovų veteranai, didžiojo Tė
vynės karo dalyviai, jaunieji 

, . darbininkai, kolūkiečiai, siu
tino mokyme ir auklejime^^en^a^ moksleiviai, kariai, 
pasiekė vienas pedagogas ar
ba atskiras kolektyvas,—tuo 
galės kūrybiškai naudotis ir 
kiti. Draugija taip pat rūpin
sis mokytojų kvalifik^ijos 
kėlimu, pedagoginio meis
triškumo ugdymu.”

JIS MATO 
DEMOKRATIJAI 
DIDELI PAVOJU

Sausio 8 dieną kalbėdamas 
Californijos universitete kon- 
gresmanas Ronald Dellums 
susijaudinančiai pabrėžė ša
lies demokratijai pavojų, jei
gu nebus padarytas Pentago
no biudžeto didėjimui galas. 
Kaip žinia, prezidentas Car
teris savo biudžete ginklavi
mosi reikalams lėšas vėl pa
didina dešimčia bilijonu dole
rių. Kongresmanas Dellums 
sako: “netolimoje ateityje 
militarinis-industrinis kom
pleksas taip įsigalės, jog jis į 
savo rankas paims visą val
džios galią.”

Kongresmanas Dellums 
griežtai paneigė reakcijos iš
keptą mitą apie Tarybų Są
jungos grėsmę Jungtinėms 
Valstijoms ir jos talkinin
kėms. Jis mano, kad Jungti
nės Valstijos yra gana toli 
pralenkusios Tarybų Šąjun- 
gą branduoliniu apsiginklavi
mu. Pavyzdžiui, šiandien 
Jungtinės Valstijos turi net 
9,000 branduolinių raketų, o 
Tarybų Sąjunga teturinti 
4,000.

Beje, kongresmanas Del
lums ateinančiuose preziden
tiniuose rinkimuose žada sa
ve pasiūlyti kandidatu į pre
zidentus.

Tarybų Lietuvos gydytojų 
svarbūs pasiekimai kovoje 

už žmogaus sveikatą
Širdies ritmo sutrikimai 

šiandien jau nebėra beviltiš
ka nelaimė: kardiochirurgai 
moka jį reguliuoti elektra. 
Vien tik Kauno klinikinėje 
ligoninėje atlikta beveik 
pusantro tūkstančio operaci
jų, kurių metu implantuoti 
elektriniai stimuliatoriai “iš
gydė” labai sunkių ligonių 
širdies ritmo sutrikimus, 
grąžino žmones pilnaverčiam 
gyvenimui. Čia ne tik įsisavi
namos vis naujos operacijų 
metodikos, bet ir kuriami 
nauji, tobulesni elektrodai, 
stimuliatoriai. Štai profeso
rius J. Brėdikis, jo kolega 
gydytojas P. Stirbys, bend
radarbiaudami su Ukrainos 
TSR Kamenec-Podolsko me
dicininės technikos inžinie
riais V. Koroliovu ir P. 
Jermilka, pasiūlė naujos 
konstrukcijos elektrodą su 
daugiabriaune galvute, įgali
nančia žymiai sumažinti 
energijos nuostolius ir tuo 
pačiu prailginti patięs elek
trodo tarnavimo laiką. Tai 
pripažinta išradimu. Naujuo
sius elektrodus naudoja 
Maskvos, Leningrado, Kije
vo kardiochirurgai, paruošta

TELEGRAMA 1$ LIETUVOS
LIETUVOS KOMJAUNIMO 
JUBILIEJUS

Vilnius. — Tarybų Lietu
voje plačiai paminėtas Lietu
vos Komjaunimo šešiasde
šimtmetis. Komjaunimo gi
mimo data laikoma 1919 me
tų sausio 29 diena, kai Vil
niuje buvo sudarytas pirma
sis Komjaunimo vadovaujan
tis organas—Lietuvos Ko
munistinės Jaunimo Sąjun
gos laikinasis Centro Biuras.

Reikšmingai sukakčiai pa
žymėti buvo skirtas Lietuvos 
Komjaunimo Centro komite
to iškilmingas posėdis, kuris 
įvyko valstybinės filharmoni
jos salėje. Iškilmėse dalyva
vo partijos ir revoliucinių

Už didelį darbą komunis
tiškai auklėjant jaunimą 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumo įsaku Lietu
vos Komjaunimo organizaci
ja apdovanota Darbo Raudo
nosios Vėliavos Ordinu.

TSKP Centro Komiteto 
narys, Lietuvos KP CK pir
masis sekretorius Petras 
Griškevičius nuoširdžiai pa
sveikino respublikos komjau
nimą garbingo jubiliejaus ir 
aukšto vyriausybinio apdo
vanojimo proga ir prisegė 
ordiną prie Lietuvos Kom
jaunimo Organizacijos vėlia
vos.

Nuoširdžius sveikinimus 
nuo visos Tarybų šalies 
Komjaunimo Lietuvos kom
jaunuoliams ir jaunimui per
davė visasąjunginės Lenino 
Komunistinio Jaunimo Są
jungos CK pirmasis sekreto
rius Borisas Pastucbovas.

Pranešimą apie Lietuvos 
Komjaunimo 60-.metų kelią 
padarė/-LietuvosniLKJS’ < CK 
pirmasis sekretorius Valeri
jonas Baltrūnas.

Lietuvos komjaunimas, 
Komunistų Partijos vado
vaujamas, nuėjo sunkų, ku
piną išmėginimų ir didelių 
darbų kelią. Rūsčiomis revo
liucinių įvykių Lietuvoje die
nomis komjaunuoliai ir jauni
mas parodė tikrą narsumą ir 
bebaimiškumą kovoje su re
voliucijos ir Tarybų valdžios 
priešais, tęsė kovą už savo 
liaudies laisvę ir laimingą 
ateitį niūriais buržuazijos 
valdymo metais, o atkūrus 
Tarybų valdžią gimtajame 
krašte, buvo pirmosiose nau

technologija serijinei jų ga
mybai.

Respublikiniame medikų 
išradimų ir racionalizacinių 
pasiūlymų konkurse, kuris 
buvo surengtas Vilniuje, šis 
kūrybinis darbas pripažintas 
geriausiu. Prie vertingiausių 
praėjusių metų išradimų taip 
pat priskirtas Vilniaus uni
versiteto medicinos fakulteto 
docentų V. Kleizos ir B. 
Dainio “Venodisektorius”— 
originalus cirkulinis skalpe
lis, įgalinantis be didesnio 
audinių pažeidimo paruošti 
reikiamą ligonio venos atkar
pą. Iš šių atkarpų sudaromos 
poodinės arterijos-venos “ro
zetės,” kai ligoniui reikia 
prijungti dirbtinio inksto 
aparatą ar kitas sistemas. 
Venodisektorius įtrauktas į 
Vilniaus eksperimentinės 
medicinos technikos įmonės 
gamybinius planus.

Respublikos medikai kas
met padaro apie dešimt išra
dimų, pateikia daugiau kaip 
300 racionalizacinių pasiūly
mų.

Eltos koresp. 

jo gyvenimo kūrėjų gretose. 
Hitlerininkams okupavus Ta
rybų Lietuvą, komjaunuoliai 
narsiai kovėsi didžiojo Tėvy
nės karo frontuose partizanų 
būriuose. Daug susitelkimo 
parodė respublikos komjau
nuoliai pokario statybos ba
ruose.

Lietuvos Lenino Komunis
tinė Jaunimo Sąjunga šian
dien savo gretose vienija 420 
tūkstančių komjaunuolių. Ji 
visuomet buvo ir tebėra tvir
ta Partijos pagalbininkė auk
lėjant vaikinus ir merginas 
aktyviais kovotojais už ko
munizmo idealų pergalę, 
liepsningais patriotais ir in
ternacionalistais, ištikimais 
didžiojo spalio darbų ir idėjų 
tęsėjais. Respublikos kom
jaunuoliai, kaip ir visas tary
binis jaunimas, šventai sau
go ir gausina šlovingas Ko
munistų Partijos ir tarybinės 
liaudies revoliucines, kovų ir 
darbo tradicijas.

Iškilmingo posėdžio daly
viai gražiai pagerbė vyres
niuosius draugus, kurie ko
vojo revoliuciniame pogrin
dyje, kurie ir stiprino kom
jaunimo organizacijas, vado
vavo Lietuvos komjaunimui.

Lietuvos komjaunimo jubi
liejaus išvakarėse Kaune, Vi
lijampolėje iškilmingai ati
dengtas monumentas kom
jaunuoliams, žuvusiems už 
tarybų valdžią Lietuvoje.

V. Petkevičienė

Iš laiškų
Drauge Antanai,

Nuoširdžiai sveikinu Jus, 
sulaukusius garbingų 85 me
tų. Linkiu Jums geros svei
katos, asmeninės laimes ir 
sėkmės jūsų kūrybiniame 
darbe vėl visuomenės labo.

Šia proga siunčiu kuklią 
dovanėlę ($15) mūsų mielai 
“Laisvutei.” J. L.

Mano Mieli,
Jau trys savaitės, kai pali

kau Jus ir savo kasdienybę! 
Gyvenu Miami pas Jaronimą 
Bukaitį. Oras nešaltas ir vie
ta patogi, nes čia pat reikia
mos parduotuvės, valgyklos 
ir net McDonald.

Rytoj mano šeimininkas 
švęs savo 85-ąjį gimtadienį, 
bet dar žvalus, daug skaito, 
turi gerą klausą ir retkar
čiais užtraukia dainos posme
lį. Visa bėda, kad kojose 
raumatas ir negali daug 
vaikščioti, nei važinėti.

Sekmadieniais aplankom 
lietuvių svetainę. Jau iš tolo 
užkvimpa skanūs pietūs. 
Maistas šviežias, įvairus, 
sveikas, kurį paruošia Ne
vins šeima. Pirmininkas Ieš
mantą savo vyrišku ir taktiš
ku elgesiu sumaniai tvarko 
klubo reikalus. Dr. Kočiuvie- 
nė maloniai sutinka kiekvie
ną atvykusį. Po pietų pasi
girsta šokių muzika. Lietu
vių eilės išretėję, bet ateina 
ukrainų, rusų ir lenkų.

Savo viešnage esu paten
kinta. Aplankiau turtuolių 
plažus, miesto centrą, žydų 
senelių šokius, Sea Quariu- 
mą, kitą lietuvių klubą ir k.

Jaronimas siunčia nuošir
džiausius linkėjimus Jums ir 
visam “Laisvės” kolektyvui! 
Ypač sveikina savo vienmetį 
Antaną! Nori, kad jis būtų 
sveikas ir savo mintis dar 
ilgai skleistų pažangiajai 
žmonijai!

Tad, iki pasimatymo! Ne
sušalki!!

Viso geriausio!
Jūsų,

Valeria Gasiūnienė
1979.1.25

žurnale „Azija i Afrika“ 
pranešama, kad Egipto vaka
ruose, 600—1200 m po Libi
jos dykuma, aptikta didžiausia 
pasaulyje požeminė jūra, IŠ 
kurios kasmet galima Išgauti 
apie 680 mln. m3 gėlo van 
dens. Si požeminė jūra gali 
aprūpinti vandeniu netoliese 
esančias oazes.
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Mano keliai į mokslą
JUSTAS PALECKIS

Tęsinys iš praeito num.

PAMOKA APIE 
TAUTYBĖS SUPRATIMĄ

Beje, ryškiai prisimenu 
ypatingą įvykį iš tų mokyk
los laikų. Jis susijęs-su ne 
visai aiškiu tada tautybės 
klausimu. Vieną kartą moky
tojas Lukas Uozolinis suma
nė aiškinti tuo reikalu. Mo
kytojas ėmė mus egzaminuo
ti. Paklausia pavardę, tauty
bę, kokia kalba mokosi tiky
bos ir iš kur kilę tėvai.

Pirmuoju jis paklausė Joną 
Stuką, kurs atsakė esąs len
kas, tikybos mokosi lenkiš
kai, tėvai kilę iš Kauno 
gubernijos Pasvalio vals
čiaus. c

— Tai koks tu lenkas, jei 
tėvai kilę iš Kauno guberni
jos ir be abejo yra lietu
viai,—tarė mokytojas.

Tokiais pat “lenkais” pasi
rodė esą ir Paikumai, ir 
Narbutas, ir Mykolaitis bei 
eilė kitų, kurių tėvai kilę iš 
Kauno gubernijos, bet dau
guma tikybos mokėsi lenkiš
kai.

Tada mokytojas, apiben
drindamas savo savotišką 
tardymą, pareiškė:

— Matyt, jūsų tėvai ne 
visai nusivokia tautybės rei
kalais. Kauno, Vilniaus ir 
Gardino gubernijos yra Lie
tuva. Todėl tie, kas kilę iš tų 
gubernijų, yra lietuviai. Tie
sa, gali būti išimčių, nes ten 
gali gyventi ir kitų tautybių, 
bet pagrindiniai gyventojai 
ten lietuviai. Tuo labiau, kad 
jūsų pavardės grynai lietu
viškos. Tuo tarpu štai Palec
kis ir Maziliauskas, kurių 
pavardės lenkiškos ar bent 
slaviškos, laiko save lietu
viais, nes jų tėvai lietuviai, 
kilę iš Kauno gubernijos.

Tai buvo savotiška pamoka 
apie tautybių supratimą. 
Tais laikais buvo įsivyravęs 
paprotis sutapatinti lietuvius 
su žemdirbių, valstiečių luo
mu. O lenkiškai valstiečius 
vadina “chlop,” dar pride
dant koliojimą “cham.” Gi 
lenkiškumas lietuvių akyse 
atrodė lyg koks laipsnis į 
“poniškumą,” nes lenkiškai 
kalbėjo dvaruose, klebonijo
se, o ir į miestus išėję 
lietuviai valstiečiai stengda
vosi prilygti “obivateliams,” 
kalbėjusiems lenkiškai. Tuo 
labiau, kad.su lenkyste buvo 
tapatinama katalikybė, kurią 
buvo stengiamasi vaizduoti 
kaip “lenkišką” tikybą.

Nežinau, kiek tas mokyto
jo Uozolinio vienintelis toks 
pasikalbėjimas paveikė tuo
met, bet vėliau dauguma 
mano mokyklos draugų pasi
darė lietuviais. Ypač prisi
menu Stuką, kuris po pirmo
jo pasaulinio karo išvyko į 
Lietuvą ir mokytojavo.

Nikalojaus Lojo 
vardo gimnazijoje

Pradžios mokyklos tris 
skyrius baigiau 1910' metais 
su vidutinioko pažymiais. 
Dabar kilo klausimas dėl 
tolimesnio mokslo. Dauguma 
mano mokslo draugų nesvy
ruodami nuėjo į keturklases 
progimnazijos tipo miesto 
mokyklas. Tuo tarpu mano 
tėvai svarstė, kaip daryti 
toliau. Jie tarėsi su mokslus 
ėjusiais žmonėmis, kurie ra
gino leisti mane į gimnaziją, 
nes tai užtikrintų platesnį 
kelią į gyvenimą. Tėvas sa
kydavo, kad ir šio pradžios 
mokslo man užtektų, nes 
moku skaityti, rašyti, skai
čiuoti, ko gi daugiau papras
tam žmogui reikia. Bet moti
na turėjo vieną svajonę—ji 
troško pamatyti savo sūnų 
išėjus į kunigus. Tais ar 
kitais sumetimais, bet tėvai 
nusprendė mane leisti į gim
naziją. Tai buvo nelengvas 
sprendimas, nes gimnazijoj 
už mokslą reikėjo mokėti per 
metus 75 rublius, o tėvai 

abudu šykštūs, labai nemėgo 
pinigą išleisti.

Tuo būdu 1910 metų rude
nį, išlaikęs nesudėtingus eg
zaminus, įstojau į Rygos Ni
kalojaus I vardo gimnazijos 
pirmąją klasę. Pradžios mo
kykloje buvau tarp artimų 
man padėtimis “paprastų” 
žmonių—darbininkų, amati
ninkų, smulkių tarnautojų ar 
valstiečių—vaikų. Tuo tarpu 
gimnazijoje aplink mane vis 
“poniškos” kilmės—inžinie
rių, mokytojų, karininkų, di
rektorių, dvarininkų, moksli
ninkų—vaikai. Kažkaip ne
galėjau prie tos kompanijos 
pritapti. Aš būdavau kukliai 
apsirengęs, neturėjau pri
lygstančio ponų vaikams 
išauklėjimo, buvau grubo
kas. Tad tekdavo patirti ir 
pašaipų ir įžeidinėjimų, o 
reaguodavau į tai ne tiek 
žodžiais, kiek kumščiais. Tad 
dažnai kildavo įvairių nesusi
pratimų. Nors mokytis ir čia 
sekėsi neblogai, bet toji “po
niškumo” aplinka slėgė. 
Greit įsigijau “nepataisomo” 
triukšmadario ir išdaigininko 
vardą. Žinoma, čia niekas už 
ausų netampė, ant kelių ne
klupdė ir lazdos ant nugaros 
nelaužė. Bet savo blogą elge
sį turėdavau atpirkti pasiliki
mu po pamokų, o kartais 
tekdavo už bausmę ateiti 
keliom valandom ir sekma
dienį.

Mokymasis be mokyklų
Nežinau, kaip toliau būtų 

vykęs mano mokslas gimna
zijoje, bet jis greit nutrūko. 
Vos pusmečiui praėjus, aš 
pasakiau tėvams, kad man 
labai sunku mokytis, o ir 
noro nebeturiu. Tėvas tokį 
sprendimą sutiko su džiaugs
mu,' nes jam- rūpėjo turėti 
nors dar mažą, bet jau pagal
bininką jo namų darbuose. 
Motina kiek nusiminė, paty
rusi, kad kunigu nenoriu būti 
ir jos svajonė išgaišta, bet 
irgi greit nusiramino.

Taip ir likau, sulaukęs 12 
metų, be tolimesnio mokslo. 
Teko pasitenkinti gyvenimo 
mokykla. Svarbiausia lavini
mosi priemone tapo skaity- 

i mas. Dar pradžios mokykloje 
pradėjau skaityti mažutes 
nuotykių knygutes, ėjusias 
serijomis. Ypatingai patrau
klios buvo įvairių seklių, 
pagarsėjusių tada Nato Pin- 
kertono, Šerloko Cholmso, 
Niko Karterio ir kitų seklių 
nuotykių knygutės.

Tačiau perskaičius apie du 
šimtus tokių knygučių, sek
lių nuotykiai įkyrėjo. Ypač 
kai susipažinau su fantasti
nių Žiulio Verno, Lui Buse- 
naro, Maino Rido, Lui Žako- 
lijo, Fenimoro Kuperio ir 
kitų jaunimo mėgtų rašytojų 
knygomis. Labai gilų įspūdį 
padarė man gana didelis ro
manas apie Italijos liaudies 
laisvės kovotoją Garibaldį, 
kurs ilgam pasidarė mano 
mėgstamu didvyriu. Juo to
liau, juo vis rimtesnes kny
gas pradėjau skaityti.

Pirma knygų skaitymas 
buvo privalomas, skaičiau to
kias knygas, kurias tekdavo 
gauti iš kaimynų ir draugų, o 
pamažu ir pas mane susidarė 
knygų pundelis, tad galėjau 
jomis keistis su kitais skaity
mo mėgėjais. Tačiau vėliau 
sumaniau pereiti prie nuola
tinio knygų šaltinio—užsira
šiau į artimiausiąją miesto 
biblioteką. Dabar jau ėmiau
si rimtesnių knygų. Tai buvo 
lenkų rašytojo Senkevičiaus 
“Ugnimi ir kalaviju” bei kiti 
jo romanai, Puškino, Dosto
jevskio, Lermontovo, Gogo
lio, Marko Tveno, Ibseno, 
Auerbacho, Dikenso, Zola, 
Pšibiševskio ir daugelio kitų 
žinomų rašytojų knygos.

Iš lietuviškų knygų namie 
mažai kas tebuvo, išskyrus 

t

įvairias “peklos knygas,” 
“Pasakojimai iš šventraščio,” 
“Liūdna istorija apie Geno
vaitę,” Jakavičiaus kalendo
riai. Todėl tik pirmojo pasau
linio karo metu, susipažinęs 
su visuomenes veikėju Anta
navičių, atradau platesni ke
lia į lietuvišką knyga. Tai 
buvo Antanavičiaus bute su
krautos senosios Pašalpos 
draugijos biblioteka, kurioje 
radau įvairių žurnalų kom
plektus, Lazdynų Pelėdos, 
Maironio, Jono Biliūno, Liu
do Giros ir kitų knygas.

Prie miesto bibliotekos 
veikė skaitykla, kurion gana 
dažnai užeidavau. Ten galė
jau skaityti įvairius žurnalus 
ir laikraščius, išeinančius ne 
tik Ryboje, bet ir Peterbur
ge bei Maskvoje.

Greta su šiuo savamokslio 
keliu teko išeiti ir darbo 
mokyklą. Kadangi mūsų pra
gyvenimo šaltinis buvo na
mai, kuriuos tėvas pasistatė 
Rygos darbininkų priemies
tyje iš savo kalvystėje už
dirbtų pinigų, jie reikalavo 
nuolatinio darbo. Man dar 
nesulaukus 14 metų amžiaus, 
mirė tėvas. Tad ant mano 
pečių daugiausiai gulė namų 
darbai, kurie reikalavo daug 
jėgų ir laiko. Tačiau skaity
mas pasidarė tokiu įpratimu, 
kad jam skyriau kiekvieną 
laisvesnę valandą.

Socialiniai' klausimai ,visu 
aštrumu buvo iškilę per 
1905-07 metų revoliuciją, ku
ri labai aktyviai pasireiškė 
Rygoje, tame dideliame lat
vių darbininkų judėjimo cen
tre. Nors tada buvau dar 
mažametis, bet giliai į širdį 
ir į atmintį įsirėžė tų metų 
įspūdžiai. Mūsų namuose gy
venusių darbininkų Jansonų 
šeima turėjo artimų ryšių su 
revoliucionieriais. Su jų vai
kais žaisdamas girdėjau kaip 
vyresnieji Jansonai skaitė 
socialdemokratų laikraštį 
“Cynia” (“Kova”) ir revoliu
cionierių proklamacijas. Tuo 
aštriau socialinius klausimus 
iškėlė 1914 metais prasidėjęs 
pasaulinis karas.

Duonkepio Briedžio 
pamokos

Vieną pirmųjų socialistinio 
mokslo pamokų man davė 
darbininkas duonkepis Ro
bertas Briedis. Kai pasako
jau apie matytą mieste pa
triotinę manifestaciją, dėl 
austrų tvirtovės Peremišlio 
užėmimo, jis pasakė:

— Ir ko čia džiaugtis? Ar 
nežinai, kad ties Peremišliu 
žuvo tūkstančiai rusų, lenkų, 
latvių, lietuvių ir, tur būt, ne 
mažiau austrų, vengrų, čekų 
ir kitų. O kiek turto sunai
kinta, kaip daug našlaičiais 
liko! Tik akli žmonės gali 
džiaugtis dėl tokių įvykių.,

Čia Briedis parodė man 
“Cynią” su įrašu “Visų šalių 
proletarai, vienykitės!” 
Straipsniai pavadinti “Šalin 
karą!”, “Tegyvuoja tautų so
lidarumas!”. Ten buvo rašo
ma, kad rusų carizmas yra 
mums didesnis priešas, negu 
vokiečiai. Kaip tik vokiečių 
darbininkai ne priešai, o 
draugai rusų darbininkams. 
Tad reikia vieni kitiems iš
tiesti ranką ir kovoti prieš 
savo engėjus. Tik taip turi 
baigtis karas, kurs atneštų 
laisvę pavergtoms Rusijos ir 
Vokietijos tautoms.

Tokia pamoka žymiai pa
veikė mano galvojimą. Vis 
kritiškiau ėmiau vertinti ka
ro įvykius ir oficialiai skel
biamus pranešimus. Bet dar 
daug pamokų ir patyrimų 
reikėjo, kol suradau tikrą 
kelią. Supratau, kad turiu 
būti dai“bo žmogumi, tad 
1915 metų vidury įstojau 
dirbti spaustuvės darbinin
ku. Paskui įvairių darbų teko 
dirbti; buvau raštininku, ge
ležinkelio darbininku, sandė
lio vedėju.

Darbas laikraštyje
Didelį poveikį paliko 1917 

metų vasario revoliucijos 
įvykiai, kada pakilo liaudies

“LAISVĖ”

masių aktyvumas. Jo įtakoje 
ir. aš/jsijungiau į visuomėnės 
darbą, pradėjau dalyvauti 
draugijose, įstojau į chorą, 
tapau mėgėju vaidintoju, o 
vėliau pradėjau rašyti teilė- 
raščius. Tai buvo posmai 
apie liaudies laisvę, tarnavi
mą tėvynės labui, pasiryžimą 
nešti žmonėms šviesą ir lai- 

. m^
Atėjo 1919 metai, kada 

Latvijoje, kaip ir Lietuvoje 
bei Estijoje, darbo žmonės 
kūrė socialistinę tarybų vaL 
džią. Su tuo metu sutapo, 
mano pirmasis pasireiškimas 
spaudoje. Rygoje ėjęs komu? 
nistinis laikraštis “Darbinim 
kų kovą” pirmą kartą patal
pinę mano eilėraštį “Ateities 
viltis.” O netrukus aš pradėr 
jau dirbti tame laikraštyje. 
Pačiam teko nustebti, kad su 
tokiu nedideliu mokslo baga
žu išėjęs į gyvenimą, pasi
dariau faktišku laikraščio re
daktoriumi, rašiau jame eilė
raščius,< straipsnius, verčiau 
įvairią medžiagą iš latvių ir 
rusų kąlbų. Tai įvyko prieš 
60 metų, . ,

Kaip žinome, buržuazija su 
tarptautinės imperialistų 
ginkluotos intervencijos pa
galba nuslopino tada .tąrybų 
valdžią Pabaltijy.

Nusprendžiau būti mokytoju
i • . * L. •

Galvodamas, kaip geriau
siai galėčiau patarnauti savo 
tautai ir darbo žmonėms, 
padariau išvadą, kad turiu 
būti mokytoju ir įvykdyti 
svajoę apie šviesos nešįmą 
žmonėms. Tačiau mokytoju 
negali būti be mokslo. Todėl 
1920 metais, jau turėdamas 
21 metus, amžiaus, pasiryžau 
tęsti mokslą ir sėdausi į 
vakarinės gimnazijos trečios 
klasės suolą. Toji gimnazija 
turėjo tą ypatybę, kad per 
metus galėjau išeiti po dvi, 
klases—vieną klasę žiemą, 
kitą klasę vasaros atostogų 
metu. Nelengvas tai buvo 
man laikas, nes teko ir įvai
rius darbus dirbti, tarnauti, 
įvairius visuomenės pareigas 
atlikti, o kartu ir pačiam 
mokytis. '

Tačiau jau 1922 metais 
galėjau įvykdyti savo\ svąjo- 
nę—pradėjau mokytojauti 
Rygos lietuvių pagrindinėje 
mokykloje (progimnazijos ti
po). Bet drauge dar tęsiau 
mokslą ir 1924 metaisj užbai
giau yisąs 8 klases gimnazi
jos, įgijau vidurinės mokyk
los baigimo arba brandos 
atestatą.,

Taip baigėsi mano ( keliai 
kaipo savamokslio. Vėliau 
1926 metais persikėjiau į 
Kaupą, kur tuometinė Sleže
vičiaus vyriausybė paskyrė 
mane ELTOS telegramų 
agentūros direktoriumi. Ta- 
čiau dar tęsiau mokslą Kau
no universitete, kurį lankiau 
dvejus pietus, bet išstojau jo 
neb<Jįfjgę4’ir •vėl tęsiau‘gyve
nimo mokyklą. Po fašistinio 
perversmo mane iš ELTOS 
direktorių pašalino, kad to
liau dirbau kaip žurnalistas 
ir rašytojas.

Didžiausia mokykla man 
buvo suartėjimas su komu
nistų partija ir dalyvavimas 
Antifašistiniame liaudies 
froMe/Fašistinės santvarkos 
pašalinimas 1940 meijaįs at
vėrė’ plhčiuš horozontbs Lie
tuvos darbo liaudies gyveni
me. (Džiaugiuosi, kad lietuvių 
tauta, nuėjusi socialistiniu 
)<eliu, yra pasiekusi milžiniš
kų Įairpėjimų įvairiose' srity
se. , Ypatingai miela mano 
Širdžiai tai, kad taip plačiai t A'
mūsų šalyje praplito mpkslo 
šviesa, kad kiekvienam 
mokslas tapo prieinamąs^ Ti
krai tai nuostabu, kad per 
trumpą pokarinį kelių dešim
kių, metų laikotarpį šviesimo 
srityję Lietuva nuėjp tokį 
pažangos kelią, kuriam bur
žuazinėje ^santvarkoje, įūtų 
reikalinga ne mažiau kaip 
500 .metų. ’ ‘ t

[Pabaiga] i i

3-IAS PUSLAPIS

A. Dilio nuotr.
21-ASIS SAULĖS
AKTYVUMO CIKLAS

Daugiau kaip prieš 200 
metų paaiškėjo, kad Saulės 
spinduliavimas ne tolygus, 
bet periodiškai tai didėja, tai 
vėl silpnėja. Pro teleskopą ir 
kitais prietaisais nustatyta, 
kad Saulės aktyvumo kiti
mas pasireiškia taip: Saulėje 
daugėja arba mažėja dėmių, 
protuberantų (tai savotiški 
išsiveržimai, regimi Saulės 
atmosferoje), žibintų ir žybs
nių. Visi tie reiškiniai siejasi 
su magnetinio lauko kitimu 
Saulės paviršiuje ir po juo. 
Laikotarpis, per kurį Saulės 
aktyvumas didėja ir paskui 
vėl mažėja, vadinamas akty
vumo kitimo periodu. Jis 
nevisai vienodas: kartais il
gesnis, kartais trumpesnis, 
vidutiniškai lygus 11 su tru
pučiu metų. Astronomai spe
cialistai ir mėgėjai regulia
riai stebi Saulę, ypač jos 
dėmes, nuo vidurio XVIII 
amžiaus. Nuo to laiko jau 
praėjo 20 Saulės aktyvumo 
kitimo ciklų. Paskutinis kiti
mo minimumas buvo 1975-6 
metais. Aprimus Saulei, kar
tais visiškai nebebūna tų 
reiškinių, kurie sekami arba 
jų labai sumažėja. Šiuo metu 
Saulės aktyvumas sparčiai 
didėja. 1977 m. pirmajame 
pusmetyje jis buvo vertina
mas vadinamuoju Volfo skaL 
čiumi 20, antrajame—jau 35, 
o 1978 m. pradžioje—net 70 
su viršum. Aktyvumo maksi
mumo laukiama 1982 metais. 
Jis, atrodo, bus didelis, kaip 
ir 20 ciklo maksimumas.

Saulės aktyvumo kitimas 
atsiliepia Žemės atmosfero
je, kuri sugeria didumą Sau
lės šiluminių ir visus ultra
violetinius bei Rentgeno ir 
vadinamuosius kosminius 
(“Saulės vėją”) spindulius. O 
jie priklauso nuo Saulės ak
tyvumo. Cikliškas Žemės at
mosferos kitimas atsiliepia 
orams, radijo ryšiams, kos
monautikai. Todėl šiuo metu 
itin atsidėjus tiriami Saulės- 
Žemės ryšiai, bandoma tų 
ryšių reiškiniu prognozuoti 
priklausomai nuo Saulės ak
tyvumo stadijos^

Astronomas A. Juška

• SAULĖS MIESTAS

Rytų Australijoje, netoli 
Brisbelno, artimiausiu metu 
bus pradėtas statyti miestas, 
kuriame kiekvieni namai bent 
dalį naudojamos energijos 
gaus Iš saulės. Miestas bus 

i pastatytas maždaug per 12 
metų Ir turės 4000 namų, ku
riuose gyvens apie 15 000 
žmonių.

Brisbeino Kvlnslendo uni
versitete buvo sukonstruotas 
būsimo miesto namų prototi- 

i pas. Tokiame modelyje įreng- 
, tas saulės šildomas plaukimo 

baseinėlis, saulės energijų 
naudojantis oro kondicionie
rius bei saulės kaitinama or
kaitė. Be to, sumontuota sis
tema, saulės spindulių energi
jų paverčianti elektros srove, 
kurios pakanka nedideliems 
elektros prietaisams, pvz., 
ventiliatoriui arba televizoriui. 
Speciali izoliacija turi garan
tuoti minimalius šilumos nuos
tolius Žiemų ir patikimų ap
saugų nuo pernelyg didelės 
kaitros vasarų.

. * Ji'

• SAULĖ ŠILDO BUTUS 
Viename Odesos srities ra-

.1 jorte, kur gausu saulėtų dienų 
(300 per metus], pastatytas 
helio įrenginys, aprūpinantis 
karštu vandeniu 12 butų gyve- 
namųjį namų. Vandens tem
peratūra yra 75CC. Tokios 
temperatūros pakanka butams \ 
šildyti. O šaltomis žiemos die- 

•, nomls saulei pagelbsti nedi
delė katilinė, įįuftgta į helio 
termocentralės sistemų.

Rajoniniai kultūros namai Kelmėje.

Pačiame Kelmės miesto centre iškilo originalus stati
nys—rajoniniai kultūros namai. Juose yra koncertų ir kino 
salė, patalpos poilsio vakarams, parodoms, pasakų kamba
rys mažiesiems, biblioteka su jaukia skaitykla ir muzikos 
skyriumi. Naujuosius rūmus puošia liaudies meistro J. 
Liaudansko dekoratyvinės skulptūros.

Justui Paleckiui įteiktas 
vyriausybinis apdovanojimas
Vilnius. — Sausio 20 d. 

Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos prezidiume socialisti
nio darbo didvyriui, Lietuvos 
TSR Taikos gynimo komite
to pirmininkui Justui Palec
kiui įteiktas Spalio Revoliu
cijos ordinas, kuriuo jis ap
dovanotas už vaisingą visuo
meninę veiklą ir ryšium su 
80-siomis gimimo metinėmis.

TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos prezidiumo vardu ap
dovanojimą sukaktuvininkui 
įteikė, TSR Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumo pirmi
ninko pavaduotojas Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumo pirmininkas 
Antanas Barkauskas.

Aštuoniasdešimtųjų gimi
mo metinių ir aukšto vyriau
sybinio apdovanojimo proga 
Justą Paleckį nuoširdžiai pa
sveikino Lietuvos KP CK 
pirmasis sekretorius Petras 
Griškevičius.

— Jūs nuėjote didelį gyve
nimo kelią,—pasakė draugas 
Griškevičius.—Ryškiausiais 
pėdsakais jame paženklinta 
jūsų valstybinė, visuomeni
nė, kūrybinė veikla tarybi
nės santvarkos metais. Mes 
džiaugiamės ir šiandien ma
tydami jus aktyvus visuome
ninio darbo baruose. Jūs 
daug dirbate kaip Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatas, sėkmingai vadovau
jate Respublikos Taikos gy
nimo komitetui, aktyviai 
reiškiatės kaip Rašytojų Są
jungos narys, plačiai žinoma 
jūsų publicistinė veikla. Pa
žymėdami jūsų jubiliejų, iš 
širdies linkime jums geros 
sveikatos, ilgų ir laimingų 
gyvenimo metų, neblėstan
čios energijos ir visokeriopos Rimgaudas Graibus

. ■■

“Litekso” dailininkės R. Meškauskienė [kairėje] ir A. 
Gidiehė apžiūri naujus audindius.

Elegantiški, madingų spalvinių derinių Kauno “Litekso” 
audiniai turi didelę paklausą. 60 procentų gaminių čia 
žymima kokybės ženklu.

Dabar susivienijime stojo rikiuotėn naujas audimo 
cechas. Tai leis kasmet padidinti audinių gamybą 500 
tūkstančių metrų. A. Sabaliausko nuotrauka

sėkmės visuomeninėje veik
loje ir kūrybiniame darbe.

Respublikos vyriausybė 
vardu jubiliatą karštai pa
sveikino Lietuvos TSR Mi
nistrų tarybos pirmininkas 
Juozas Maniušis.

Justas Paleckis padėkojo 
Komunistų Partijai, Tarybi
nei vyriausybei, asmeniškai 
Centro Komiteto generali
niam sekretoriui, TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumo pirmininkui Leo
nui Brežnevui už aukštą jo 
darbo įvertinimą. Mano vietą 
gyvenime, pasakė jis, ap
sprendė Komunistų Partijos 
idėjos, šviesūs socializmo ir 
komunizmo idealai. Ištikimai 
tarnauti šiems idealams, Ta
rybinei liaudžiai visada buvo 
ir yra pagrindinis mano gy
venimo tikslas!

V. Petkevičienė

Ar būsime 
geri?
Tikiu, kad žemė niekada 
Nebus liūdna, nebus juoda. 
Jai niekada nenusibos — 
Iki mirties visus globos.

Ji guos, kai bus labai sunku, 
Ji džiaugsis, kai žvaigždžių taku 
Mes lėksime. Rugių šviesa 
Spindės kiekvieno akyse,

Jr iš kelionių tolimų
Ji šauks prie židinio namų. 
Tik mes ar būsime geri, 
Įstrigę amžiaus tarpdury

Tarp bombų, dieve, ne žaislų, 
Ir poligonų didelių?
Nejau tik mes juodos spalvos 
Užpūsim ant gražios galvos?

kad.su
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AMERIKA IŠ ARTI: MITAI IR TIKROVE

Dolerių piramidės papėdėje
Lietuvoje “Minties” leidyk

la ruošia spaudai žurnalisto 
apolinaro Sinkevičiaus, kele
rius metus dirbusio Jungti
nėse Amerikos Valstijose, 
knygą “Amerikietiškas sūku
rys.” Spausdiname ištraukas 
iš šios knygos.

Amerikoje mačiau daug 
įvairių paminklų preziden
tams, karvedžiams. Tačiau 
nemačiau monumento darbi
ninkui, kuris sukūrė šiandie
ninę jos didybę. Kai regi 
milžiniškus Amerikos mies
tus ir nuostabius kelius, pri
kimštus automobilių, pagal
voji, kiek guvių darbo rankų 
ir sumanių galvų visa tai 
sukūrė ir padarė. Kai pažvel
gi į kompiuterį, kuris valdo 
galingą plieno lakštų valcavi
mo cechą, ir į aparatūrą, 
kuri sparčiai nustato, kuo 
serga žmogus, pagalvoji— 
kokie talentingi yra žmonės, 
kuriantys tokias vertybes. 
Tačiau, kai žinai, kas valdo 
šias vertybes, kas pasisavina 
žmogaus darbo vaisius, susi
mąstai, kaip toje šalyje ap
vagiamas darbo žmogaus ge
nijus,

“General Electric” kompa
nijos viceprezidentas už to
kias mintis mane išjuokė 
kaip nesuprantantį amerikie
tiško gyvenimo būdo. Jis 
pareiškė, jog pagrindinis 
vaidmuo pasisavinant darbo 
rezultatus kaip tik priklauso 
amerikiečių daugumai. “Vi
dutinės klasės” rankose 
esančios akcijos—ji esanti 
pagrindinė gamybos dalinin
kė. “Vidutinei klasei” pri
klausanti beveik visa Ameri
ka—ji geriausiai pasaulyje 
gyvenanti visuomenė.

Amerikiečiui nuosekliai ir 
išradingai visais būdais kala
ma į galvą formulę—jei nesi 
turtuolis, tai nepriklausai de
šimtąją! šalies visuomenės 
daliai, jei nesi biedniokas, tai 
nepriklausai penktajai Ame
rikos visuomenės daliai. Tai 
kam tada priklausai? “Vidu
tinei klasei”—amerikiečių 
daugumai.

Kartą vienas Associated 
Press agentūros žurnalistas 
pakvietė mane į Columbia 
universitetą pasiklausyti čia 
Nobelio premijos laureato 
Polio Semiuelsono paskaitos 
apie pasaulio ekonomikos pa
dėtį. Profesorius simpatijų 
socializmo ekonomikai ne
reiškė, tačiau jis pasakė tie
są apie Amerikos ekonomi
ką, apie “vidutinę klasę.” Jo 
paskaitos išvada—klaidinga 
galvoti, kad vertybes Ameri
koje pasiskirsto pati daugu
ma.

Prisimenu ir pavyzdį, ku
riuo remdamasis jis išdėstė 
savo teoriją. Jei pastatytu
me Amerikos pajamų pirami
dę iš tūkstantinių dolerių 
blokų, tai ji susilygintų su 
Eifelio bokštu. Amerikiečių 
daugumai priklauso apie me
trą nuo žemės, o likusi viršu
tinė dalis—korporacijų savi
ninkams, kurių rankose yra 
pagrindiniai akcijų paketai. 
Profesorius tada pasakė, kad 
tik dėl statistikos susidaro 
vaizdas, jog amerikiečių gy
venimo lygis esąs panašus į 
vaizduojamą iliustruotų žur
nalų reklamose, kuriose pa
sakojama apie gražias šei
mas, gyvenančias nuostabiai 
įrengtuose priemiesčių na
muose, turinčias porą auto
mobilių, motorines valtis, 
spalvotus televizorius ir dar 
visokių gerybių. O juk 90 
procentų amerikiečių gyvena 
ne taip, pareiškė Polis Se- 
miuelsonas.

Amerikoje teko susipažinti 
su vienu architektu, turinčiu 
savo firmą. Jo žmona dirba 
vyro firmoje, kurioje vasaros 
atostogų metu braižytojomis 
triūsia ir trys dukros studen
tės. Architektas juokaudavo, 
esą, priklausąs “vidutinės 

klasės” aukščiausiajai lygai: 
nuosavas dviaukštis namas 
New Jersey valstijoje, prie 
ežero. Šeimininkas su žmo
na, trys dukros turi atskirus 
butus per du aukštus. Viskas 
įrengta ne tik prabangiai, 
bet ir skoningai. Pora “for- 
dų” bendram naudojimui, o 
vienas—šventinis. Prie gra
žaus ežero didelė lenta su 
užrašu “Privati teritorija”— 
tai architekto “šeimyninės 
valstybės” dalis. Kartą vaka
re, sėdėdami verandoje ir 
klausydamiesi žiogų orkest
ro, kalbėjome apie žmonijos 
ateitį. Vienu ypu buvo pra
keiktos ginklavimosi varžy
bos. Pripažinome, kad žmo
nijos gėda yra sunkios socia
linės-ekonominės dešimčių 
valstybių sąlygos. Šimtai mi
lijonų žmonių planetoje ba
dauja, kai bilijonai eikvoja
mi ginklams. Bet čia mano 
pažįstamas pridūrė, kad jo 
firma užsienyje interesų ne
turi, todėl šitokios proble
mos esančios ne jo, o kongre
so, prezidento reikalas.

— O kaip jūs žiūrite į 
Amerikos vidaus problemas? 
Na, sakykim, į sergančią 
šalies ekonomiką.

— Pats gi matote, kad 
mūsų ekonomika šlubuoja. 
Užsitęsė jos krizė. Nematau 
kelio, kaip ji išbris iš liūno. 
Kyla kainos tokiu tempu, 
kad, atrodo, niekad jos ir 
nesistabilizuos. Bent jau aš 
nesitikiu nieko geresnio su
laukti,—atsakė architektas.

— Turtuoliu nebebūsiu,— 
toliau tęsė jis.—Bijau rizi
kuoti ir dalyvauti loterijoje, 
kad su savo poros milijonų 
turtu žengčiau į didesnį vers
lą. Iš ten galiu grįžti be 
kelnių. O dabar, jeigu mūsų 
firma ir bankrutuotų, vis 
tiek iš sutaupytų lėšų gyven
čiau. O šiaip mano padėties 
žmonių gyvenimas tapo am
žina nežinia . . .

Amerikos sociologai “vidu
tinę klasę” dar skirsto į 
aukščiausią ir žemiausią. Pir
moji esanti prie turtingųjų 
ribos, ji negausi, o antroji, 
gausiausioji—arti neturtin
gųjų. Teko bendrauti su “vi
dutinės klasės” žemiausios 
pakopos amerikiečiais—mo
kytojo, banko tarnautojo, 
universiteto profesoriaus, 
santechniko, dar su viena 
kita šeima. Gyvena žmones 
visai kitaip, negu mano pa
žįstamas architektas iš New 
Jersey. Gyvena žymiai kuk
liau, kad ir priemiesčio na
meliuose, bet pačių remon
tuojamuose. Kad ir ne per 
turtingai įrengtuose, bet 
daugiausia “išpardavimuo
se,” vadinamuosiuose “sei- 
liuose,” pirktais baldais ap
statytuose. Viskas čia daug 
santūriau.

Prisimenu pokalbius su 
New Yorko universiteto eko
nomikos profesoriumi Hariu. 
Kartą jį netikėtai įskaudi
nau, pareiškęs kad amerikie
čiai dolerį sudievino.

— O kaip kitaip? — pa
klausė Haris. — Jeigu są
skaitoje turi dolerių, jautiesi 
pilnaverčiu žmogumi. Gali ką 
nors kreditan pirkti ar “juo 
dai dienai” pasilaikyti. Gal 
sirgsi, o gal kurį laiką ir 
darbo neturėsi, gal vaikus 
norėsi į mokslą išleisti. Visur 
reikia to dolerio, į banką 
žiūriu kaip į šventyklą o į 
dolerį—kaip į dievą. Taip 
žiūriu ne tik aš, taip žiūri 
visa Amerika. Baisu ir pagal
voti, jei krizė į savo verpetą 
įsuktų.

Haris papasakojo, kaip po 
Antrojo pasaulinio karo jo 
tėvai pakiliai svajojo, jog 
amerikiečiai taps turtingiau
siais pasaulyje žmonėmis, tu
rės daugiausia automobilių, 
televizorių, visi gyvens prie
miesčiuose, turės namus su 
gražiu gamtovaizdžiu, viską

“LAISVĖ”

Trys nepamirštami 
susitikimai 

r >

Tai buvo 1940 metais.
Tada aš buvau Saldutiškio 

saleziečių vienuolis. Birželio 
mėnesio pabaigoje vienuoly
no viršininkas tėvas Juozas 
Gusta, buvęs Indijos misio
nierius, Asamo universiteto 
profesorius, sukvietė mus 
brolius į vienuolyno koplyčią 
ir pasakė:

— Tėvynę Lietuvą užgulė 
nepaprastai sunkios dienos. 
Perversmas vyriausybėje. 
Prezidentu tapo Justas Pa
leckis. Bolševikas. Bedievis. 
Melskimės, broliai, kad be
dievių valdžia ilgai neišsilai
kytų. Kad į valdžią grįžtų 
krikščionys demokratai.

Ir čia pat visi vienuoliai, 
suklupę priešais mūsų kon
gregacijos įkūrėjo Jono Bos- 
kos altorių, pradėjome kal
bėti maldas. Greit mintyse 
sukūriau invokaciją. Giliai 
širdyje pergyvendamas tau
tos nelaimę, šnabždėjau: 
“Viešpatie, dieve, galingasis 
ir išmintingasis, padaryk 
taip, kad prezidentas Justas 
Paleckis nesugebėtų vado
vauti Lietuvai. Kad bolševi
kai, užgrobę valdžią, pralai
mėtų. Jeigu tu, visagali, to 
nepadarysi, Paleckis panai
kins vienuolynus ir bažny
čias, kaip kad daroma Rusi
joje. Ištrems kunigus ir vys
kupus. Žlugs katalikų tikėji
mas. Kas tave, gerasis die
ve, tada garbins? Padaryk, 
ko mes visi vienuoliai, tavo 
didieji garbintojai, prašome, 
Amen.”

Bet dievas mano nuošir
džios maldos neišklausė. Lei
do Lietuvai vadovauti bolše
vikams. Netrukus mūsų vie
nuolyno dvarelio žemė, ge
riausia visoje apylinkėje, bu
vo nacionalizuota ir išdalinta 
bežemiams. Vienuoliai, vieni 
paleisti į namus, kiti perkelti 
į Vytėnus ar į Turiną Italijo
je—vienuolyno centrą. Tada 
aš, besiruošdamas vykti į 
Kauno Pirmąją vidurinę mo
kyklą suaugusiems, pykau 
ant dievo, kad jis, būdamas 
toks galiūnas, sutvėręs dan
gų ir žemę, angelus ir žmo
nes, nesusitvarkė su prezi
dentu Justu Paleckiu.

Atėjo 1948 metai.
Vilniuje įvyko pirmasis 

jaunųjų rašytojų respubliki
nis pasitarimas. Tada aš, 
bestudijuodamas Vilniaus 
valstybiniame universitete, 
priklausiau Rašytojų sąjun
gos jaunųjų rašytojų sekci- 

darys automatais, nebebus 
sunkių darbų—bus tikras ro
jus žemėje.

Nuo tų laikų praėjo trys 
dešimtmečiai. Gamyklose ir 
namuose iš tiesų daug kas 
automatizuota. Kiekviename 
žingsnyje kompiuteriai. Žy
miai našesnis darbas. Prirei
kė sumanesnių darbininkų— 
visi masiškai puolė mokytis. 
Amerikiečiai pradėjo dau
giau uždirbti. Jie įsismagino 
pirkti namus priemiesčiuose, 
automobilius, televizorius— 
kreditan, kreditan.

Bet kreditu be baimės nau
dojasi tik aukščiausioji “vi
dutinė klasė.” Žemiausiai 
“vidutinei klasei” kreditas 
turi kitą vertę.

— Gal jūs galvojate, kad 
taip saldu ir lengva pirkti 
kreditan,—tęsė Haris.—Ne! 
Mes nepajuntame, kaip susi- 
pančiojame ir susirišame su 
korporacijomis, su bankais 
tiek, kad kūlvirsčia dirbame, 
bematant keliame kvalifika
ciją, kad tik turėtume darbo. 
O kaip kitaip? Jei netekši 
darbo, viskas, kas buvo įsi
gyta kreditan, bus nebe ta
vo, nors dalį ir išsimokėjai. 
Tada gyvenimas taip smar
kiai nudardės žemyn, kad ir 
atsigręžti nespėsi, ir buvusią 
gerovę prisiminsi kaip, sap
ną. Apolinaras Sinkevičius 

jai. Buvau laimėjęs “Jaunimo 
gretų” žurnalo literatūrinę 
premiją ir taikiau į rašyto
jus, nors žengiau tik pirmuo
sius literatūrinius žingsnius. 
Dalyvavau pasitarėme. Pre
zidiume, tarp ano/meto ži
rnių rašytojų T. Tilvyčio, V. 
Mykolaičio-Putino, A. Venc
lovos, J. Baltušio, J. Šim
kaus,1 pastebėjau ir Justą 
Paleckį. Kažkoks ąštrus 
skaudulys nurėžė krūtinę. 
Prezidiumo pirmininkas stip
resnis ’ir už visagalį dievą! 
Žiūrėjau aš į jį ir'įahįhi 
negalėjau atitraukti. 0 jis— 
poetas, žurnalistas ir ... 
mūsų valdžia!

Po pasitarimo, Tarybų Lie
tuvos Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumas suruošė Tra
kuose prie Galvės ežero, 
buvusiuose Tiškevičiaūs rū
muose, priėmimą. Kartu su 
jaunaisiais rašytojais nuvy
kau ir aš. Mus pasitiko Jus
tas Paleckis. Sveikinantis 
pajutau jo kietą, įdiržusį 
delną. Bet jis buvo papras
tas, nuoširdus, svetingas. 
Pakvietęs į nepaprasto gro
žio salę, aiškino ir apie buvu
sius Lietuvos valdovus, ir 
apie dabartinę Lietuvos pa
dėtį. Skatino jaunuosius ra
šytojus • nepamiršti savo 
krašto istorijos, o svarbiau
sia pavaizduoti besikuriančią 
socialistinę tėvynę. Kūryba 
pareikalaus ir meilės, if šir
dies, ir sveikatos. Aukotis 
verta, nes tik kūryba įamži
na ir gyvenimo laikotarpį, ir 
autorių. Darbo vaisiai atly
gins už pasišventimą:

Tada ir man teko akis į akį 
susidurti su Paleckiu.

— Ar ne Jauniškis būsi?— 
užkalbino mane. —“Jaunimo 
gretose” mačiau nuotrauką. 
Laureatas. Sveikinu. f Aš
trink plunksną.

— Nelabai aštrinasi,—pa
sakiau apgailestaudamas. — 
Trūksta gyvenimo patyrimo 
ir žodžių neapvaldau.

— Ne šventieji puodus lip
do. Ir niekas iš karto rašyto
ju negimsta. O ar jau išsiva
davai iš religijos opiju- 
mu? . .

Nieko aš tada neatsakiau 
Paleckiui, nes dar lankiau 
bažnyčią. Jo žodžiai mane 
privertė dar kartą susimąs
tyti: su kuo aš? Nustoti 
tikėjus į dievą, buvo nepap
rastai sunku, nes dievas pla
kė . širdyje dar negimus, o 
tik ruošiantis į pasaulį. Die
vą pagimdė motina, kartu su 
manimi, ir jis trukdė žengti 
koja į koją su nauju gyveni
mu.

1976 metais spalio mėnesį 
Knygų bičiulių draugija pa
kvietė į Šakius, dalyvauti 
literatūros vakare. Lauke 
ūžavo vėjas, į langus barbe
no lietus, skaudėjo galvą įr 
buvo kažko pikta. Nenorėjau 
važiuoti šitokiu oru. Aš atsa
kiau:

— Aš jau savo atvažinė- 
jaų. Užteks. Yra jaunų.

— b Justas Paleckis irgi 
jaunas?

— Ką, ar jis važiuoja?— 
nustebau ir šūktelėjau į, ra
gelį?—Jeigu valdžia—tai ir 
aš: Šią kelionę lengvai įveik
siu.

Nors Paleckis sunkiai įlipo 
,į mašiną, bet jautėsi žvaliai. 
Atskriejome į Gelgaudiškio 
kultųros namus. Klausytojų, 
prisirinko sausakimšai. J.* 
Paleckis gyvai ir išraiškingai , 
pasakojo apie keturiasdešim
tuosius metus, kai jis, išėjęs 
iš kalėjimo, užėmė preziden
tūros rūmus ir, kartu su 
kitais politkaliniais, ėmė kur
ti Lietuvoje socialistinę san
tvarką. Vieną kitą epizodą 
papasąkojo ir iš savo nepa
kartojamų kelionių po socia
listines ir kapitalistines šalis, 
kur'atstovavo ne tik mūsų 
respubliką, bet ir visą tary
binę šalį TSRS. Pabaigoje 

paskaitė keletą naujų savo 
eilėraščių.

Klausytojai kėlė ovacijas, 
neleido nueiti nuo tribūnos. 
Ir aš plojau kiek galėdamas. 
Širdyje jaučiaus už visus 
laimingiausias: prezidiume 
sėdžiu su Tarybų Lietuvos 
prezidentu, kurio vienuolijos 
laikais nėpaprastai neapken
čiau' Aš ne tik dievą prara
dau, bet ir prieš jį parašiau 
šimtus straipsnių, išleidau 
keletą knygų ir prisiminimus 
iš vienuolyno, kaip buvau 
bažnyčios apmulkintas. Ilgai 
aš kankinaus iki gerai įsisą
moninau, kad dievas—žmo
nių kūrinys, kad religija yra 
antimokslinė, reakcinė ideo
logija. Kad ji atitraukia są
monę nuo realaus gyvenimo 
kūrimo, ugdo pasyvumą ir 
priešiškumą socializmo, idė
joms. Religija yra dvasinė ir 
moralinė priespauda.

Pakilęs į tribūną, aš skai
čiau kūginius, kritikuojančius 
religiją, jos dogmas, scholas
tinius mokslus, apeigas, mo
ralą. Kai grįžau į prezidiu
mą, Justas Paleckis paspau
dė man ranką:

— Nesitikėjau, kad toks 
aštrus. Matosi, kad daug 
kentėta.

Kai vakare svečiavomės 
pas Šakių knygos bičiulius, 
užėjus širdgėlai, pirmininkui 
pasiskundžiau:

— Jaučiu jau, jėgos senka. 
O dar tiek būtų galima para
šyti. ■

Paleckis šyptelėjo kraštu 
lūpų ir tarė:

— Prieš mane—vaikėzas 
esi. Aukso vidurys. O aš jau 
ketvirtą jaunystę baigiu. Ir 
tai dar žurnalistikos istoriją 
žadu parašyti. Tik va, tie 
literatūros vakarai, įvairūs 
susitikimai, posėdžiai nelei
džia tinkamai susikaupti. Bet 
ir juos aš nugalėsiu. Rašyk, 
žiūrėk, dar ne viena knyga 
išeis.

Čia pat mes ir pasikeitėme 
ankstėliau išėjusiomis kny
gomis. J. Paleckis užrašė 
man “Įvairiuose meridianuo
se,” o aš jam—“Misionieriai 
tarp indėnų.” .

Grįžus iš vakaro, aš svečia
vausi pas J. Paleckį. Parodė 
man rašomus dienoraščius, 
suvenyrus beveik iš viso 
pasaulio valstybių. Jo kuklus 
butas jau dabar yra tapęs 
muziejumi, o jis pats—mūsų 
šalies istorija. Švenčiant 80- 
ties metų gimimo jubiliejų, 
linkime dar stipriau laikyti 
Vis tebeaštrėjančią kūrybinę 
plunksną. 1

Bronius Jauniškis
Vilniaus Liaudies 

universiteto materialistinės 
'pasaulėžiūros

fakulteto dekanas

Naujos knygos
IŠLEIDO “VAGA”

Dionizas Poška Mužikas 
Žemaičių ir Lietuvos (48 
psl.). Dailininko V. Jurkūno 
iliustracijomis papuošta XIX 
amžiaus pradžios lietuvių ra
šytojo ir kultūros veikėjo 
poema, kurioje išaukština
mas valstietis baudžiaunin
kas. Pakartotinis leidimas.

Jonąs Karosas Audringi 
pavasariai I t. (504 psl.). 
Buvusio Vilniaus krašto re
voliucinio judėjimo dalyvio, 
Vakarų Baltarusijos Komu
nistų partijos Lietuvių biuro 
sektoriaus, aktyvaus revoliu
cinės bei antifašistinės spau
dęs dąrbuotojo J. Karoso 
(1912-Į975) palikimo pirmoji 
knyga. Iliustruota dokumen
tinėmis nuotraukomis.

Vytautas Vanagas Realiz
mas lietuvių literatūroje (424 
psl.), Monografija apie lietu
vių literatūros kelią nuo jos 
užuomazgų iki 1940 m.

Stasys Anglickis Proskynų 
atžalos (152 psl.). Nauja vy
resnės kartos poeto knyga, 
kurioje publikuojami 1969- 
1975 metų eilėraščiai.

Stefa Butkienė
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“Laisvės” redaktoriui 
sveikinimai iš Tar. Lietuvos

DAUGIAU SVEIKINIMO 
TELEGRAMŲ “L.” 
REDAKTORIUI IŠ 
LIETUVOS

Sveikiname su garbingu 
jubiliejumi ir LTSR nusipel
niusio kultūros veikėjo gar
bės vardo suteikimu. Di
džiuojamės jūsų ilgamete ko
va už demokratiją, taiką ir 
socializmą. Linkime geriau
sios sveikatos, kūrybinių jė
gų.

Mokslo leidyklos vardu,
Juozas Vaitkus 
Jonas Zinkus

Minties leidykla sveikina 
su garbinga sukaktimi ir 
linki daug laimės. Su malo
numu išleistume dar vieną 
naują jūsų knygą.

A. Garliauskas
M. Pagirys

Gerbiamas Žemieti,
Tėvynainių vardu nuošir

džiausiai sveikiname gimta
dienio ir kultūros veikėjo 
garbės vardo suteikimo pro
ga. Linkime neišsekančios 
kūrybinės energijos jūsų vei
kloje ir ilgų laimingų gyveni
mo metų.

Lietuvos KP Rokiškio rajo
no komiteto sekretorius

Asaciovas

“Laisvės” redaktoriui 
Antanui Bimbai

Siunčiame nuoširdžiausius 
sveikinimus jums, pažangaus 
JAV lietuvių darbininkų ju
dėjimo veteranui, ilgamečiui 
“Laisvės” redaktoriui,, jūsų 
85-to gimtadienio proga.

Didžiai prasminga jūsų 60 
metų visuomeninė politinė, 
kultūrinė veikla—-tai nenuil
stama, ryžtinga kova už JAV 
darbininkų klases l'ritėfesųš, 
už socialinę pažahg^'^Klką Ir 
tautų saugumą. Būdamas 
nuoseklus internacionalistas, 
jus taip pat vaisingai pasi
darbavote plečiant ir stipri
nant JAV lietuvių bendra
darbiavimą su gimtuoju 
kraštu—Tarybų Lietuva.

ISTORIJOS, KULTŪROS PAMINKLAI
Į kurį Tarybų Lietuvos kampelį beužsuksi, visur gali 

rasti vietų, susijusių su mūsų tautos istoriniais įvykiais, su 
žymių žmonių vardais. Šiuo metu respublikoje yra daugiau 
kaip 8000 istorijos ir kultūros paminklų, kuriuos saugo 
valstybė. Didelė dalis jų—lietuvių literatūros kūrėjų 
gimtinės, vietos, kur jie gyveno ir dirbo, žymių dailininkų 
sukurti paminklai.

Nuotraukoje: respublikinės reikšmės istorijos pamink
las—rašytojo Jono Biliūno tėviškė Niūronių kaime, netoli 
Anykščių.

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.

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.

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

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

JONAS S1OŽ1NYS

Šios veiklos aukštą įvertini
mą rodo Lietuvos Nusipel
niusio kultūros veikėjo gar
bės vardo suteikimas jums 
šio gražaus jubiliejaus proga.

Iš visos širdies linkime 
jums ir visam laisviečių ko
lektyvui ilgiausių metų, ge
ros sveikatos ir naujų kūry
binių laimėjimų jūsų kilnioje 
veikloje.

Romas Šarmaitis 
Rokas Malinkevičius 
Elena Treinienė 
Mindaugas Tamošiūnas

“Tiesos” redakcijos kolek
tyvas nuoširdžiai sveikina 
jus, brangus musu bičiuli 
Antanai, aštuoniasdešimt 
penkerių metų sukakties ir 
Lietuvos nusipelniusio kultū
ros veikėjo garbės vardo 
suteikimo proga. Jūsų moks
lininko, žurnalisto, interna
cionalisto veikla Jungtinių 
Amerikos Valstijų pažangių
jų lietuvių gyvenime, didelė 
meilė Tarybų Lietuvai, ais
tringas publicisto ‘ žodis 
“Laisvėje” ir kitoje pažangio
je spaudoje visada mus žavė
jo, buvo ir yra pavyzdys 
kovoje už taiką ir pažangą. 
Linkime jums, brangus An
tanai, ir jūsų gyvenimo drau
gei Ilzei, daug sveikatos, 
laimės ir ištvermės kilnioje 
laisviečių veikloje.

Albertas Laurinčiukas

Gerbiamas drg. A. Bimba!
Nuoširdžiai sveikinu iš toli

mosios Lietuvos! Sveikinu, 
minint gražią gyvenimo su
kaktį!

.Prisimindama savo viešna
gę “Laisvės” laikraščio re
dakcijoje 1975 m. ir Jus, 
drauge su visais dainuojantį 
prie stalo, linkiu, kad toks 
gyvęnimo džiaugsmas visad 
būtų su Jumis.

Sveikatos ir laimės!
Su pagarba

Elena Šarmaitytė 
Sliesoriūniene

1979 m. sausis
Vilnius
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KANADOS ŽIBIOS

Jūsų Ekscelencija!
J. YLA

Praėjusių metų pabaigoje 
per visą Kanadą nuaidėjo 
tarytum atominės bombos 
trenksmas, Kanados federa
tes vyriausybės pranešimas, 
kad sekančiu Kanados Gene
raliniu Gubernatorium ski
riamas buvęs Manitobos pro
vincijos premjeras Edvardas 
Ričardas Šrejeras (Edward 
Richard Schreyer), naujas 
demokratas (socialistas). Ne 
tik socialistas, bet ateivės iš 
Austrijos sūnus. Tik įsivaiz
duokit, kokį šoką gavo Kana
dos aristokratija! Iki šiol 
gubernatoriais buvo skiriami 
aukštosios aristokratijos as
menys, milijonieriai. 0 štai 
dabar karalienės atstovu Ka
nadoje bus—socialistas, atei
vių tėvų sūnus. Ir ne anglų 
tautybės, o maišytos vokie
čių—ukrainų kilmės šeimos 
vaikas.

Kai kurie laikraščiai iš kar
to davė suprasti, kąd prem
jeras Trudeau įžeidė diduo
menę, paskirdamas tokį žmo
gų Kanados gubernatorium, 
visų Kanados ginkluotų jėgų 
galva. Bet kada pasirodė, 
kad Kanados visuomenė Tru
deau pasirinkimą užgiria, di
džioji spauda užsidarė bur
nas.

Turbūt ne vienam kyla 
klausimas, kodėl federate 
valdžia, jokiu būdu nesimpa
tiška socialistams, pasirinko 
socialistą generaliu guberna
torium? Tokio pasirinkimo 
priežasčių yra net keletas.

Pirmiausia, liberalai tikisi, 
kad Srejeris suvaidins svar
bią rolę kovoje prieš Quebe- 
co separatistus. Srejeris kal
ba angliškai, prancūziškai, 
vokiškai, ukrainiškai, lenkiš
kai. Jis lengvai susikalbės su 
didžiuma kanadiečių. Jis sto
vi už Kanados vienybę, už 
daugiaukultūrę politiką. Na, 
prie to, žinoma, ir gana 
gabus politikas. Premjeras 
Trudeau pasielgė gudriai, 
pasirinkdamas jį savo pagal
bininku (Oficialiai, ir Tru
deau dabar turės sakyti jam 
“Jūsų Ekscelencija.”

Antra, liberalų padėtis į 
vakarus nuo Ontario labai 
prasta. Premjeras Trudeau, 
pasirinkdamas Srejerį gu
bernatorium, tikisi pakelti 
liberalų prestižą vakarinėse 
provincijose. Vakarinės pro
vincijos, parlamente turėda
mos labai mažai atstovų (tu
riu minty liberalus), negalėjo 
vaidinti didesnės rolės Otta- 
woje. Galimas daiktas, kad 
liberalai tikisi patraukti savo 
pusėn ir kai kuriuos socialis
tus. Jeigu per sekančius rin
kimus liberalai neišrinktų 
daugumos, galimas daiktas, 
kad jie naujiems demokra
tams pasiūlytų su liberalais 
sudaryti koaliciją.

Kyla klausimas, kaip dabar 
jausis eiliniai nauji demokra
tai (socialistai)? Liberalai, 
paskirdami Srejerį guberna
torium, atėmė iš jų žymų 
veikėją, patyrusį, vos 43 
metų amžiaus politiką.

Tik pagalvokit, dabar jis 
gaus $48,667 algos į metus. 
Jis su žmona ir keturiais 
vaikais penkis metus gyvens 
gubernatoriaus palociuose, 
kuriuos aptarnauja 89 asme
nys. Aplamai, gubernato
riaus "ofisas” per metus at
sieina $2,500,000. Jo visos 
kelionės, aišku, irgi bus pa
dengtos iš valstybės iždo.

Reikia dar pridėti, kad jo 
įšventinimo ceremonijos, ku
rios įvyko sausio 22, buvo 
nepaprastai itin iškilmingos. 
Oficialių ir neoficialių dalyvių 
buvo 1,500. Gubernatorius 
Srejer buvo atsikvietęs ne 
tik savo gimines, bet ir visą 

eilę kitų, viso 250 žmonių. 
Pirmesnius gubernatorius įš
ventinant dalyvavo tik vy
riausybės, parlamento ir se
nato atstovai, ir aristokrati
jos atstovai. Dabar buvo ir 
liaudies atstovai.

Ar bus bent kiek geriau 
Kanados darbininkams, tai 
didelis klausimas. Guberna
torius turi būti nepartinis, 
nepolitinis. Ar jis drįstų ne- 
tvirtingi įstatymus, nukreip
tus, prieš darbininkus, sun
ku pasakyti. Pavyzdžiui, ką 
jis darys, jeigu parlamentas 
priims įstatymą, verčiantį 
streikierius grįžti į darbą? O 
kad tokių įstatymų gali būti 
trumpoj ateity, yra labai 
aišku. Didžiuma unijų kalba 
apie reikalavimus pakelti al
gas daugiau, negu federates 
vyriausybės reguliacijos nu
mato. Jų lyderiai sako, kad 
darbininkų uždarbiai atsili
ko. Infliacija pralenkė. Kor
poracijų pelnai smarkiai 
paaugo. Kas gali žinoti, gal 
ir Kanadoje bus taip, kaip 
Anglijoje.

Mirė šimtametė 
tautietė

Sausio 15 d. Vancouveryje 
mirė Ona Baltrušaityte-Ni- 
col, kuriai šių metų birželio 
16 d. būtų sukakę 105 metai. 
Tai bene bus seniausia lietu
vaitė gyvenusi Kanadoje.

Velionė į šią šalį iš Lietu
vos atvyko iš Vaitiškių kai
mo, Būblelių valsčiaus, nuo 
Naumiesčio, vos pradėjusi 
stiebtis į merginas, dar pe
reito šimtmečio pabaigoje. 
Atvyko pas savo brolį. Bet 
jai čia labai nepatiko ir už 
metų sugrįžo atgal. Sugrįžo 
neištekėjusi, tai susilaukė 
daug apkalbų. Girdi, tik blo
gos merginos Amerikoj neiš
teka, nes čia labai daug vyrų

Iš L. L. D. metinio 
susirinkimo

Montreal, Canada—Sausio 
20 d. įvykęs L. L. D. metinis 
susirinkimas, kurį pravedė 
J. Urbanavičius, praėjo labai 
gerai. Pirmiausia P. Kisielie
nė pranešė, kad neseniai 
mirė anksčiau buvęs LLD 
narys Pranas Šuplevičius ir 
tik palaidojom ilgametį kuo
pos narį Praną Petrauską; 
taipgi perskaitė visų tų, ku
riuos tik galėjo prisiminti, 
anksčiau mirusių narių sąra
šą. Pąrašas siekė iki šimto. 
Visus mirusius vienos minu
tes atsistojimu pagerbėme.

L. Kisielis pateikė metinį 
raportą apie finansų ir narių 
stovį, pažymėdamas, kad pe
reitais metais kuopa neteko 
5 narių, iš kurių 3 mirė, o du 
išsikėlė kitur, ir kad jau šiais 
metais neteko vieno nario, 
kurio vietą užpildė naujas 
narys.

“Laisvės” vajaus klausimu 
pranešimą padarė P. Kisie
lienė, pažymėdama, kad šia
me vajuje montrealiečiai pa
sirodė gana garbingai, išei
dami antraeiliais vajininkų 
tarpe ir laimėjo antrą dova
ną. Vajuje daug pasidarbavo 
J. Urbanavičius, L. Ir P. 
Kisieliai ir jiems talkino B. 
Kvietinskas, J. Vilkelis ir J. 
Čičinskas. Vajininkai paste
bėjo, kad dar liko keletas 
skaitytojų neatsinaujinusių 
čia ir T. Lietuvoje prenume
ratos.

Numatyta ruošti kuopos 
pietus apie balandžio 1 d. pas 
gerbiamus J. ir S. Čičinskus. 
Drg. Ch. Juška sutiko su 
talka atlikti vyriškus darbus, 

ir turtingų, tai kiekviena 
mergina, kad ir prasčiausia 
greitai gauna vyrą. Negalė
dama pakęsti apkalbų ir vėl 
sugrįžo atgal į Kanadą. 
Neužilgo sukūrė šeimyninį 
gyvenimą su čia gimusiu 
škotu. Abu buvo labai darbš
tūs, o tuo laiku buvo labai 
prieinama įsigyti daug že
mės, tai visą laiką ir ūkinin
kavo. Buvo įsigiję net tris 
ūkius. Prieš- kelias dešimt 
metų persikėlė gyventi į 
miestą. Anksčiau gyveno 
Calgary, o paskutiniu laiku 
Vancouveryje.

Lai būna lengva šios šalies 
žemele.

Seserėčia Petrė
Montreal, Canada

Montreal, Que.
Lasalle apylinkės lietuviai 

šiuos metus pradėjome liūd
nai: netekome gero draugo. 
Mirtis iš mūsų tarpo išplėšė 
Antaną Kirkų.

1930 metais Antanas turė
jo palikti gražiuosius Anykš
čius, mylimus tėvus, brolius, 
seseris ir važiuoti į syetimą 
nežinomą kraštą ieškoti ge
resnio duonos kąsnio.

Atvykęs čia Antanas gavo 
darbą skerdykloje. Sunkiai 
dirbdamas susitaupė centą 
kitą, sukūrė šeimą ir jau keli 
meteliai buvo pensininku. 
Visą laiką dirbdamas drėgno
je skerdykloje pradėjo ne
sveikuoti. Paskiausiu laiku 
net turėjo duoti vieną koją 
nupjauti, nes jon įsimetė 
gangrena. Bet sunkios ope
racijos neatlaikė, ir—užmer
kė akis amžinai.

Velionis Antanas Kirkus 
buvo pažangus, susipratęs 
žmogus. Jis pirmiau buvo 
“Liaudies Balso” skaitytojas, 
o dabar “Laisvės.”

Paliko liūdinčius žmoną 
Adelę ir dvi ištekėjusias du
kras, anūką, brolį Mykolą čia 
ir brolį ir vieną seserį Lietu
voje, o Jungtinėse Valstijose 
pusbrolį Joną Mikalauską, 
kuris dalyvavo ir Antano 
laidotuvėse.

Lai tau, Antanai, būna 
rami šalta Kanados žemelė.

Tavo kaimynka,
P. B. Grandma

drg. O. Veršinskienė ir E. 
Morkevičienė pagelbės drg. 
S. Cičinskienei virtuvėje.

Valdyba šiems metams to
kia: J. Urbanavičius, L. Ki
sielis, P. Kisielienė, A. Mor- 
kevičius ir E. Morkevičienė.

Kadangi išklįę opus Irano 
klausimas, tai ta tema drg. 
B. Kvietinskas pasakė labai 
reikšmingą kalbą, paliesda
mas Irano tolimą praeitį iki 
šių dienų įvykių. Bernardas 
turi gabumų kalbėti ir gerą 
atmintį. Po jo kalbos buvo 
daug klausimų ir diskusijų.

Baigiant susirinkimą, L. 
Kisielis atsišaukė aukų pran
cūzų pažangiam laikraščiui. 
Draugai suaukojo virš $25.
DĖKOJAME, 
PRIMENAME 
IR PRAŠOME

Visiems “Laisvės” skaity
ty tojams, kurie laike vajaus 
gražiai kooperavote, atsinau
jindami ir paremdami laik
raštį, ypatingai tiems, kurie 
prenumeratas patys pasiun
tėte, mes vajininkai esame 
labai dėkingi. Bet dar yra 
keletas skaitytojų, kurių 
prenumeratos neatnaujintos 
Čia ir T. Lietuvoje. Malonė
kite tai atlikti nevilkindami, 
nelaukite administracijos pa
raginimų.
LIGONIAI

Verdūnietis P. Barzdenis 
išvežtas į Verdun ligoninę, 
gal reikės operuotis.

Vilasalietė O. Ališkauskie- 
nė pergyveno operaciją Vic
toria ligoninėje.

St. Morkūnas, Verdunie-

“LAISVĖ”

“LAISVEI” IŠ KAPSUKO

Iš mūšų padangės

Kino festivalis Kapsuke. Rėžis. St. Čaikauskas [dešinėj] su 
buv. Kapsuko teatro aktoriais R. Butkevičium ir J. 
Rigertu. ' V. Gulmano n.

Daug įvairių įvykių buvo | cijos reikšmė, palinkima sėk-
1978 metais Sūduvos, sostinė
je, šauniame Kapsuko mies
te, . įnešusių nemaža pagyvė
jimo į mūsų kasdieninį gyve
nimą. Buvo susitikirpai, su 
rašytojais, mokslininkais, 
nemažai koncertų, žinoma, 
gak kiek mažiau negu 1977, 
bet pakankamai. Girdėjome 
Kauno valst. chorą, /atlikusį
V. Mocarto “Trumpąsias mi
šias” (“Missa brevis”), muzi
kinį poetinį vakarą,, skirtą 
didžiojo anglų dramaturgo
W. Šekspyro sonetams. Ne
galima nepaminėti t bręstan
čio kolektyvo M. Čiurlionio 
styginio kvarteto, kasmet at
važiuojančio pas mus.

Visi 1978 metų - renginiai 
buvo skirti Komjaunimo ir 
Tarybų vąldžios Lietuvoje 
sukūrimo 60-čiams. Gražiai 
praėjo minėjimai pas mus 
kultūros namuose, pedagogi
nėje mokykloje. Visi prane
šėjai ir pasisakiusieji pabrė
žė svarbų komjaunimo vaid
menį visais laikais, ypač for
muojant naujo žmogaus as
menybę.

Būta ir kitokių renginių, su 
kuriaisrir noriu supažindinti 
gerbiamus laikraščio skaity
tojus irftrijaučiančius.

Gimsta naujos tradicijos
Kapsuko O. Sukackienės 

pedagoginėje mokykloje lap
kričio mėnesį gimė nauja / ' J , , / f I 'tradicija “pusdiplomis.” Kas 
tai per šventė ir kas jos 
iniciatoriai? Reikalas tas, 
kad aukštosios mokyklos turi 
savo gražią'šventę mediumą. 
Tai reiškia, kad jau ’ atbūta 
pusė laiko iki diplprrio gavi
mo. Medium—reiškia vidurį. 
Iniciatoriais pasireiškė 3-o 
kurso šaunios merginos ir 
vyrukai’, vadovaujami dar 
šaunesnės ' auklėtojos dėst. 
A. Balsienės. Kadangi mes 
nesame aukštoji mokykla, o 
tik “pusaukštė,” t. y', spec, 
vidurinė, nutarėme ir mediu
mą' pavadinti “pusdiplomiu.” 
Lietuviškiau skamba. Kaip 
teko viena ausim nugirsti, 
tai buvo pirmoji tokia šventė 
specialiųjų vidurinių mokyk
lų istorijoje. . ,x • ;

Įėjus į mokyklą jąu< buvo 
girdėti populiarus maršas 
“Suk, suk ratelį,” su, kuriuo 
pas mus paprastai pasitinka
mi svečiai.

Štai' mes salėje. Visur su
statyti staliukai. Moksleiviai, 
jų svečiai, dėstytojai,' šven
tiškai pasipuošę, nekantriai 
laukia1 pradžios. Skambutis. 
Kalba kurso vadovė aėst. A. 
Balsienė, dėst. Gr. Tekory- 
tė. Pabrėžiama naujos įradi-

tiį , pergyveno operaciją 
Reddy Memorial ligonmęjer

Verdūnietis A. Ališkaus- 
kas laukia operacijos Ręddy 
Memorial ligoninėje. , ' 
IŠVYKO <

■Bronius Šimonėlis darbo <ir 
savo asmeniniais reikalais, 
savaitei laiko yra išvykęs d 
Vancouver. • » /

Aldona Alenskienė ir K rit
tina Šimonelienė išvyko į 
Floridą saulute pasikaitinti.

P-re K. 

mingai nueiti ir likusį kelio 
galą iki pat diplomo gavimo. 
Po to seka simboliškų diplo
mų su viso kurso šaržais 
įteikimas. Salė leipsta juo
kais nuo sąmojingų karikatū
rų, dedikacijų.

Pasibaigus oficialiai daliai, 
sekė disputas tema “Mokyto
jo darbe viskas turi būti 
gražu.” Pasisakė mokslei
viai, dėstytojai, prisiminę 
savo pirmuosius mokytojus, 
įdomesnius epizodus iš savo 
pirmųjų žingsnių mokykloje. 
Na, o kas per šventė, jei 
nėra šokių, žaidimų, dainų? 
Muzikantai nuoširdžiai trau
kė “Jurgelį meistrelį,” polką 
su ragučiais (net iki devinto 
prakaito!), valsus su figūro
mis ir be jų ir t. t. Taip 
praėjo ši graži, nuotaikinga 
šventė, davusi pradžią naujai 
tradicijai mokyki o j e.

Kino festivalis
Kitas labai svarbus rengi

nys Kapsuke, jau respubliki
nio niast-d, bu v o kibo festiva 
lis “Ekranas—laikas—žmo
gus,” išjudinęs visą miestą iš 
normalios gyvenimo tėkmės.

Suvažiavo, sugužėjo be
veik visos mūsų ekrano 
žvaigždės, režisieriai, opera
toriai, dailininkai ir t. t. 
Vieni fotografuoja, kiti fil
muoja mūsų miestą ir kapsu- 
kiečius visokiausiais rakur
sais. Nuo svečių neatsilieka 
ir vietiniai foto mėgėjai bei 
“Sūduvos” fotoklubo nariai. 
Vis kokia nors žvaigždė pa
teks į objektyvą. Kinuose 
demonstruojami naujausi lie
tuviški filmai, dar nebuvę 
ekranuose. Matėme meninį 
filmą su D. Banioniu “Bee- 
thovenas— gyvenimo die-

1taip pat naujienas, kaip 
“Dulkės saulėje,” “Riešutų 
duona,” “Mainai” ir t. t. Su 
dideliu susidomėjimu visi se
kė filmą apie V. Mickevičių- 
Kapsuką ir Kapsuko miestą. 
Dėl pastarojo filmo kapsu- 
kiečiai būtų linkę kiek pasi
ginčyti su autorium.

Mokyklose, įmonėse vyko 
susitikimai su kino aktoriais, 
režisieriais, dailininkais. Kal
bėję mūsų populiarūs kino 
herojai, kaip E. Pleškytė, R. 
Zdanavičiūtė, VI. Tomkus ir 
kt. pabrėžė, kad tiek teatro, 
tiek kino aktorium tapti nėra 
taip lengva, kaip tai atrodo 
filmuose. Sėkmę darbe 
pirmiausiai nulemia meilė 
pačiam darbui, nesvarbu, 
koks jis bebūtų, didelis 
ar mažas vaidmuo. Norint

Mūsų t populiarioji kino 
žvaigždė E. Pleškytė

V. Gulmano nuotr.

sukurti to ar kito herojaus 
įtikinamą paveikslą, reikalin
ga labai daug žinių, kadangi 
kiekvienu atveju keičiasi ir 
vaidybos būdai.

Labai įdomiai praėjo susiti
kimas su buvusiais Kapsuko ! 
teatro aktoriais, dalyvaujan
čiais ir filmuose. Ypač nuo
taikingai pašnekėjo mūsų 
dzūkė akt. A. Lastauskienė, 
likusi Kapsuke, o po to 
išsikėlusi į Sakius. Salė leipo 
juokais, kada aktorė, su 
įgimtu jai jumoro jausmu 
papasakojo kai ką iš užkulisi
nio gyvenimo, kaip ji pati 
atėjo į sceną ir nuėjo, pirmas 
jaunų aktorių šeimynines bė- i 
das ir t. t. Visi prisiminė | 
tuos nerūpestingus jaunys
tės laikus, kada, režisieriui 
St. Caikauskui vadovaujant, 
teko žengti pirmuosius sava
rankiškus žingsnius scenoje. 
Neliko pamirštas žinomas 
mūsų menininkas, miręs re
žisierius ir aktorius A. Kups
tas.

Festivalis baigėsi didžiuliu 
koncertu-montažu su šviesos 
ir pirotechnikos efektais, da
lyvaujant eilei aktorių ir pui
kiai choreografinei grupei. 
Fonu pasitarnavo specialiai 
susuktas filmas apie dviejų

“Ir kriaučiukas negal siūti 
siūlo ne vaškavę s, kas jam 

duoda bičių vašką, 
ima pabučiavęs”

Statosi, auga Rokiškis

Mažeikių rajone S. Nėries kolūkyje laikoma 70 bičių 
šeimų. Jas prižiūri prityręs bitininkas Jonas Silkauskas.

— Šiemet bitutėms nebuvo palankūs metai,— pasakoja 
J. Silkauskas, —tačiau skųstis negaliu. Medaus pardavėme 
20-čia procentų daugiau negu planuota. Bitynas gerai 
paruoštas žiomoti. B. Talaikio nuotr.

Atvykusį į Rokiškį svečią 
pirmiausia pasitinka pramo
ninė miesto panorama. Iš toli 
matyti vieno didžiausių res
publikoje Grūdų produktų 
kombinato pastatai. Salia 
jų—Centrinės sūrių gamyk
los korpusai. Jau keturiolik
tus metus veikia moderni 
Eksperimentinė konservų 
gamykla, o štai jauniausios 
įmonės—Siuvimo fabriko— 
kolektyvas savo gyvavimo 
istoriją skaičiuoja tik nuo 
1968 metų. Tačiau bene la
biausiai respublikoje žinoma 
Bandomoji eksperimentinė 
žemės ūkio mašinų gamykla, 
iškilusi vietoje "Lietmetalo” 
dirbtuvėlės, kuri buržuazi
nės santvarkos metais gami
no tik arklinius plūgus, veži
mų ašis ir akėčias. Pokario 
metais iškilo nauji, erdvūs 
šios įmonės cechai, juose 
^sumontuota šimtai modernių 
metalo apdirbimo staklių ir 
agregatų.

Spartūs gamybos augimo 
tempai dešimtajame penk
metyje būdingi visai Rokiš
kio pramonei. Rajono Liau
dies deputatų tarybos vyk
domojo komiteto pirmininko 
pavaduotojas, Plano komisi
jos pirmininkas V. Eigelis 
papasakojo, jog ypač reikš
mingi šie metai—pirmą kar
tą bus pagaminta daugiau 
kaip už 100 milijonų rublių
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Miesto meras K. Subačius 
kala į renginio dalyvius.

V. Gulmano n.
aktorių nuotykius Kapsuke 
ir jo apylinkėse; kaip mūsiš
kė futbolo komanda “Sūdu
va” “nugalėjo” Argentinos 
rinktinę net 13:0 ir pan. 
Žinoma, visa tai buvo paro
dyta jumoristiškai.

Uždarymo metu kalbėjo 
LKP Kapsuko r. komiteto 
pirmasis sekretorius V. Si- 
nickas, miesto vykdomojo 
komiteto pirmininkas K. Su 
bačius, padėkoję svečiams už 
puikų renginį ir eilę jų apdo
vanodami garbės raštais.

V. Gulmanas

įvairios produkcijos, turin
čios didelę vartotojų paklau
są ne tik šalyje, bet ir 
užsienyje.

Kartu su besivystančia 
pramone sparčiai auga ir 
pats miestas. Gražiais dau
giaaukščiais namais pasipuo
šė pietinis jo pakraštys. 
Naujajame mikrorajone jau 
įsikūrė 6 tūkstančiai rokiškė
nų. Jie naudojasi visais ko
munaliniais patogumais. Sia
me mikrorajone iškilo di
džiausia mieste 1284 vietų 
vidurinė mokykla, du vaikų 
darželiai.

Nemažai modernių statinių 
pastaraisiais metais atsirado 
ir kitose miesto vietose. 
Aukštybiniu Rokiškio akcen
tu tapo Tarybų rūmai. Salia 
jų iškilo Ryšių mazgo pasta
tas. 400 žiūrovų gali sutal
pinti plačiaekraniais kino 
teatras “Aukštaitis.” Pradėti 
statyti puikus Kultūros rū
mai, kurie atsieis valstybei 
daugiau kaip milijoną rublių.

Kiekvieną rudenį miestas 
tarsi atjaunėja. Mokytis jo 
specialiosiose mokylose at
vyksta šimtai jaunuolių ir 
merginų. Kultūros mokykla 
ruošia bibliotekininkus, cho
ro dirigentus ir režisierius, 
busimieji kulinarai ir parda
vėjos mokosi prekybos mo
kykloje1.

A. Ambraška
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Klaipėdos miesto Kultūros rūmų Liaudies operos teatro 
saviveiklininkai nudžiugino savo gerbėjus Dž. Verdžio 
operos ‘Traviata.” Pastatymo meno vadovas ir dirigen
tas—respublikos nusipelnęs artistas K. Kšanas, režisie
rius—respublikos nusipelnęs artistas V. Paukštė, dailinin
kė—S. Kanaverskytė, chormeisterė G. Gokaitė.

Operoje dalyvauja 178 žmonės —mokytojai, gydytojai, 
inžinieriai, įvairių įstaigų tarnautojai, darbininkai.

Nuotraukoje: scena iš Dž. Verdžio operos “Traviata.”
B. Aleknavičiaus nuotrauka

Pieno separavimo aparatinis skyrius. A. Palionio nuotr.
Pilnu pajėgumu dirba šiais metais stojusi rikiuotėn 

Utenos lieso pieno miltelių gamykla. Per pamainą čia 
perdirbama 275 tonos pieno. Įmonė tiekia lieso pieno 
miltelius, varškės sūrį, sviestą, sausą natūralaus pieno 
pakaitalą, kuris naudojamas galvijams šerti, nenugriebto 
pieno produkciją. Su kokybės ženklu gaminamas sviestas 
“Mėgėjų” ir “Gamybinis.”

Sveikįrjame
Didžiai gerbiamam Antanui Bimbai!

Sveikiname Jus su garbingu 85-uoju gimtadie
niu. Linkime geros sveikatos ir sėkmės Jūsų taip 
svarbiame darbe.

VALYS ir VERA BUNKAI,
St. Petersburg, Fla.

Jūsų 85 metų gimtadienio proga siunčiame 
karščiausius Sveikinimus, nuoširdžiausius linkėji
mus, geros sveikatos, jėgų, neišsekančio ryžto, 
energijos, darbuojantis mums brangios “Laisves” 
labui, taikos ir pažangos reikalui.

ALDONA ir POVILAS ALEKNAI
Seminole, Fla.

SVEIKINIMAS

Antanui BimbaiII

Leiskite, kad ir pavėluotai, pasveikinti Jus 
85-uoju gimtadieniu ir suteiktu nusipelniusio kultū
ros veikėjo garbės vardu. Linkiu Jums tvirtos 
sveikatos ir ištvermės toliau kovoti už taiką ir 
socialinį progresą. Linkiu daug laimės ir asmeni
niame gyvenime.

ALISĖ JONIKIENĖ
Kingston, N.Y.

MINISTRAS
V. ZENKEVIČIUS 
GRĮŽO NAMO

Po apie penkių savaičių 
vizito Jungtinėse Valstijose, 
praėjusį sekmadienį LTSR 
Užsienio Reikalų Ministras 
Vytautas Zenkevičius grįžo į 
Vilnių. Jis atvyko gruodžio 
17 d. ir savo tarnybos reika
lais lankėsi New Yorke, Wa
shingtone, Chicagoje, San 
Francisco ir kitur, tad jo 
vizitas čia buvo labai su
spaustas.

Sekmadienį prieš išvyks
tant, Onutė Jozėnienė su
kvietė gražų būrį draugų ir 
bičiulių savo namuose, kad 
galėtume bent ištarti “gero 
vėjo” mielam Ministrui, kurį 
Amerikos lietuviai taip ger
bia.

Atsisveikindamas, V. Zen
kevičius pasakė, kad jis grįž
ta į didžiąją Lietuvą, bet čia 
pas Onutę rado tikrai mažąją 
gerų tautiečių Lietuvą. Ieva

NUTRŪKO
ONOS PUKIENĖS 
GYVYBĖS GIJA

Šių metų sausio 7 dieną po 
ilgos ir varginančios ligos, 
Yucaipa, Cal., mirė Ona Pu- 
kienė (Petrulytė), išgyvenusi 
83 metus amžiaus. Paliko 
sunkiai sergantį savo mylimą 
vyrą Mykolą—prieglaudos 
namuose. Šeimos neturėjo.

Sausio 10 dieną didokas 
būrys velionės artimųjų ir 
gerų draugų susirinko į 
Emerson—Bartlett šermeni
nę atsisveikinti su miela Ona 
visiems laikams. Šermeninė
je atsisveikinimo gražią kal
bą pasakė iš Whittier m. 
atvykęs—senas Pukiui pa
žinties draugas Vladas Raila.

Labai gaila, kad iš gyvųjų 
tarpo mirtis išskyrė kilnios ir 
taurios dvasios, pažangaus 
judėjimo narę.

Ona buvo gimusi 1895 m. 
gruodžio 7 d. Vabalninko 
miestelyje, Biržų rajone. Bū
dama dar jaunutė, tik 14 
metų amžiaus 1909 m. atvy
ko į Jungtines Valstijas— 
Bostono miestą pas gimines.

Čia ji begyvendama su
brendo ir išaugo į pilną 
suaugusią moterį. 1924 me
tais Ona persikelia ir pasto
viai apsigyvena Los Angeles 
mieste. 1925 metais susituo
kė su čia pat gyvenusiu 
pažangaus judėjimo veikėju, 
jaunu vaikinu Mykolu Pukiu. 
Ir susituokę abudu Pūkiai 
nepasiliko pasyvūs, dąrbavo- 
si ir toliau pažangios įdėjos 
įsitikinimams—pagal suge
bėjimų ir išgalės, geresnei 
ateičiai, skaistesniam gyve
nimui.

Ona buvo meno ir dainų 
mylėtoja, taip, kad per 25 
metus priklausė “Laisvės” 
Chorui ir jame Los Angeles 
mieste dainavo.

Persikėlė iš Los Angeles į 
Yucaipos miestelį ir čia išgy
venę 16 metų abudu Pūkiai 
būdami LLD ir LDS organi
zacijų nariais, gražiai darba
vosi, kol jėgos leido. Ona, 
būdama gerai raštinga mote
ris, visuomet sutikdavo pa
dirbėti kuopų valdybose.

Onos Pukienės (Petruly
tės), palaikai buvo sukre- 
muoti ir palaidoti Inglewood 
Park kapinėse.

Lai būna amžina ramybė 
Tau, miela Ona, poilsio vie
toje!

Visi šermenų dalyviai buvo 
pakviesti užkandžių į Gris
wold’s restoraną, Redlands.

P. Žilinskas

SENATORIUS KENNEDY 
KRITIKUOJA 
PREZIDENTO BIUDŽETĄ

Senatorius Edward Kenz 
nedy jau pradėjo atvirai kri
tikuoti prezidento Carterio 
siūlomą 1979-1980 m. biudže
tą. Jis sako, kad tas biudže
tas, jei būtų Senato užgirtas, 
užduotų skaudų smūgį visai 
sveikatos apsaugos sistemai. 
Jis taipgi kritikuoja siūlymą 
padidinti ginklavimosi lėšas.

New Yorko Lietuvių 
Moterų Klubo veikla

■ Klubo susirinkimas įvyko 
gruodžio 19 d. Laisvės salė
je. Jį pravedė Klubo pirmi
ninkė Ieva Mizarienė.

Pirmininkė pranešė, kad 
nebus galima susirinkimo 
skaityti pilnu susirinkimu, 
nes laukiame viešnių iš Lie
tuvos. Nellie Ventienė priė
mė mokestis ir aukas. Nastė 
Buknienė vikriai užrašinėjo 

'dovanas. Uršulė Bagdonienė 
užsimokėjo LLD narystės 
mokesčius ir paaukojo Klu
bui $5. Suzana vKazokytė- 
Jones klubietes pasveikino 
su $5. Nellie Shumbris auko
jo $5 ir M. Kavaliūnienė $3.

Su .dovanomis ir maistu 
prisidėjo Ieva Mizarienė, So
fija Stasiukaitienė, O. 
Adams, V. Balkus, M. Šu- 
kaitienė, O. Keraminienė, E. 
Sirgėdienė, A. Rainienė ir 
II. Jeskevičiūtė. M. Kavaliū
nienė atnešė bonką gėrimo 
nuo Teresės Simas, kuri tik 
ką persikėlė gyventi į Talla- 
hasee, Floridą.

Pagaliau sulaukėme vieš

nių, kurias atlydėjo Alinus 
Šalčius. Viešnios buvo iš
kviestos pakalbėti. Pirmoji 
kalbėjo daktarė Eugenija 
Maksimavičienė iš Vilniaus. 
Ji chirurgė, kuri daro opera
cijas žmonėms pajauninti. 
Įdomiai mums papasakojo 
apie savo profesiją—“Face 
Lifting.” Antroji kalbėjo Ire
na Cigaitė Baužienė iš Kau
no. Ji vidurių ligų gydytoja 
specialistė.

Vaišių laiku dalyvavo 
“Laisvės” redaktorius Anta
nas Bimba ir keli “Laisvės” 
direktoriai. Turėjome “grab 
bag.” Išlaimėjimus tvarkė 
Nellie Shumbris. Sunkiausiai 
dirbo Klubo vicepirmininkė 
M. Stukienė, kuri pagamino 
karštus valgius, padedant 
Nelei Ventienei. Stella Nar
butienė aukojo daug maisto.

N. Buknienė pranešė apie 
sergančias nares—J. Lazaus
kienę ir O. Čepulienę, kurios 
labai norėjo susirinkime da
lyvauti, bet dėl nesveikavi- 
mo nepajėgė.

A. R., korespondentė

Prisiminus
Domicėlę Galinauskienę

Domicėlė Galinauskienė 
(Petrauskaitė) mirė lapkričio 
18 d. ryte. Ji buvo pašarvota 
Garšvos Haven Hill šermeni
nėje, o. palaidota lapkričio 24 
d. Glendale kapinėse, Bloom- 
field< N. J., kur palaidoti jos 
du gyvenimo draugai.

Išlydint iš šermeninės ve
lionės asmeninė draugė Ka
tarina Petrikienė prie karsto 
pakalbėjo. Taipgi kalbėjo 
New Yorko Lietuvių Moterų 
Klubo pirmininkė Ieva Miza
rienė. Varde giminių ir arti
mųjų dėkoju draugėms už 
kalbas.

Velionė paliktame testa
mente įgaliojo mane ir K. 
Petrikienę vykdyti jos testa
mentą. Kadangi Domicėlė 
neturėjo artimų giminių

Amerikoje, tad policija jos 
namus užrakino iki ištirs jos 
testamentą. Testamente ji 
paliko visą savo turtą dviem 
sesers dukroms—Nastei Pe
trauskienei ir Katrinai La- 
palskienei, gyvenančioms 
Lietuvoje.

Domicėlė į Ameriką atvy
ko 1911 metais pas dėdę 
Petrauską Bostone. Ten ji ir 
ištekėjo už pirmo vyro—Ga- 
balio. Jam mirus, ji ištekėjo 
už Vlado Galinausko.

Velionė kilusi iš didelio 
ūkio Nausėdų kaime, netoli 
Ylakių, Žemaitijoje.

Paskiausius porą metų ją 
labai kankino skausmingas 
artritas, o vėliau cukrinė liga 
(diabetas). Daktarai pripaži
no ją mirusią natūralia mirti
mi. Adelė Rainienė

MALONIAI SUTIKOME 
SUGRĮŽUSIUS IŠ 
TARYBŲ LIETUVOS

Sausio 13 dieną Malvina 
Bručienė sukvietė būrį savo 
bičiulių sueiti su tik ką grįžu
siais iš Tarybų Lietuvos Pra
nu Bruču, Ona Jozėniene ir 
Salomėja Narkeliūnaite. Prie 
gražiai apkrautų stalų viso
kiais skanumynais Fifi res- 
taurane praleidome vakarą 
tikrai linksmai ir įdomiai.

Kaip jau žinome, Pranas, 
Onutė ir Salomėja grįžo iš 
Lietuvos sausio 9 d., ten 
išbuvę arti mėnesį laiko. Jie 
mums daug papasakojo apie 
savo vizitą ir malonius įspū
džius. Ypatingai buvo malo
nu išgirsti Prano pasakoji
mą. Jis iš Lietuvos išvyko 
prieš 40 metų. Ten gyvena 
jo tėvas (Panevėžyje) ir kiti 
artimieji. Pranas džiaugėsi, 
kad buvo kelis kartus nuvy
kęs į Panevėžį, kad pas jį į 
Vilnių atvyko giminės ir iš 
viso, nepaisant didelio šalčio 
ir sniego, jis su artimaisiais 
praleido daug gražių valan
dų. Lietuvos, jis sakė, be
veik nebepažinęs ji tiek pa- 
gražėjus, tiek padidėjus . . .

Na, apie Onutę, kuri antru 
kartu lankėsi Lietuvoje, savo 
tėvų gimtinėje, galima tiek 
pasakyti,, kad ji jau ir pirmu 
kartu nuvykusi prieš kelis 
metus tikrai tą šalį pamilo, o 
dabar dar daugiau. Ji mums 
su ašaromis pasakojo apie 
naujai įgytus draugus, susiti
kimą senųjų, su kuriais teko 
susipažinti pirmą kartą lan
kantis Lietuvoje bei su ku
riais ji susitiko jiems lankan
tis jos gimtinėje Amerikoje.

Salomėja, kaip visada, pil
na gražių žodžių apie savo 
taip giliai numylėtą tėvynę, 
kurios ji nė valandėlei nepa
miršta.

Visi širdingai dėkojo Mal
vinai Bručienei už taip pui
kiai suruoštą puotą.

Ieva Mizarienė

OOCOOCCOOOOOCCOCCOSOO0O

Pramogų kalendorius

KOVO 4 D.
New Yorko Lietuvių Mote

rų Klubas minės Tarptauti
nės Moters Dieną—Kovo Aš
tuntąją.
BALANDŽIO 1 D.

“Laisvės” Kooperatyvės 
Bendrovės suvažiavimas 
įvyks 10 vai. ryto, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Bark, N. Y.
BALANDŽIO 1 D.

“Laisvės” Bendrovės di
rektoriai ruošia banketą pa
gerbti redaktorių Antaną 
Bimbą jo 85 m. gimtadienio 
ir LTSR Aukščiausios Tary
bos Prezidiumo suteikimo 
jam Nusipelniusio Kultūros 
Veikėjo garbės vardo proga. 
Pradžia: 2 vai. po pietų. 
Vieta: Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
New York.

LDS NARIAMS
Iš priežasties susidėjusio 

daugiau darbo LDS centro 
raštinėje ir redakcijos nario 
sunegalavimo, vasario mėne
sio “Tiesa” neišeis.

Prašome tuos narius, kurie 
perskaitys šį pranešimą, apie 
tai pranešti kitiems LDS 
nariams. “Tiesos” Redakcija

O. IR J. KERAMINAI 
PUERTO RICOJE

Jonas Keraminas išsiųs
tas į Puerto Rico darbo 
reikalais. Jis ten išbuvęs 
apie mėnesį laiko, sugrįžo ir 
pasikvietė žmoną Onutę pra
leisti bent mėnesį su juo 
saulėtoje Puerto Ricoje, kur 
nerūpi nei sniegas, nei šaltis.

Linkime draugams Kera- 
minams maloniai praleisti 
diėnas toje taip gražioje salo
je.

Ieškoma mirusių LDS narių 
artimų gimimų
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Prie Galinausko karsto. Iš k. į d. A. Rainienė, K.
Petrikienė ir Ieva Mizarienė. Nuotr. A. Petriką

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- 
kiūtė, 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 į šį paieškojimą 
atsiliepti.

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

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
104-07 102nd St.

Ozone Park, N. Y. 11417

Wasliingtonas. — Prezi
dentas Carteris pranešė, kad 
greitu laiku su oficialiu vizitu 
Amerikoje lankysis Saudi 
Arabijos premjero pavaduo
tojas princas Fahd. Jiedu 
aptarsią Vidurio Rytuose pa
dėtį.

Dacca, Balgladeš. — Čia 
greitasis traukinys nusirito 
nuo bėgų. Jame buvo keli 
šimtai keleivių. Iš jų 70 
žuvo, 182 buvo sužeisti.

Neįprastą siuntinį gavo Lat. 
vijos TSR Užsienio reikalų 
ministerija iš Bulgarijos. Dė
žutėje buvo radijo imtuvas 
„VEF-206", pagamintas Rygos 
įmonės. Laiške paaiškinta, kad 
tą radijo imtuvą buvo įsigiję 
įžymūs bulgarų keliautojai su* 
tuoktiniai Papazovai ir su juo 
paprasta gelbėjimo valtimi 
perplaukė Ramųjį vandenyną, 
iš viso 14 tūkst. kilometrų. 
Papazovai labai gerai įverti
no aparatą: iš visos jų Išban. 
d y to s, radioaparatūros tiktai 
„VEF-206" veikęs be sutriki, 
mų. Radijo imtuvas tapo įmo. 
nės muziejaus eksponatu.

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

___________________________ (________________

A Letter fro Lithuania
Dear Use!

I am glad to find your short items called “Briefs” at the 
end of each issue of “Laisvė.” They are interesting, giving 
much information about the life in your country. And time 
to time I enjoy reading pieces of your poetry there which 
evoke in me the temptation of rendering them into 
Lithuanian.

The last one was from the issue of November 17 
“Waiting for the Morning.” Here it is in Lithuanian 
version:

Most cordially yours,
J. Subačius

Laukiant ryto
Naktis ilga, ilga,
Kai slegia nemiga, 

Kai ima ji piktai kankinti: 
Vaizdai vis kyla, slenka, kinta

Nauji ir tolimi,
Džiaugsmingi ir liūdni. . . 

Mintis vis gena, veja mintį.

Tai sielos praeitis,
Kartu ir dabartis, 

Belaukiant mielo, šilto ryto 
Už lango, sodan atdaryto,

Kur saulė užtekės
Ir obels greit žydės, 

Takai bus žiedlapių prikritę.

Nors nemiga sunki,
Slogi ir nejauki,
Tačiau per tą naktinę tylą

Vaizdai, pasąmonėj iškilę,
Aureolė skaisčia
Nušviečia nejučia

Gyvenimo slaptybę gilią . . . 
January 14, 1979




