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KRISLAI
Nebeliko jokios abejonės 
Pavojingas santykių 

įtempimas
Vaisingas bandymas 
Ir Jungtinėse Tautose 
Senatoriaus rimtas žodis

A. BIMBA
Dar gerokai prieš Kinijos 

vicepremjero Tengo atsilan
kymą, Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partija pasiuntė 
Kinijos Komunistų Partijai 
laišką, kuriame partija ir 
vyriausybė kaltinamos bend
radarbiavimu su pasaulio 
reakcinėmis, imperialistinė
mis jėgomis. Pavyzdžiu laiš
ke paminėtos net kelios ša
lys, kuriose Kinijos vadovy
be atsistojo ne liaudies, bet 
reakcijos ir prispaudėjų pu
sėje. Po Tengo apsilankymo 
dabar nebeliko jokios abejo
nės to kaltinimo teisingumu. 
Tos vadovybės vardu jis čia 
siūlė tuoj pradėti statyti Ki
nijos, Jungtinių Valstijų, Ja
ponijos ir Vakarų Europos 
kapitalistinių šalių bendrą 
frontą prieš Tarybų Sąjungą 
ir jos socialistines talkinin
kes. Už tai jį visur išskėsto
mis rankomis sutiko ir svei
kino patys aršiausi reakci
ninkai.

Dar viename pasaulio kam
pe turime didelį, rimtą ir 
pavojingą santykių įtempi
mą. Tai santykiuose tarp 
Kinijos ir Vietnamo. Jau 
abejose sienos pusėse su
trauktos didelės karinės jė
gos. Jau tarp jų įvykstą ir 
susikirtimų. Kiniečiai jau at
lieka įsiveržimus į Vietnamą. 
Bet kurią dieną tarp jų gali 
užliepsnoti tikras karas.

Ar galėtų palyginti maža 
Vietnamo Socialistinė Res
publika atsilaikyti prieš mil
žinišką Kinijos Liaudies Res
publiką? Be to, ar tokiu 
atveju būtų galima išvengti 
visos eilės kitų šalių įsikiši
mo ginklais? Abi pusės turi 
pritarėjų ir rėmėjų.

Nėra jokia paslaptis, kad 
santykiai tarp Izraelio ir Ta
rybų Sąjungos yra blogi, 
diplomatiniai ryšiai tarp jų 
nutraukti. Tarybų Sąjunga 
smerkia Izraelį už agresin
gus veiksmus prieš jo arabiš
kuosius kaimynus, už okupa
vimą ir nepaleidimą didžiulio 
arabiškų žemių ploto.

Atrodo, kad iš savo pusės 
Tarybų Sąjunga tuos santy
kius bando nors šiek tiek 
pagerinti. Tik taip galima 
suprasti neseniai Izraelio de
legacijos apsilankymą Tary
bų Sąjungoje. Ji ten lankėsi 
Tarybinės Taikos Tarybos 
pakvietimu.

Delegacija susidėjo net iš 
kelių partijų veikėjų. Keturi 
delegatai buvo Izraelio parla
mento nariai. Delegacija sa
vo vizitu sugrįžo labai paten
kinta. Ji ten visur buvusi 
šiltai, draugiškai sutikta ir 
sveikinama.

Pasirodo, kad ir Jungtinės 
Tautos turi problemų su sa
vo darbininkais. Daugelis jų 
esą labai nepasitenkinę ir 
mokestimi, ir darbo sąlygo
mis. Jie pradeda nerimauti. 
Antai neseniai šimtas vertė
jų buvo net sustreikavę. Ti
kimasi ir kitų rūšių darbinin
kų toms sąlygoms aktyvaus 
pasipriešinimo.

Įvairiose pasaulinės orga-

Kapitalistinių šalia 
jaunimas ir nedarbas

Kapitalistines šalis apėmu
si ekonominė krizė skaudžiai 
paliečia jautriausią visuome
nės dalį—jaunimą. Jaunuo
liai, net su aukštųjų mokyklų 
diplomais, negali rasti darbo 
pagal specialybę. Jauni dar
bininkai, mažinant gamybą, 
išmetami į gatvę pirmi.

Štai kaip atrodo jaunų (nuo 
15 iki 24 metų amžiaus) 
bedarbių skaičius šešiolikoje 
svarbiausių Vakarų valsty
bių:

Šią 1978 metų pabaigos 
statistiką pateikė VDR sa
vaitraštis “Horiconi.”

Švedija....... . . ...... .54,000
Graikija.......... ............ 60,000
Airija............... ............ 70,000
Danija............. ............ 70,000
Suomija........... ............ 75,000
Olandija ......... ...........100,000
Belgija............. ...........150,000
VFR................. .......... 300,000
Portugalija . . . .......... 330,000
Ispanija............ .......... 450,000
Kanada........... . ........... 500,000
Japonija......... .......... 500,000
Anglija ............ .......... 650,000
Prancūzija . . . ........... 750,000
Italija ........ . . . .1,000,000
JAV............... . . . .3,000,000

Italijos premjeras 
rezignavo

Italijos Komunistų Partijai 
atsisakius toliau parlamente 
remti krikščionis demokra
tus, premjeras Giulio An
dreotti rezignavo. Jis pareiš
kė, kad komunistų ištrauki
mas paramos, tik kurios dė
ka jis galėjo Italijai vadovau
ti per paskutinius 10 mėne
sių, jam nebelikę kito pasi
rinkimo, jis esąs priverstas 
pasitraukti.

Derybos dėl sudarymo 
naujos vyriausybės, sakoma, 
bus labai sunkios ir galinčios 
užsitęsti net keletą mėnesių.•

Cairo. — Egipto preziden
tas Sadas sako, kad greitu 
laiku jis vėl tarsis su prezi
dentu Carteriu dėl atnaujini
mo derybų su Izraeliu.

nizacijos įstaigose dirba 
6,000 darbininkų. Jos paja
mos apribotos. Jos metinis 
biudžetas—vienas bilijonas 
dolerių. Iš jo keli šimtai 
aukštųjų pareigūnų pasiima 
gražias algas, po apie 
$53,500. O tiems šešiems 
tūkstančiams darbininkų— 
tik kas lieka . . .

Visi detentės ir taikos šali
ninkai turėtų karštai pasvei
kinti senatorių George Mc
Govern. Iš visų senatorių jis 
yra pirmutinis pakelti balsą 
prieš Kinijos viceprezidento 
Tengo kurstymą Jungtinių 
Valstijų prieš Tarybų Sąjun
gą, už jo agitavimą sudaryti 
antitarybinį bendrą frontą. 
Jis smerkia Kinijos ruošimą
si karui prieš Vietnamą.

Senatoriaus McGovern bal
sas daug reiškia. Jis yra 
Senato užsieninių reikalų ko
miteto narys ir Kongrese 
labai populiarus.

Daugelis amerikiečių šian
dien kritikuoja Washingtono 
vyriausybę už suteikimą 
Tengui progos važinėti po 
Ameriką su savo pikta, kur
stančia antitarybine propa
ganda. Joks kitas užsieninis 
diplomatas tokios progos to
kiai propagandai dar nebuvo 
gavęs.

Vaizdas Libano mieste Arnoun po Izraelio lėktuvų vėliausia įvykdyto užpuolimo.

Daugiausia kalėjimų 
Pietuose

Neskaitant federalinių ir 
valstijinių šios šalies kalėji
mų, daugiausia miestų ir 
miestelių kalėjimų yra Pie
tuose. Jų šioje šalies dalyje 
yra apie 1,865. Apie 1,153 
kalėjimų yra Šiaurinėje-Cen- 
trinėje dalyje, o 672 kalėji
mai Vakaruose ir 231 Šiaur
rytinėje dalyje. Šiuos duo
menis paskelbė Įstatymams 
vykdyti administracija.

O kuriose valstijose yra 
daugiausia kalinių? Tame pa
čiame pranešime sakoma, 
kad šiuo atžvilgiu Texas val
stija yra pirmoje vietoje. Jos 
vien tik federaliniuose ir 
valstijiniuose kalėjimuose 
šiandien yra 19,053 kaliniai! 
Antroje vietoje yra Califor
nia su 17,298 kaliniais, o 
trečioje vietoje New Yorko 
valstija su 16,071 šios rūšies 
kalinių.

•
Teheranas. — Dėl viešpa

taujančios neramios situaci
jos daugelis žydų iš Irano 
išvyksta. Dauguma jų vyks
ta į Izraelį.

Popiežius Jonas Paulius II bučiuoja Romininkonų Respubli
kos žemę.

“LAISVĖS” REIKALAI

POPIEŽIUS BUVO VISUR SUTIKTAS 
DIDELIU MASIŲ KATALIKU

Santo Domingo. — Iš Mek
sikos Popiežius Jonas Pau
liaus II buvo nuvykęs ir į 
Domininkonų Respubliką. 
Taip Meksikoje, taip čia jis 
buvo sutiktas labai didelės 
masės katalikų. Respublikos 
sostinėje Santo Domingo jį 
sutiko ir sveikino 250,000 
tikinčiųjų. Jam sutiktuvės 
buvo suruoštos miesto aikš
tėje.

Čia jis išlipęs iš lėktuvo 
pirmiausia puolė ant kelių ir 
pabučiavo Domininkonų Res-

Kinijos vicepremjeras baigė 
savo oficialų vizitą

Washingtonas. — Užbai
gus derybas Washingtone 
Kinijos vicepremjeras Ten 
Hsiao-ping dar aplankė kele
tą šios šalies miestų. Jis sako 
visur susitikęs su Kinijai 
labai prielankiomis nuotaiko
mis.

Išleistame bendrame Ten
go ir prez. Carterio komuni
kate sakoma, kad abi pusės 
sutiko gerinti ir plėsti įvai
rius santykius tarpe Kinijoš 
ir Jungtinių Valstijų, kad 
vicepremjeras ir prezidentas 
pasirašė dvi sutartis—Moks
linio ir technologinio bendra
darbiavimo ir Kultūrinio 
bendradarbiavimo.

Kinijos valdžios vardu vi
cepremjeras pakvietė mūsų 
prezidentą Jimmy Carterį su 
vizitu aplankyti Kiniją, o 
prezidentas per rn°ngą pa
kvietė Kinijos premjerą Hua 
Kuo-feng aplankyti Jungti
nes Valstijas. Abu pakvieti
mai buvo oficialiai priimti, 
bet lankymosi laikas nebuvo 
nustatytas.

publikos žemę.
Tačiau Popiežius Lotynų 

Amerikos šalyse paliko neko
kį įspūdį. Daugelis tikinčiųjų 
yra juomi pusėtinai nusivylę. 
Mat, Jonas .Paulius II neuž
tarė vargdienių, kurių Loty
nų Amerikos šalyse yra ne
suskaitomi milijonai. Jis dar
gi ragino katalikų bažnyčios 
dvasininkiją nesikišti į bied- 
nuomenės politinę ir kitokią 
kovą už didesnį ir geresnį 
duonos kąsnį, o tiktai rūpin
tis jų dvasiniais reikalais, tai 
yra jų dūšiomis . . .

Abi pusės sutiko toliau 
tęsti derybas įvairiais kitais 
bendradarbiavimo klausi
mais.

Vice premjeras 
Teng Hsiao-ping

Tarybų Sąjungos ir
Ispanijos susitarimai

Sausio mėnesį įvyko svar
bios derybos tarp Tarybų 
Sąjungos užsienio reikalų mi
nistro A. Gromykos ir Ispa
nijos užsienio reikalų minist
ro M. Orechos Agires dėl 
plėtimo santykių. Derybos 
buvo sklandžios ir sėkmin
gos. Jose buvo aptarta visa 
eilė abiems šalims naudingų 
klausimų. Taipgi paliestos ir 
kai kurios tarptautinės pro
blemos.

Pasibaigus deryboms buvo 
priimtos ir pasirašytos kultū
rinio ir mokslinio-techninio 
bendradarbiavimo sutartys.

Žemiau skelbiame aukas gautas nuo 
gruodžio 22 d. iki vasario 1 d.:

Martha Kamarauskienė, Oakland, Cal., prisiminimui
mirusio vyro Ignacio,per S.Karosienę...........$500.00

LDS 35 kuopos nariai, Los Angeles, California,
per Frances Sakai..........................................100.00

J. ir A. Bemat, Los Angeles, California.................. 100.00
K. Churlis, Pattenburg, New Jersey.........................100.00
Ona Kazilonienė, Cleveland, Ohio, proga jos vyro

Stasio 85 m. gimimo sukakties ...............  .85.00
Jim ir HelenUmaras, Detroit, Mich., per S. Masytę... .50.00 
P. ir M. Gavin, Tillsonburg, Ont., Canada ... . . . . . . 40.00 
A. Račkauskienė, Haverhill,Mass.,prisiminimui mi

rusio vyro Vlado ...................    . . .40.00.
G. Kardauskas, Lincroft, Newa Jersey.............................30.00
Jonas Vaičekauskas, Binghamton, New York  ............. 25.001
II. Žukienė, Johnson City, N. Y., per H. Pine. . . . . . . . . .. 25.00 
Julia Meškienė,So.Ozone Park,N.Y., prisiminimui

vyro Antano, kuris mirė 1969 m., spalio 13 d. . . . .25.00 
V. Paulauskas, New Vernon, N. J. ..........  ..... .25.00

[Nukelta į 5-ta pusi.]

9 Tar. S-gos prez. Brežnevo ir 
premjero A. Kosygino 

sveikinimas Kampučijos 
[Kambodijos] liaudžiai

TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo, TSRS Mi
nistrų Tarybos ir visos tary
binės liaudies vardu siunčia
me Jums ir Jūsų asmenyje 
Kampučijos liaudžiai karštus 
sveikinimus ryšium su istori
nės reikšmės įvykiu/revoliu- 
cinių patriotinių jėgų pergale 
ir liaudies revoliucinės tary
bos, kuri yra vienintelė tei
sėta Kampučijos vyriausybė, 
tikra Kampučijos liaudies va
lios ir interesų reiškėją, su
darymu.

Ši pergalė, pasiekta vado
vaujant Kampučijos vienin
gajam nacionalinio gelbėjimo 
frontui, reiškia Kampučijos 
patriotų, pakilusių į ryžtingą 
kovą už savo tėvynės laisvę 
ir nepriklausomybę, teisaus 
žygio triumfą. Ji padarė galą 
niūriai tironijai ir kančioms, 
kurioms Kampučijos liaudį 
pasmerkė reakcingi diktato
riai.

Reikšmingos Kampučijos 
liaudies pergalės dėka atsi
veria naujos palankios per
spektyvos stiprinti taiką In- 
dokinijos pusiasalyje sutin
kamai su nacionaliniais šio 
rajono tautų lūkesčiais, riesi- mas!

Kanados valdžios kreipimasis 
į gyventojus

Ottawa. — Per 18 mėnesių 
valdžios sudaryta specialė 
komisija studijavo Kanados 
padėtį ryšium su Quebec 
provincijos pastangomis atsi
skirti nuo federacijos ir pasi
skelbti'prancūziškai kalban
čia nepriklausoma valstybe. 
Dabar komisija paskelbė sa
vo darbo rezultatus. Jie su
dėti į specialų atsišaukimą į 
visus Kanados gyventojus.

Atsišaukime gyventojai ra
ginami sutikti su Quebeco 
provincijos specialia, nepa
prasta padėtimi. Komisija, 
matyt, bijo, kad jeigu iš 
Quebeco bus reikalaujama 
tokių pat ryšių su federaline 
valdžia Ottawoje, kokių rei
kalaujama iš kitų provincijų, 
Quebeco provincija pasi
trauks ir pasiskelbs nepri
klausoma valstybe. Tai Ka
nados federacijai būtų didelis 
smūgis.

Tuo tarpu Quebeco provin
cijos premjeras Renė Leves-

kišant užsieniui.
Kampučija turi galimybę 

kartu su kitomis taikingomis 
valstybėmis deramu indėliu 
prisidėti prie bendradarbia
vimo ir geros kaimynystės 
santykių vystymo pietryčių 
Azijoje sutinkamai su tai
kaus sambūvio principu, ne
sikišimo į viena kitos vidaus 
reikalus pagrindu.

Būdama ištikima interna
cionalizmo ir solidarumo su 
teitomis, kurios kovoja už 
savo nacionalines teises prin
cipams, Tarybų Sąjunga vi
sada rėmė Kampučijos pa
triotus ir jų kovinį avangar
dą—Kampučijos vieningąjį 
nacionalinio gelbėjimo fron
tą. Tarybų Sąjunga ir ateity
je1 vystys ir stiprins tradici
nius draugystės ir bendra
darbiavimo santykius tarp 
mūsų šalių, teiks Kampučijos 
liaudžiai paramą, kuriant tai
kią, nepriklausomą, demo
kratinę, neprisijungusią 
Kampučiją, žengiančią keliu į 
socializmą.

Testiprėja ir tesivysto Ta
rybų Sąjungos ir Kampučijos 
tautų draugystė ir solidaru- 

que besilankydamas Jungti
nėse Valstijose, pakartojo 
savo nusistatymą nesustoti 
siekti Quebeco išstojimui iš 
federacijos. Dabar dar sunku 
pasakyti, ar Kanados federa
cijai pavyks nugalėti šią kri
zę ir palaikyti vienoje valsty
bėje visas provincijas kaip 
iki šiol buvo.

Paryžius. — Čia su oficia
liu dviejų dienų vizitu lankė
si Izraelio užsienio reikalų 
ministras Maše Dayan. Jis 
čia buvo atvykęs Prancūzijos 
valdžia supažindinti su dery
bų tarp Izraelio ir Egipto 
eiga. __________

Naujas prezidentas

Algiers. — Alžerijos Na
cionalinio Išsilaisvinimo 
Frontas naujuoju šalies pre
zidentu paskyrė pulkininką 
Benjeddi Chadli. Jis žada 
ištikimai tęsti mirusio prezi
dento Baumediene socialisti
nę politiką. Jis taipgi žada 
sumegzti gerus santykius su 
komunistiniais kraštais ir 
Jungtinėmis Amerikos Val
stijomis.
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turinės svarbos laiškas
inijos vadovybei

seniai spaudoje buvo paskelbtas šių metų sausio 
T joje Jungtinių Amerikos Valstijų Komunistų Partijos 

r s Kinijos Komunistų Partijos Centro Komitetui ir 
• ;.» Liaudies Respublikai. Jį pasirašo generalinis 
(ijos sekretorius Gus Hali. Tai aštrios, bet labai 

h itigos kritikos Kinijos vadovybei dokumentas.
j d e konkrečiais faktais įrodoma, kaip Kinijos vadovy

bių tūlas laikas aktyviškai bendradarbiauja su kapitalis- 
r ; ’šaulio reakcinėmis ir imperialistinėmis jėgomis.

| .(tymas prasideda su Jungtinių Valstijų imperialistų 
( sija p"ieš Kubą dar Kenedžio prezidentavimo laikais.

- vadovybė tada pasmerkė ne amerikinius agresorius 
ir , Kubos liaudį, kuri sukilo prieš fašistinį Batistos 
n i r.-‘t Tarybų Sąjungos vadovybę už ištiesimą Kubos 

ėdžiai pagalbos rankos. Paskui sekė visa eilė kitų šalių, 
i ii-se Kinijos vadovybė palaikė ne liaudį, ne revoliucines 

ne 'Tarybų Sąjungą ir kitas socialistines šalis, kurios 
s ; g-ts rėmė, bet reakciją, imperialistinius agresorius. 
T los kitos šalys: Pakistanas, Sudanas, Angola, Zaire, 
r ir- Vietnamas. Visose tose šalyse Kinijos Komunistų 

i įjos ir Kinijos Liaudies Respublikos vadovybė, sako 
Hail, atsistojo reakcijos ir imperializmo pusėje. “Jūsų 

jis sako, “visur yra tapus kontrrevoliucine jėga
< socializmo statymą.”

prie šių sekretoriaus Hali įrodymų dar reikia pridėti ir 
’ - premjero pavaduotojo Teng Hsiao-ping šioje šalyje
sikinkymo pagrindinę misiją. Tai misija, kaip jis 

< .rėždavo kiekvieną kartą savo burną atidarydamas, 
p adė!i statyti Kinijos, Jungtinių Valstijų, Japonijos ir 
Vammų Europos bendrą karinį frontą prieš Tarybų 
S'ipmgą. Juk ne už kitą Tengą taip karštai visur sutiko, 
p įėmė ii .velkino reakcininkai. Juk ne už ką kitą jis buvo 
t Te komercinės spaudos garbinamas.

Pradeda tyrinėti religinius ir kitus kultus

i

A ūdra Irane nenutilsta
Gal joks kitas žmonių vadas po ilgametės tremties 

sugrįžęs j savo gimtinę nebuvo sutiktas tokių masinių 
d<-rn< ristracijų kokių susilaukė šiomis dienomis sugrįžęs 
Ir •?> islacių religinis ir politinis vadas Ayatollah RuHblldh'' 
Khoineim. Jo pasitikimas ne tik Teherane, sostinėje, bet 

šalyje tęsėsi ne kelias dienas. Šį kartą valdžia ir
> Fiujc. nedrįso demonstracijų jėga pulti ir triuškinti.
Išvykstančio į užsienį karaliaus (šacho) Riza Pahlevi 

u ku rto r ežimo premjeras Shahpur Bakhtiar kviečia
K h on įeini Lartis ir bendromis jėgomis šalyje atsteigti 

>>t sugrįžėlis kvietimą kol kas griežtai atmeta, 
reikalauja Bakhtiarą su savo režimu pasitraukti 
jam sudaryti naują valdžią. Jis sako, kad

■ ->r>ar* hija turi eiti laukan ir kad jos vieton turi būti 
j t rig i a islamo respublika.

Beveik visi Irano įvykių stebėtojai labai abejoja, ar dar 
yra taip vadinamas vidurio kelias, ar dar galima tikėtis tų 
<lv i -ui jėgų susitarimo ir bendradarbiavimo atsteigimui

;vj<* ramybės ir jos vedimui į naują ateitį. Ar Bakhtiaro 
n /Jurui pavyks jėga likviduoti opoziciją ir susigrąžinti 

h ha ar gal Khomeinio vadovaujamos jėgos pilnai laimės, 
nušluos monarchiją ir po respublikos vėliava plačiai 
iii Įdarys kelią tam dideliam kraštui į naują gyvenimą . . .

Rašant šiuos žodžius tik vienas dalykas aiškus: nesimato 
galimybės, kad Irane ramybės saulė greitoje ateityje 
pult l ėtu. Tam sąlygos dar nėra pribrendusios.

Daug kas priklausys ir nuo Irano ginkluotų 
nusistatymo. Sakoma, kad kai kurie generolai 
ištikimybėje monarchijai ir šachui jau svyruoja.

Jų misija garbinga ir remtina
.Šiomis durnomis Washingtone žymių amerikiečių veikėjų 

grupė įkūrė naują organizaciją, kurios tikslas—darbuotis 
už sudarymą ir pasirašymą branduolinių ginklų apribojimo 
s.riies arba “SALT II.” Savo pareiškime jie smerkia 
tokios sutarties su Tarybų Sąjunga priešus ir ragina 
vyriausybę nebeatidėlioti sutarties padarymo. Jie taipgi 
kreipia Kongreso dėmesį į tokios sutarties svarbą. Bet jos 
neiš’engiamai didės įtempimas tautų ir valstybių santy
kiuose ir dar labiau aštrės ginklavimosi varžybos.

Naujo sambūrio pirmininkais yra buvęs Oro Jėgų 
sekretorius Townsand Hoopes ir buvęs šios šalies ambasa
da. <(s Jungtinėse Tautose Charles Yost. Tarp kitų 
naijojon organizacijon įeina buvęs Gynybos sekretorius 
( lark Clifford, Notre Dame universiteto prezidentas Rev. 
Theodore Hesburgh, Mrs. Marjorie Benton, buvus JAV 
delegatė nepaprastoje Jungtinių Tautų nusiginklavimo 
reikalais sesijoje.

Naujosios organizacijos veiklą turėtų paremti visi 
ginklavimosi varžybų ir naujo karo priešai.

jėgų
savo

Kongreso Atstovų Rūmų 
komitetas pradėjo apklausi
nėti likusius gyvus People’s 
Temple kulto narius apie 
praeito lapkričio mėnesį 
(manoje nusižudymą daugiau 
kaip 900 kulto narių. Apklau
sinėjimas atliekamas San 
Francisco, Cal.

Bus ištirti ir kiti kultai, 
kaip tai kunigo Sun Moono 
Unification Church, The 
Way International, Interna
tional Society for Krishna 
Consciousness. Church of 
Scientology ir kiti. Gal bus 
siekiama įstatymais jų veiklą 
suvaržyti.

Kas ką rašo ir sako
GANA AŠTRIOS, BET 
TEISINGOS KRITIKOS 
ŽODIS

Žurnale “Žemės ūkis 
(1978. II) Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto moksli
nis bendradarbis Kazys Gai- 
venis lietuvių kalbos reika
lais straipsnelyje “Tarptauti
nių žodžių perteklius ir stig- 
lius” rašo:

“Pasak Vaižganto, daiktai 
atsineša ir savo žodžius. Kas 
be ko, būna ir šitaip. Antai iš 
tolimosios Pietų Amerikos į 
mūsų laukus atklydo smulku
tė pakelių ir daržų piktžolė ir 
atsinešė terminą galinzoga. 
Nors ji jau seniai mūsų 
laukus goži ir botanikai net 
dvi jos rūšis yra išskyrę, bet 
lietuviško pavadinimo ji vis 
dar neturi vargu ar kada 
nors turės. Tą patį galima 
pasakyti ir apie herbicidus. 
Apsijuoktų tas, kas simazi- 
nui, betanalui ar kuriam ki
tam tarptautiniam herbicidų 
pavadinimui imtų kurti lietu
viškus atitikmenis. Tačiau 
tarptautiniai žodžiai ne visa
da nepakeičiami.

Paprastutis sėklų svėrimo 
indelis dabar vadinamas (net 
vadovėliuose!) retu svetim
žodžiu biuksas ( = svertu- 
kas). Modernių kompleksų 
kombiboksuose (šiam sve
timžodžiui irgi reikėtų paieš
koti lietuviško atitikmens) 
karvės neberišamos, bet fik
suojamos tam tikrais lankais. 
Išplitus šiam galvijų laikymo 
būdui, tikslus, bet pernelyg 
specialus fiksavimo terminas 
turės būti pakeistas lietuviš
ku žodžiu. Mūsų kalboje yra 
žodis, turintis reikšmę “įtvir- 
tiųti tapi tikroje padėty- 

įtverti, Medikai ir ve- 
tęrinąrai įtveria .lūžusius 
kaulus, t. y. užfiksuoja juos, 
y.ąfhna^įpyir... kalves galima 
būti^tik<(ųžtverti, bet ir 
įtverti,. „ <

Nieku dėtas visiems žino
mas tarptautinis žodis per
spektyvą. Tačiau pastaruoju 
metu jis pradeda konkuruoti 
su lietuvišku žodžiu ateitis ir 
dažnai jį nugali, pvz.: Vadi
nasi, mums labai svarbu iš
siaiškinti, kokia perspekty
voje (=ateityje) numatoma 
pašarų struktūra. Tarptauti
nis žodis fazė stumia lietuviš
ką žodį tarpsnis, pvz.: Šiuo 
metu labai paplitęs trifazis 
(=tritarpsnis) kiaulių augini
mas ir pan.”

Padavęs dar vieną kitą 
pavyzdį, mokslininkas Gaive- 
nis savo pastabas baigia:

“Žymaus rusų kritiko V. 
Belinskio žodžiais tariant, 
vartoti tarptautinį žodį tada, 
kai yra lygiavertis savas 
atitikmuo—vadinasi, nusidė
ti ir sveikam protui, ir ge
ram skoniui.”

Iš lietuvių gražios kalbos 
turėtų eiti laukan visokie 
“startai,” “stopai,” “fiksavi
mai”!

je

APIE RASISTŲ 
SIAUTĖJIMĄ ANGLIJOS 
MOKYKLOSE

“Komjaunimo Tiesoje” 
(1978 m. lapkr. 29d.)TASS-o 
korespondento pranešime iš 
Londono skaitome:

“Vienos Londono vidurinių 
mokyklų pažangių pažiūrų 
mokytoja pradėjo gauti laiš
kus, grasinančius susidoroti 
su visais komunistais. Kaip 
ir fašistai, šių laiškų autoriai 
reikalauja siųsti “raudonuo
sius į dujų kamerą.”

Kitos mokyklos mokytoją, 
afrikietį, žiauriai sumušė 
paauglių būrys.

Vis dažniau mušami tam- 
sia-odžiai moksleiviai.

Anglijos mokytojai su neri
mu pastebi, jog moksleivių 
rankose vis dažniau pasirodo 
rasistiniai atsišaukimai, va
dovėliai tepliojami svastika, 
švarkų atlapuose segami 
ženkliukai, liudijantys apie 
priklausomybę “nacionali-
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niam frontui”—žinomiausiai 
Anglijoje dešiniajai ekstre
mistinei grupuotei.

Maždaug prieš metus “na
cionalinis frontas” ėmėsi 
veiksmų, giliai papiktinusių 
ir išgąsdinusių Anglijos vi
suomenę. Jis paskelbė įku- 
riąs jaunimo sekciją—vadi
namąjį “jaunimo nacionalinį 
frontą,” į kurį pradėjo įtrau- 
kinėti paauglius nuo 14 me
tų.

Dešinieji ekstremistai la
bai uoliai mėgina nuodyti 
rasistiniu tvaiku mokyklas, 
pjudyti pažangius mokytojus 
didinti savo įtaką jaunimui, 
kurį mulkina buržuazinė pro
paganda ir kuris neturi pa
kankamai gyvenimiškos pa
tirties, kad sugebėtų atpa
žinti neonacistų demagogiją 
ir melą.

Mokyklose pasirodė kny
giūkščių, propaguojančių ra
sistines ir fašistines idėjas. 
“Kaip demaskuoti raudonąjį 
mokytoją,” “Kaip kovoti 
prieš raudonuosius mokyto
jus”—lapeliai ir brošiūros su 
tokiais pavadinimais dalija
mos prie mokyklų durų. 
Kaip ir hitlerininkai, šių lei
dinių autoriai “raudonuoju” 
vadina kiekvieną, pasisakan
tį prieš fašizmą,—pagal “na
cionalinio fronto” pirmininko 
Dž. Tindolo išsireiškimą, 
esą, komunizmas giliai prasi
skverbė į leiboristų ir libera
lų partijas, universitetus ir 
spaudos organus, radijyje ir 
televizijoje net “knibždėte 
knibžda raudonųjų.” Nacistų 
rašliavoje nemažai vietos 
skiriama teorijoms apie bal
tosios rasės “pranašumą.”

Mokyklose platinamas pe
riodinis “jauriimo nacionali
nio” fronto” leidinys—žurna
las “Buldogas.” Jo sudaryto
jai tiesiai pripažįsta: “Pieški
te rasistinę veiklą, platinkite 
“Buldogą” ir visokią kitokią 
“nacionalinio fronto” litera
tūrą mokyklose, išsaugokite 
baltųjų Britaniją.” Jie apra
šinėja žaliukų iš “nacionalinio 
fronto” sukeltas prievartos 
scenas įvairiuose šalies rajo
nuose ir pataria: “Paverskite 
košmaru raudonųjų mokyto
jų gyvenimą.”

PERSERGĖJIMAS PRIEŠ 
PAVOJINGĄ 
PROPAGANDĄ

Geležinkeliečių unijų orga
nas “Labor” (sausio 17 d.) 
pašvenčia ilgą vedamąjį įspė
jimui Amerikos liaudies 
prieš pradėtą plačią pavojin
gą propagandą. Ją veda 
stambiosios korporacijos bei 
kompanijos. Ji nukreipta 
prieš įvairias valdiškas regu
liacijas, įvairius patvarky
mus, naudingus darbininkų 
sveikatos apsaugai. Ta pro
paganda turinti pasisekimo, 
nes, girdi, įvairūs valdiški, 
biurokratiški suvaržymai 
daug kam nepatinka.

“Bet,” sako “Labor,” “nors 
trumpai pažvelkime į praei
tį, kai tokių valdžios regulia
cijų bei patvarkymų beveik 
nebuvo. Prisimename, kaip 
šios mielaširdiškosios korpo
racijos, šitie prašmatnieji re
guliacijų priešai mums davė 
automobilius, kurie pavojingi 
bet kokiame greityje; davė 
mums ir anglies dulkes, ir 
medvilnės dulkes, ir asbesto 
dulkes, kurios darbininkams 
duodavo ir juodus plaučius, 
ir rudus plaučius, ir vėžį; 
davė chemikalus, kuriais 
James upė Virginijoje, Love 
kanalas Buffalo, Erie ežeras 
ir kiti vandenys yra užteršti; 
davė ‘thalidomide’ piliukes 
nėščioms moterims, kurios 
jų kūdikius pavertė pabaiso
mis ir t. t.”

Reguliacijos būtinai reika
lingos. Be jų korporacijos 
mūsų gyvenimą paverstų 
džiunglėmis. Joms neapeina 
žmonių sveikata ir gyvybė. 
Pelnas joms yra viskas.

KANADIEČIO KELMO 
LIŪDNAS PAMOKSLAS 
MŪSŲ “VEIKSNIAMS”

Kanados kardeliečių orga
ne “N. L.” (sausio 17 d.) J. 
Kelmas pamokslininkauja:

“Veiksniai VLIKas, ALTas 
ir L. B-nė nelabai draugiškai 
sugyvena. Daug metų vyks
ta viešos ir slaptos derybos, 
posėdžiai. Kartais paskelbia
ma, kad jau susitarta ... Ir 
vėl pasigirsta, kad ne, arba 
nevisai, iširo . . .

Masės viešoji opinija ne jų 
naudai. Daugelis nutaria, 
kad reikia neberemti tų 
veiksnių bet ir vėl, pasigaili 
bendrų tautos interesų, vėl 
aukoja, remia, net dantis 
sukandę.

Daugelio nuomonė, kad tai 
esanti “partijų” kova už do
minavimą vadovavime ir 
garbėtroškų, kurie prilenda 
prie vadovybės, 
surinktų pinigų 
mas . . .

Taipgi, kelių 
lankymasis Baltuose Rūmuo
se—kalbėti lietuvių tautos 
vardu—irgi kompromitacija, 
lietuviškųjų organizacijų, 
stoka vienybės, sutarimo . . .

Amerikos lietuviai dar ne
subrendę politinėje veikloje, 
nemoka partijos reikalus— 
dominavimą palikti II-je eilė
je, o Lietuvių Tautos intere
sus laikyti I-je eilėje.

Gaila, kad mokyti, net ka
riškai, drausmingai auklėti, 
pasimetė vienybės reikšmės 
kovoje už laisvę. Nebesu
prantamas noras—vadovauti 
ir tiek! Dabartis ir istorija 
juos pasmerks.”

O tu Kelme, tu Kelmeli, 
nejaugi tu dar nežinai, kad 
lietuvių tautos istorija 
“veiksnius” (reakcinius, bur
žuazinius nacionalistus) jau 
seniai yra amžinai pasmerku
si?

o net ir 
pasidalini-

delegacijų

IR JIEMS NEPATINKA, 
IR JIE SUSIRŪPINĘ

Bet kurioje šalyj,e Įsigalėji
mas pažangiųjų jėgų baisiai 
nervina ir mūsų tautiečius 
klerikalus. Taip neseniai at
sitiko Afganistane.' Ir štai 
ponas P. Gaučys Chicago 
kunigų “Drauge” (sausio 24 
d.) ašaroja:

“Praeitų metų pavasarį 
pietų Azijoje įsigalėjimas 
pirmos komunistų vyriausy
bės Afganistane sukėlė didelį 
jo artimiausių ir tolimiausių 
kaimynų susirūpinimą, o taip 
pat ir JAV-bių. Mat, bet 
koks Afganistano tradicinės 
neutralios politikos pakeiti
mas kelia sąmyšį šitoje srity
je, jau ir taip suskaldytoje 
tautinių rungtynių ir ginčija
mų sienų. Kas dar blogiau, 
kad komunistų įsigalėjimas 
Afganistane, apimančiame 
ąpie 400,000 mylių plotą ir 
turinčiame bendrą sieną su 
Sovietų Sąjunga, Kinija, Pa
kistanu ir Iranu kaip niekad 
anksčiau, priartina Maskvos 
įtaką prie didžiųjų Persijos 
įlankos naftos šaltinių ir prie 
strategiškai svarbaus Indijos 
vandenyno, abiejų gyvybiš
kai svarbių Vakarams.”

Ot, jeigu Afganistane būtų 
laimėjus reakcija ir būtų 
susikūręs fašistinis režimas, 
‘‘Draugo” rašeivos nesitver
tų džiaugsmu ir kepures nu
siėmę sveikintų perversmo 
laimėtojus. Vien tik žodis 
“komunistai” juose iššaukia 
didžiausią kinkų drebėjimą. 
Kaip atsimename, buvo lai
kai, kada žodžiai “bedieviai,” 
“laisvamaniai,” “ateistai” pa
našiai juos tiesiog varydavo 
iš proto.

Anglijos
BAISUS SUNAIKINIMAS 

Londonas.
premjeras James Callaghan 
municipalinius streikuojan
čius darbininkus vadina 
“vandalais” ir reikalauja, kad 
unijos jų streiką sulaužyti. 
Premjeras Callaghan yra ir 
Darbo Partijos pirmininkas. 
Tapęs valdžios vadu tapo 
darbininkų priešu.
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Naujajam JAV Kongresui darbai — didelė pabaisa!

SVEČIAI IS TOLIMOSIOS 
KUBOS LIETUVOJE

Vilnius, I. 25. (ELTA). 
Ryšium su Kubos Respubli
kos kultūros dienomis Tary
bų Sąjungoje viešintis Kubos 
komunistų partijos Centro 
komiteto Politinio biuro na
rys, Kubos Respublikos kul
tūros ministras Armandas 
Kartas Davalosas šiandien 
atvyko į Vilnių. Kartu su juo 
atvyko kultūros ministro pa
vaduotojas Antonijus Nunje- 
sas Himenesas ir kiti oficia
lūs asmenys, taip pat juos 
lydintis TSRS kultūros mi
nistro pavaduotojas J. Ce- i/M v '.f ■ •; t a a, . j j, * tcharmas.

Svečius priėmė Lietuvos 
KP CK sekretorius L. Šepe
tys. Pokalbyje dalyvavo Lie
tuvos TSR Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotojas A. 
Česnavičius, Lietuvos KP 
CK kultūros skyriaus vedė
jas S. Šimkus, CK užsienio 
ryšių skyriaus vedėjo pava
duotojas M. Sadovskis.

• Drg. L. Šepetys papasako
jo draugams kubiečiams apie 
Tarybų Lietuvos ekonomikos 
ir kultūros laimėjimus, kurių 
ji pasiekė vieningoje broliš
koje tarybinių tautų šeimoje. 
Jis pabrėžė, kad respubliko
je vyrauja didelis gamybinis 
pakilimas ryšium su artėjan
čiais rinkimais į TSRS Aukš
čiausiąją Tarybą.

Svečiai buvo supažindinti 
su lietuvių nacionalinės kul
tūros pasiekimais, profesio
nalios ir saviveiklinės kūry
bos suklestėjimu Tarybų val
džios metais. 4

REKORDINIS PREKYBOS 
DEFICITAS

Washingtonas. — Praeitų 
metų gruodžio mėnesį šios 
šalies užsieninė prekyba da
vė $2.04 biliono deficitą. O 
paėmus visus praeitus me
tus, užsieninės prekyba defi
citas viršijo 28 bilijonus dole
rių. Tai buvo rekordinis defi
citas.

NUBAUDĖ REPORTERĮ
Mansfield, Ohio. — Už 

atsisakymą suteikti savo už
rašus “The Mansfield News 
Journal” reporteris tapo nu
baustas kalėjimu. Teisėjas 
atsisakymą laiko teismo įžei
dimu. Reporteris Ronaldą 
Rutti bausmę apeliuoja į 
aukštesnį teismą.

TailandoBangkok.
premjeras Chamananda išvy
ko į Jungtines Valstijas gauti 
karinės pagalbos. Jo vado
vaujamas Tailando režimas 
nutarė apsiginklavimą žy
miai padidinti.

Laiškai
Drg. Antanui Bimbai,

Kauniečiai labai nudžiugo, 
išgirdę per radiją ir paskaitę 
spaudoje, kad Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas Tamstai suteikė ( 
Lietuvos TSR nusipelniusio i 
kultūros veikėjo garbės var
dą. Tai puikus įvertinimas 
Jūsų mokslinio ir publicisti
nio triūso. Ta proga nuošir
džiai sveikinu ir linkiu geros 
sveikatos, laimės ir sėkmės 
kilnioje Jūsų veikloje.

Vandalinas Junevičius 
1979 m. sausio 22 d.

Mielas Antanai:
Laisvėj pastebėjau, kad 

jūs atšventėt savo garbingą 
85-tą gimtadienį. Leiskit ir 
man prisidėti prie tų, kurie 
pasveikino jus su šiuo gimta
dieniu, ir palinkėti jums 
sveikatos ir jėgų toliau tęsti 
garbingą Laisvės redakto
riaus darbą.

Jūsų vaidmuo JAV ir Ka
nados lietuvių judėjime ne
gali būti sulygintas su bet 
kurio kito asmens vaidme
niu. Visą laiką jūs buvot kaip 
tas milžinas ąžuolas miške, 
kurio jokia audra negali 
įveikti.

Aš ir mano žmona linkime 
jums dar daug saulėtų dienų.

J. Yla
Grb. Redaktoriau,

nors ir pavėluotai, bet Jū
sų garbingo Jubiliejaus pro
ga spaudžiu dešinę ir linkiu:

būkit sveikas,
būkit tvirtas, 
būkit laimingas!

Tegu Jūsų jaunatviška 
energija niekada neužblėsta.

Mano užuojauta Jums, mi
rus Broliui.

Su pagarba
T, Kryževičiūtė

Lietuva—Telšiai

PAVYDAS
Sausio 19 d. “Darbininko” 

Nr. 3 Pr. N. aprašydamas 
kultūrinius įvykius Lietuvoje 
šaiposi, kad buvo suteikta 
nusipelniusių kultūros veikė
jų vardai Ksaverai Karosie- 
nei ir Ievai Mizarienei.

Norisi paklausti pas Pr. N. 
gal jis pyksta už tai, kad jam 
nebuvo toks vardas suteiktas 
už literatūrinius darbus? O 
gal todėl, kad jo posūnis 
Ričardas P. negavo atžymėji- 
mo už lituanistinius kursus 
Vilniuje? O gal, kad jo podu
kra Virginija P. -Sir. negau
na už organizuojamus kon
certus, parodas, filmų de
monstravimus .ir globą at
vykstančių iš Lietuvos kultū
rininkų? V2V

e
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MOKSLINĖS PASTABOS

1979 metų dangus
ANTANAS JUŠKA, ASTRONOMAS

Daugumoje pasaulio šalių 
metai baigiami gruodžio 31 
dieną, ir sausio 1 d. praside
da nauji metai. Tokia metų 

; pradžia gamtoje neturi pa
grindo. Saulė pradeda grįžti 
į šiaurinį pusrutulį gruodžio 
22 d., vadinasi 9 dienomis 

< anksčiau. 0 mažiausias at
stumas iki Saulės būna taip 
pat ne sausio 1, o sausio 4 

\ dieną.
Metų skaičiavimą įprasta 

pradėti nuo kokio nors tikro 
? ar tariamo žymaus* įvykio. 

Pavyzdžiui, carinėje Rusijoje 
ilgus amžius metai buvo 
skaičiuojami nuo “pasaulio 
sutvėrimo,” pietinėje Euro
poje—nuo “Romos įkūrimo.” 
VI mūsų eros amžiuje moky
tas vienuolis Dionyzas Maža
sis apskaičiavo “Kristaus gi
mimo” laiką ir pasiūlė metus 
pradėti sausio 1 d. ir skai
čiuoti juos nuo Kristaus gi
mimo, įvykusio pagal jį 754 
metais po Romos įkūrimo. 
Jei tikėsime Evangelija, tai 
Kristus gimė Erodo mirties 
metais, o jis mirė 4 m. kovo 
13 d. prieš mūsų erą. Vadi
nasi, 1979 metai nesisieja nei 
su Kristaus gimimo, nei su 
kokio kito įvykio data. Lai
komės tokio skaičiavimo dėl 
to, kad visa daugelio šimt
mečių istorija susieta su šiuo 
skaičiavimu, kad nėra jokio 
rimto pagrindo šią “mūsų 
erą” keisti. Šalia 1979 mūsų 
eros metų mūsų šalyje dar 
naudojami 62-ji metai nuo 
Spalio Didžiosios Revoliuci
jos.

Prisiminkime, kad prieš du 
tūkstančius metų Artimuose 
Rytuose, Graikijoje ir Romo
je klestėjo įsitikinimas, kad 
žvaigždės lemiančios žmonių 
gyvenimą, kad kiekvienas 
žmogus turįs savo žvaigždę, 
kuri pasirodanti jam gimus. 
Kuo žymesnis gimsta žmo
gus, tuo skaistesnė jo žvaigž
dė. Tai perdėm klaidingai 
pažiūrai nusilenkė ir Mato 
evangelija, kurioje parašy
ta,—kad iš rytų šalies atke
liavę išminčiai teiravęsi: 
"Kur yra gimusis Žydų kara
lius? Mes matėme užtekant 
jo žvaigždę ir atvykome jo 
pagarbinti”. . . “Ir štai 
žvaigždė, kurią jie buvo ma
tę užtekant, traukė pirma, 
kol sustojo ties ta vieta, kur 
buvo kūdikis. Išvydę žvaigž
dę, jie be galo džiaugėsi.”

Nors kitos evangelijos ne
mini šios nuostabios žvaigž
dės, bet ne vienas mokslinin
kas bandė išaiškinti jos pri
gimtį. Pavyzdžiui, , garsusis 
Kepleris apskaičiavo, kad tai 
galėjęs būti Jupiteris ir Sa
turno toks suartėjimas, kad 
šios labai šviesios planetos 
švietė kaip vienas skaistus 
šviesulys. Tačiau tikslūs vė
lesni skaičiavimai parodė, 
kad tų planetų šviesa nega
lėjo susilieti, nes, joms prasi
lenkiant, atstumas tarp jų 
prilygo dviem Mėnulio skers
menims. Neseniai Didžiosios 
Britanijos Karališkosios as
tronomijos draugijos žurnale 
paskelbtas tyrinėjimas, kur 
trys astronomai teigia, kad 
tuo laiku 70 dienų švytėjo 
nova (tariamai nauja, bet iš 
tikrųjų sproginėjanti ir labai 
sušvintanti žvaigždė).

Įsitikinimas, kad žvaigž
dės ir, dar daugiau, planetos 
lemiančios žmonių gyvenimą, 
laikėsi Europoje iki Koperni
ko ir dar vėlesnių laikų. Tuo 
įsitikinimu remiasi savaitės 
diėnų priskyrimas vienam 
kuriam šviesuliui: sekmadie
nis—Saulei, pirmadienis—

* Mėnuliui ir t. t. Taip pat ir 
metai skiriami iš eilės vie
nam iš septynių šviesulių. 
Žinomas praėjusio amžiaus 
lietuvių švietėjas ir kalendo
rių leidėjas Laurynas Ivins
kis dar tebesilaikė tos pažiū

ros ir metus apibūdindavo 
pagal tai, kokio šviesulio ir 
jo atstovaujamo senovės die
vo buvo tie metai. Pagal šį 
skaičiavimą išeina, kad 1979- 
ji yra Saturno metai. Tai 
gražiausia Saulės sistemos 
planeta, o Saturnas yra se
novės graikų žemdirbystės 
dievas, taigi žemdirbiams jie 
turėtų būti palankūs.

Saturnas spindės visą nak
tį per pirmąjį metų pusmetį, 
birželio mėnesį jis leisis 4 
vai. po Saulės nusileidimo, o 
paskiau vis anksčiau. Rug
pjūčio ir rugsėjo mėn. Jis 
nebebus matomas, o nuo 
spalio mėnesio pasirodys ry
tuose prieš Saulei užtekant. 
Saturnas keliaus Liūto ir 
Mergėlės žvaigždynais.

Panašiai danguje spindės 
ir didžiausia Saulės sistemos 
planeta—Jupiteris. Pirmąjį 
pusmetį jis bus matomas 
Vėžio žvaigždyne visą naktį, 
paskiau tik vakarais, o metų 
pabaigoje rytais, jau Liūto 
žvaigždyne. Jupiteris 2-3 va
landomis tekės ir leisis anks
čiau negu Saturnas.

Dvi JAV kosminės stotys 
skrieja į Jupiterio ir Saturno 
valdas, praskries pro tas 
planetas ir kai kuriuos jų 
palydovus ir, palyginti, iš 
arti tirs tuos dangaus kūnus.

Marsas riebus patogus ste
bėti šiais metais. Pirmajame 
pusmetyje jis skendės Saulės 
spinduliuose, o antrajame 
bus matomas rytiniame dan
guje prieš Saulei užtekant. 
Tik metų pabaigoje jis tiek 
nutols nuo Saulės, kad pasi
darys matomas visą naktį 
Liūto žvaigždyne. Gruodžio 
13 d. Marsas ir Jupiteris 
kartu tekės ir kartu leisis. 
Jis bus apie du laipsnius 
(keturis Mėnulio skersmenis) 
šiauriau už Jupiterį. Dėl ne
palankių sąlygų Marsas šiais 
metais nebus tiriamas iš kos
minių stočių.

Venera šiais metais bus 
dažniausiai minima planeta. 
Mat, prie jos priskrido net 
keturios kosminės stotys: 
dvi Tarybų Sąjungos ir dvi 
JAV. Jos toliau tyrinės Ve
neros atmosferą, debesis, 
paviršių ir, be abejo, pateiks 
naujų duomenų apie šią karš
tą planetą. Venera sausio, 
vasario ir kovo mėnesiais 
bus matoma kaip skaisti 
Aušrinė, o metų pabaigoje— 
kaip Vakarinė ir tai tik 
vakarais ir nakties pradžioje.

Merkurijų bus sunku pa
matyt i. Tai gali pavykti ne
bent gruodžio mėn. auštant 
pietryčių danguje ne aukštai 
virš horizonto.

1979 metais įvyks du Sau
lės užtemimai. Vasario 26 
dienos užtemimas bus mato
mas kai kuriose JAV ir 
Kanados srityse, o rugpjūčio 
22 d.—pietinio Žemės pusru
tulio vandenynuose ir An- 
tarktidėje.

Pirmas Mėnulio užtemimas 
įvyks vakare kovo 13 dieną. 
Lietuvoje jis bus matomas 
(žinoma, jei bus giedra). Pra- 
sidėl apie 20 vai. ir baigsis 
apie 23 vai. Antras Mėnulio 
užtemimas rugsėjo 6 d. Lie
tuvoje nebus matomas.

Plika akimi šiais metais 
kometų, tikriausia, nepama
tysime. Viena didžiausių, 
Halio, kometa bus matoma 
dar tik už kelerių metų— 
1985-6 metais.

Durtmund, V. Vokietija. 
— Čia buvo pravesta neo-na- 
cių šaikos buveinėje antra 
krata. Surasta daug ginklų ir 
hitlerinės literatūros. Per 
abi kratas suimta 17 nacių, 
bet visi paleisti be jokio 
užstato. Jie būsią kaltinami 
organizavimu nelegališkos 
kriminališkos organizacijos.

Kultūrininkų sukaktys
TEOFILIS
TILVYTIS

1944—1949 metais — Ope
ros ir baleto teatro dirigentas. 
1920—1933 metais jis vadova
vo Kauno muzikos mokyklos, 
vėliau — Kauno konservatori
jos operos klasei.

1948—1949 metais jis buvo 
LTSR Kompozitorių sąjungos 
valdybos pirmininkas.

Reikšmingiausia J. Tallat- 
Kelpšos kūrybos sritis — so
lo ir choro dainos.

Mirė Juozas Tallat-Kelpša 
1949 metais.

IZABELĖ 
LAUKAITYTĖ

Apie palikimus savo artimiesiems
Tarybų Lietuvoje

Sausio 15-ąją sukako 75- 
eri metai, kai gimė (1904 m.] 
Teofilis Tilvytis, lietuvių ra
šytojas, Lietuvos TSR liaudies 
poetas.

1924—1925 metais T. Tilvy
tis mokėsi Tautos teatro vai
dybos studijoje, dalyvavo 
„Vilkolakio" teatro spektak
liuose. 1923 m. periodinėje 
spaudoje pradėjo skelbti eilė
raščius. (gimtas sąmojingumas 
poetą kreipė j safyrą, ir ne
trukus jis buvo pripažintas pa
rodijos meistru. Poetas šaipė
si iš simbolistų ir romantikų, 
iš buržuazijos pagyrūniškumo 
ir tariamojo patriotizmo, iš
juokė išgarsintą žemės refor
mą. Buržuazinės tikrovės 
kontrastai vertė rašytoją gi
liau žvelgti j gyvenimą, nesi
tenkinti atskirų negerovių 
kritika.

1930 m. pasirodė T. Tilvyčio 
poemos „Artojėliai" pirmoji 
dalis. 5į kūrinį poetas rašė 
beveik visą gyvenimą (iki 
1965 m.). Po-poros--metų poe
tas ėmėsi „Dičiaus". Reikšmin
gi ir T. Tilvyčio romanai „Mi
nisterijos Rožė" bei „Kelio
nė aplink stalą".

Tarybiniais metais poeto kū
ryboje plačiai atsispindėjo 
lietuvių liaudies kelias j so
cializmą. Epiškiausiai laiko 
paveikslas atskleistas „Usny- 
nėje". Tai buvo pirmoji epi
nė poema lietuvių tarybinėje 
poezijoje. Už ją T. Tilvyčiui 
paskirta TSRS Valstybinė pre
mija.

Poemoje „Daina gyvybės 
kaina" T. Tilvytis pavaizdavo 
tragišką poeto V. Montvilos 
likimą. Plačiai žinomi poeto 
rinkiniai „Sonetai apie lai
mę", >„Eilėraščiai", „Nameliai 
mano brangūs", satyriniai ei
lėraščiai „Deja, dar pasitai
ko".

T. Tilvytis buvo labai sa
vito braižo ir stiliaus poetas.

1947—1963 metais jis buvo 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos deputatas, 1959— 
1969 metais — Lietuvos TSR 
Taikos gynimo komiteto pir
mininkas.

Mirė Teofilis Tilvytis 1969 
metais.

Sausio 17-ąją sukako 70 
metų, kai gimė (1909 m.) Iza
belė Laukaitytė, revoliucinio 
judėjimo Lietuvoje dalyvė.

I. Laukaitytės tėviškė — 
Šunskai (Kapsuko rajonas). Mo
kydamasi Marijampolės mo
kytojų seminarijoje, 1926 m. 
ji priklausė pažangioms jau
nimo organizacijoms. 1927 m. 
įstojo į LKJS, buvo LKJS Ma
rijampolės rajono komiteto 
sekretorė.

1930 m. I. Laukaitytė nu
teista ketverius metus kalėti. 
1931 m. Ukmergės kalėjime 
priimta į Lietuvos Komunistų 
partiją.

1940—1941 metais I. Lau
kaitytė .buvo partinė darbuo
toja Marijampolėje. 1941 m. 
ji išrinkta TSRS Aukščiausio
sios Tarybos deputate. Di
džiojo Tėvynės karo metais 
ji dirbo Penzoje, Maskvoje, 
Debiosų vaikų namuose.

Po karo I. Laukaitytė dirbo 
partinį darbą Marijampolėje.

1948 m. buržuaziniai nacio
nalistai Izabelę Laukaitytę nu
žudė.
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VLADAS (' 
VILDŽIŪNAS

Sausio 1-ąją sukako 70 
metų, kai gimė (1909 m.) Vla
das Vildž;0nas, revoliucinio 
iudėjimo Lietuvoje dalyvis, 
Didžiojo Tėvynės karo parti
zanas.

JUOZAS 
TALLAT-KELPŠA

Sausio 1-ąj4 sukako 90 
metų, kai gimė (1889 m.] Juo
zas Tallat-Kelpša, lietuvių 
kompozitorius, dirigentas, pe* 
dagogas, Lietuvos TSR nusi
pelnęs meno veikėjas.

1907 m. J. Tallat-Kelpša įsto
jo į Peterburgo konservatori
jos kompozicijos klasę. Stu
dijuodamas dėstė muziką 
gimnazijoje, vadovavo cho
rams, sukūrė dainų ir muzi
kos dramos spektakliams. 
1916 m. baigė konservatoriją, 
apsigyvenęs Vilniuje suorga
nizavo mėgėjų chorą. 1918 m, 
įkūrus . Lietuvoje Tarybų val
džią, jis buvo išrinktas Švie
timo liaudies komisariato mu
zikos kolegijos nariu, rūpinosi 
lietuvių operos teatro orga
nizavimu, muzikiniu švietimu.

Kurį laiką muzikos teorijos 
studijas J. Tallat-Kelpša gilino 
Berlyne. 1920 m. atvykęs į 
Kadną, vadovavo Lietuvių me
no kūrėjų draugijos muzikos 
sekcijai. 1920 m. jis buvo 
Kauno muzikos mokyklos di
rektorius, dirigavo pirmąjį 
lietuvių operos spektaklį —- 
Dž. Verdžio „Traviatą".

1920—1944 metais J. Tallat- 
Kelpša — Valstybės teatro,

1928 m. V. Vildžiūnas Įsto
jo į Lietuvos Komunistų par
tiją. 1932—1933 metais jis 
mokėsi Maskvoje, Tarptautinė
je Lenino mokykloje.

Nuo 1933 m. V. Vildžiūnas 
— LKP Panevėžio rajono ko
miteto sekretorius. ’ 1935— 
1936 metais jis — LKP CK 
instruktorius Panevėžio, Rokiš
kio ir Jonavos rajonuose. 1936 
m. nuteistas 8 metus kalėti. 
1937—1939 metais jis — Kau
no kalėjimo politinių kalinių 
rankraštinio žurnalo „Kovoto
jas" redkolegijos narys.

1940—1941 m. V. Vildžiū
nas — administracinis darbuo
tojas Ukmergėje ir Sakiuose. 
1941 m. jis pasitraukė j TSRS 
gijumą. 1941 m. vasarą grį
žęs j Lietuvą, suorganizavo 
partizanų būrj ' „Patvarieji", 
iki 1944 m. buvo jo vadas.

1944—1945 metais V. Vil
džiūnas — LKP Ukmergės ap
skrities komiteto pirmasis sek
retorius, 1945—1947 metais jis 
— žemės ūkio ministras,
1947—1950 metais — LKP
Panevėžio apskrities komiteto 

• -’Sekretorius. 1955—1960 me
tais V, Vildžiūnas dirbo so
cialinio aprūpinimo ministro 
pavaduotoju. 1949—1952 me
tais jis — LKP CK narys, 
1947—1’950 metais — Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Tary
bos deputatas.

Mirė Vladas Vildžiūnas 
1962 metais.

PALIKIMO
PAVELDĖJIMAS IR JO 
PERIPETIJOS

Praeitų (1978 m.) rudenį 
Tarybų Lietuvoje, viešėjo 
aktyvi JAV lietuviu visuo
menininke, pažangiosios 
spaudos bendradarbė advo
katė Stefanija Masytė iš De
troito. Viešnia susipažino su 
respublikos gyvenimu, lan
kėsi savo tėvo Miko Masio- 
detroitiečio gimtajame An
drioniškyje. Viešnagės pa
baigoje “Gimtojo krašto” re
dakcija paprašė Stefaniją 
Masytę atsakyti į keletą 
klausimų.

Tarybų Lietuvą Jūs ap
lankėte “Tėviškės” draugijos 
kvietimu. Tačiau, kaip teko 
girdėti, turėjote Vilniuje rei
kalų ir kaip advokatė . . .

— Tikrai, į Tarybų Lietu
vą mane pakvietė “Tėviškės” 
draugija, buvau jos viešnia. 
Tuo pačiu sykiu aš buvau ir 
advokatė-—tvarkiau vieno 
detroitiečio palikimą pagal 
testamentą. Mūsų tautietis 
Povilas Masiokas parašė tes
tamentą ir paprašė būti jo 
valios vykdytoja, t. y., kad 
aš jo turtą, apmokėjus visas 
išlaidas, pasiųsčiau giminėms 
į Lietuvą. Pagal testatnentą 
turtas turėjo atitekti sesers 
Marijonos Kriaučiūnienės ir 
brolio Rapolo Masioko Vai
kams, nes anie jau yra mirę.

Kai aš lankiausi Lietuvoje 
1976 m., turėjau progos susi
tikti ir su Injurkolegijos at
stovybės advokateGenovai
te Valinskiene, susipažinti su 
Injurkolegijos darbu. Tad po 
Povilo Masioko mirties jau 
žinojau, ką daryti. Kreipiau
si į Injurkolegiją ir paprašiau 
padėti man surasti palikimo 
paveldėtojus. Injurkolegiją 
pranešė man visų devynių 
paveldėtojų ' vardus,;(pavar-‘ 
dės, jų tikslhijs idrėšusį Ąš, { 
žinodama, kad vyksiu į Lie
tuvą, pinigų nesiunčiau, — 
nors tai padaryti labai leng
va,—nusprendžiau pati juos 
atvežti ir tuO pačiu susitikti 
su buvusio mano gero pažįs: 
tarno Povilo Masioko sūnė
nais ir dukterėčiomis. Atva
žiavau ir tą darbą atlikau.

— Palikimą Įteikėte kiek
vienam asmeniškai?

— Taip. Žinoma, pirma jis 
turėjo pereiti teismą Detroi
te. Paskui reikėjo apmokėti 
palaidojimo ir visas kitas 
testamente nurodytas išlai
das. Mūsų valstija taip pat 
pasiėmė tam tikrą sumą, 
dešimtą nuošimtį. Kas liko 
balanse—padalijau paveldė
tojams. Išpirkau j kiekvieno 
jų vardu banko Čekį, kaip 
mes sakom, banknotą, užmo
kėjau už kiekvieno banknoto 
išvežimą po 10 dolerių. (Man 
buvo įspūdinga, kad galiu 
siųsti ar pati vežti—kaip 
noriu). Vilniuje į Injurkolegi
ją buvo sukviesti visi pavel
dėtojai, su kiekvienu jų susi
pažinau, įteikiau po bankno
tą, jie pasirašė man kvitus, 
kuriuos dabar vežu atgal j 
Ameriką, įteiksiu teismui, o 
teisėjas mane atleis iŠ testa
mento vykdytojos pareigų, 
nes viskas sutvarkyta, už
baigta.

— Kokią sumą Jūs atvežėt 
paveldėtojams? ,

— IŠ viso atvežiau 36 
tūkstančius dolerių. Kiekvie
nas paveldėtojas, jų buvo, 
kaip, minėjau, devyni, gavo 
po 4 tūkstančius dolerių.

— Kaip Jums, teisininkei, 
susidūrusiai sū ;: palikimų 
tvarkymu, su Tarybų Lietu
vos teisinėm institucijom, 
kurios tvarko palikimus, at
rodo reakcinės išeivijos 
skleidžiami prasimanymai, 
kad čia tariamai palikimų 
žmonės negauna, kad jų ieš
ko ne patys turto paveldėto** 
jai, o kažkas kitas, kad čia iš 
palikimų giminės ir aidimieji 
neturi naudos? ; ■ x

— Mūsų išeivijos reakci
ninkai skleidžia visokias klai
dinančias žinias. Jie prisipla
ka prie senesnio amžiaus lie
tuvių, į Ameriką atvažiavu
sių dar 1910-1913 m., prisi
stato kaip jų draugai, gimi
nės ir t. t., ima kalbinti, kad 
anie visą turtą užrašytų jų 
vardu. Pažada, kai numirs, 
juos gražiai palaidoti. Baugi
na: jeigu neužrašys jų vardu 
ir numirs, tai turtą Ameri
kos valdžia pasisavins, o jei 
ir kas liks, vis tiek Lietuvoje 
giminės nieko negausią, nes 
čionykštė vąldžia, esą, viską 
pasiima. Kai kurie tokio 
“veikėjo” vardu ir surašo 
testamentą, kiti užsispiria: 
noriu palikti giminėms Lietu
voje. “Veikėjai” vėl kalbina: 
palikite turto sutvarkymą 
man—pasiųsiu giminaičiams 
paketus (siuntinius—Red.). 
Kai žmogus numiršta, tie 
“veikėjai” ima siųsti cukrų ar 
kokią kitą “durnystę,” išeik
voja pinigus, nemažai jų pa
tys pasiglemždami. Tai yra 
labai negerai, bet didelis 
biznis, kaip pąes sakom Ame
rikoje.

Aš žinau Detroite labai 
daug t&utiečių,' 1 kurie jau 
piįrįj'.''įuęs' palaidojo, vienus*, 
iškilmingiau, kitus ne taip/ 
bet jų turtas sudilo, o gimi
nės Lietuvoje net nežinojo, 
kad šie mirė, o kai sužinojo, 
jiems atsakė, jog velionis 
nieko neturėjo—pragėrė, 
vargingai gyveno ar dar kaip 
nors.

Išvada viena: reikia žmo
nes supažindinti su tarybine 
paveldėjimo teise, palikimų 
gavimo tvarka ir galimybė
mis. Kad Injurkolegijos at
stovybės Vilniuje advokatė 
Genovaitė Valinskienė buvo 
atvažiavusi į Ameriką, esa
me jai labai dėkingi: jinai 
“atkrapštė” akis daugeliui 
mūsų žmonių, kurie netikėjo, 
jog yra tokios galimybės 
tarp mūsų valstybių, kad 
galima palikti turtą artimie
siems, giminėms Lietuvoje, 
ir čia jį paveldėtojai gauna 
be jokių suvaržymų. Aki
vaizdus to liudininkas—Povi- 
lo Masioko testamentas. By
la praėjo teismą be jokių 
“bėdų,” nežiūrint į tai, kad 
pavedėtojai ir Tarybų Lietu
voje gyvena, palikimus visi 
gavo į rankas. Ši byla dar 
kartą parodė, kad neteisybė, 
ką “veiksniai” kalba apie 
palikimų tariamą nusavini
mą.

— Pas Jus, Amerikoje, 
pasitaiko, kad testamentu 
palikimas užrašomas vienai 
ar kitaip organizacijai, kurio 
nors “veikėjo” vardu, o at
skirame rašte paprašoma, 
kad jie pasirūpintų to turto 
ar jo dalies persiuntimu gi
minėms į Lietuvą . . .

— Jeigu testamentas yra 
parašytas ir jis eina į teismą, 
tai jokie kiti dokumentai, 
esantys šalia testamento, ne
galioja. Teisėjas pagrinėja 
tiktai testamentą, kurį yra 
pasirašęs jo palikėjas ir liudi
ninkai. Bet pasitaiko doku
mentų, kurie neina į teismą, 
taip sakant, du žmonės susi
taria ir pasižada “per popie
rėlį,” kad išpildys vieno jų 
valią. Čia jau viskas priklau

so tik nuo to žmogaus sąži
nės.

— Kartais testamente nu
rodomos vienos ar kitos “są
lygos”: nesiųsti, kol Lietuvo
je tarybinė santvarka, siųsti 
tiktai daiktais ir panašiai . . .

— Tai labai trukdo, kad 
palikimai pasiektu jo pavel 
dėtojus. Visi mūsų testamen 
tai turi pasibaigti per tam 
tikrą laiką. Jeigu jį laikai, 
neužbaigi teisme bylos, vis 
didesnė eina pabauda ir mo 
kestis valstijai. Žinoma, jei 
gu nori’, kad palikimas butų 
saugomas valstijos fonde iki 
tam tikro laiko, gali tai 
padaryti. Bet kas gi po 
dešimties-penkiolikos metų 
kreipsis j tą fondą, o pats 
fondas irgi bus užmiršęs 
šiuos pinigus. Tai mvi non 
sensas, ką kai kurie daro.

Pokalbį baigdama, advoka
tė Stefanija Masytė pasakė:

— Mano kelionė nereiškia, 
jog kiekvienas Amerikos ad 
vokatas, turintis reikalų su 
palikimo paveldėtojais Lietu 
voje, turi važiuoti pas juos ir 
išleisti didelius pinigus kelio 
nei. Galima pasiųsti čekius 
palikimo paveldėtojų vardais 
į Injurkolegijos atstovybę 
Vilniuje, ir viskas jiems ati
teks. Mes turėtume kaip 
nors dar kartą papasakoti 
Amerikos, o ir kitų kraštų 
lietuviams apie Injurkolegi
jos darbą, apie jos funkcijas. 
Sakysim, kad ir tokią: jeigu 
testamento palikėjas numirš
ta, nežinodamas savo gimi
nių gyvenamosios vietos Lie
tuvoje, Injurkolegiją sten
giasi juos surasti. Ir dar 
kartą tenka Amerikos lietu
viams pasakyti, kad, rašyda
mi testamentus, nesibaimin
dami įrašytų j juos savo 

'gimines, gyvenančius ir Lie
tuvoje, palikimas tikrai juos 
pasieks. Ir tegul byla eina 
pef teišfną. O ’naiviai tikėti, 
kad “draugas” ar koks “vei
kėjas” siuntinės paketais, ir
gi juokinga . . . Bereikalin 
gas pinigų mėtymas. Aš čia, 
Tarybų Lietuvoje, esu jau 
ketvirtą kartą, ir matau, kaip 
žmonės gyvena. Jie gyvena 
ne blogiau, negu mes Amen 
koje. Jiems nereikia nei t uk 
raus, nei druskos ... Už 
paketus pirmiausia užmoki 
didelius muitus. O kai jie 
Lietuvą pasiekia, žmonės ne
turi kur jų dėti- ieško kam 
parduoti, dovanoti. Pardavi
nėti savo daiktus, uždarbiau
ti kito žmogaus prakaitu už
dirbtais pinigais, man atro 
do, irgi negražu. Tegul gau
na jie valiutą ir perka už ją, 
ką nori. Tai yra geriausia.

— Ačiū už pokalbį.
Kalbėjosi Juozas Kuckailis

JI DU NUŠOVĖ, O 
DEVYNIS SUŽEIDĖ

San Diego. — Sausio 29 
dieną 16 metų mergaitė 
Brenda Spencer atėjo į pra
dinę mokyklą ir pradėjo į 
visas puses šautuvu šaudyti. 
Mokyklos vedėjas ir prižiū
rėtojas vietoj nušauti, o poli
cininkas ir 8 moksleiviai su
žeisti. Ji tą šautuvą gavusi 
kaip kalėdinę dovaną ir tiktai 
jį išbandžiusi. Matyt, jos 
protas yra pašlijęs.

Miss Brenda Spencer

i i



4-TAS PUSLAPIS

Tarybų Lietuvos padangėje
“LAISVĖ”

1. L. Brežnevo 
pasveikinimas

“Brangūs draugai!
Nuoširdžiai sveikinu Jus 

ryšium su reikšmingu mūsų 
šalies dvasinio gyvenimo įvy
kiu—Didžiosios tarybinės 
enciklopedijos trečiojo leidi
nio užbaigimu.

Šitaip prasideda Tarybų 
šalies Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo pirmininko, 
Tarybų Sąjungos komunistų 
partijos CK Generalinio sek
retoriaus pasveikinimas, ad
resuotas visiems kolekty
vams, dirbusiems išleidžiant 
šią enciklopediją, kurios, 
anot, L. Brežnevo, medžiaga 
atkuria daugiaplanį dabarti
nio pasaulio vaizdą, parodo, 
kaip nenukrypstamai auga ir 
stiprėja socialistinės san
draugos šalys, plačiasi pa
saulinis komunistų ir darbi
ninkų judėjimas, tautų nacio
nalinio išsivadavimo kova.”

Kaip žinia, enciklopedijos 
spausdinimui buvo naudoja
mas J. Janonio fabriko po
pierius ir būtent todėl L. 
Brežnevo pasveikinimas ad
resuotas ir šio Lietuvoje 
esančio fabriko kolektyvui.

Priminsime, kad Didžiosios 
tarybinės enciklopedijos tre
čiąjį leidinį sudaro 30 tomų. 
Enciklopedija pelnė didžiulį 
pripažinimą ne tik savoje 
šalyje, c taip pat ir užsieny
je.

2. Ruošiamasi rinkimams
Tarybų Sąjungoje aktyviai 

ruošiamasi rinkimams į 
Aukščiausiąją Tarybą. Šia 
proga primename, kad 1941 
m. sausio 12 d. Lietuvos 
darbo žmonės pirmą kartą 
savo atstovus rinko į šalies 
aukščiausiąjį organą—į 
TSRS Aukščiausiąją Tarybą. 
Deputatais buvo išrinkti ko
votojų už tarybų valdžią Lie
tuvoje, darbininkų, valstie
čių, rašytojų, mokytojų at
stovai. Pirmųjų Lietuvos at
stovų sąraše matome A. 
Sniečkaus, J. Paleckio, M. 
Gedvilo, S. Nėries, K. Tra- 
čiokienės, J. Laukaitytės ir 
daugelio kitų pavardes.

Šiuo metu Tarybų Lietuvą 
TSRS Aukščiausioje Tarybo
je atstovauja 42 deputatai: 
darbininkai, valstiečiai, inte
ligentai. Matyt, įdomu suži
noti, kad visos sąjunginės 
respublikos, nepriklausomai 
nuo to, kiek jos turi gyvento
jų, koks jų teritorijų dydis; 
sakau, visos, be išimties ly
giomis teisėmis sudaro Tau
tybių Tarybą. Joje Tarybų 
Lietuva, kaip, vadinasi, ir 
kitos respublikos turi 32 de- 
putatus,

3. {amžinamas
I. Simonaitytės atminimas

Lietuvos TSR liaudies ra
šytoja Ieva Simonaitytė savo 
išmintį, didžiulius darbus pa
liko knygomis. Tai jos atsi
davimo tautai geriausias pa
liudijimas. Na, o tauta, pa
gerbdama josios atminimą, 
irgi dėkoja tuo pačiu.

Ievos Simonaitytės vardu 
pradėta vadintis Klaipėdos 
viešoji biblioteka. Mieste bus 
ir I. Simonaitytės gatvė. 
Priekulėje, Vingio gatvės na
me Nr. 11 bus įrengta L 
Simonaitytės gyvenimo ir 
kūrybos ekspozicija, o ant 
rašytojos kapo Vilniuje bus 
pastatytas antkapis—pa
minklas.

Dėl tokio I. Simonaitytės 
atminimo įamžinimo nutari
mą priėmė Lietuvos Komu
nistų partijos CK ir Lietuvos 
TSR Ministrų Taryba.

4. Paminėtos T. Tilvyčio 
75-osios gimimo metinės

Tarybų Lietuvos visuome
nė plačiai paminėjo lietuvių 
liaudies poeto T. Tilvyčio 
75-ąsias gimimo metines. 
Ypatingai gražus paminėji
mas buvo suruoštas Respub
likinėje bibliotekoje. Poetui 
skirtą paminėjimo vakarą 

pradėjo Lietuvos Rašytojų 
Sąjungos valdybos sekreto
rius P. Bražėnas. T. Tilvyčio 
kūrybą apžvelgė kritikas V. 
Areška. Prisiminimais pasi
dalijo liaudies rašytojas J. 
Baltušis, “Šluotos” vyriau
sias redaktorius J. Bulota.

Poeto kūrybą skaitė nusi
pelnęs respublikos artistas 
V. Kybartas. Bibliotekoje 
veikia jubiliejinė poeto kūry
bos paroda.

5. Aukščiausias pastatas
Ten, kur Šiaulių mieste 

kertasi Draugystės prospek
tas ir Vilniaus gatvė, iškilo 
16-os aukštų viešbutis. Šis 
aukščiausias pastatas Šiaulių 
mieste netrukus priims sve
čius.

6. Beržų alėja
Ukmergės 5-osios viduri

nės mokyklos direktoriaus 
pavaduotojas A. Šleikus, 
“Tarybiniame mokytojoje” 
rašo:

“Nuolat plečiasi ir gražėja 
mūsų gimtoji Ukmergė. Pa
staraisiais metais jos pa
kraštyje išaugo naujas mik
rorajonas, kuriame įkurtu
ves atšventė apie 10,000 gy
ventojų. Stiebiasi į saulę 
aukšti pastatai, vilioja akį 
savo spalvų margumu. 0 
mikrarajono vidury, lyg sim
bolizuodamas ryškią šviesą 
skleidžiantį židinį, iškilo nau
jos 1284 vietų 5-osios viduri
nės mokylos pastatas.”

Mokyklos teritorijoje graži 
tvarka—pavasarį žydi gėlės, 
žaliuoja medeliai. Reikšmin
giausią įvykį mokyklos gyve
nime įrašė 1978-ji. Mat, į 
gyvenimą išleista pirmoji 
šios mokyklos abiturientų 
laida. Ta proga pasodinta 
beržų alėja.

Moksleiviai ir mokytojai 
nusiteikę greitu laiku čia 
pasodinti komjaunimo 60-čio 
parką.

Karių kapuose
Akmenėli, tu pilkasis, 
ar kalnuos tavo gimtinė, 
ar laukų tu kietakaktis? 
Akmeninę tavo širdį 
rankų šiluma sušildė, 
ašaros žvaigždėm pažiro, 
kai vardus šventus įrašė, 
prakaito rasa pagirdė . . . 
Tu iš nuostabos virpėjai, 
kai čionai tave užkėlė, 
ir visiems skliautams švytėti 
ir budėti

tau prisakė— 
ir visos šalies krūtinėj 
atminimo ženklu degti.

O
Manoji karta
Kasdien įdėmiau—

į gylį, į aukštį, 
į grumstą, į paukštį, 
į karštą metalą.

Kasdien aistringiau— 
į žinojimo versmę, 

ieškojimo tylą, 
kai atomai dalos, 
kai atomai skyla . . .

Giliau, įsakmiau—
kas slypi, kas šviečia, 
ką rankom paliečiam. 
Kuo stipriausieji tiki— 

į raidę, į žvaigždę . . .
. . . Gyventi! Išlikti!

Janina Martišienė

ŽADA KONGRESUI 
PROTINGĄ PASIŪLYMĄ

Washingtonas. — Senato
rius Adlai F. Stevenson sa
ko, kad greitu laiku jis Kon
gresui pasiūlys atšaukti vi
sus suvaržymus šios šalies 
prekybai su Tarybų Sąjunga. 
Jau seniai aišku, kad tie 
suvaržymai labai kenkia pre
kybai, ir šiam kraštui neša 
didelius nuostolius. Jie buvo 
Kongrese pravesti Jacksono, 
Goldwaterio ir kitų reakci
ninkų užsispyrimu. Labai lai
kas juos panaikinti. Senato
riaus Stevensono sumanymą 
Kongresas turėtų priimti.

Revoliucionierė S. Perovskaja

Įžymi rusų revoliucionierė
125-tųjų gimimo metinių 

paminėjimui
XIX amžiaus antroje pusė

je Rusijos darbo žmonės pra
dėjo smarkiau kovoti prieš 
caro valdžių.

Viena iš veikliausių “Liau
dies valios” revoliucionierių 
buvo Sofija Perovskaja. Ji 
gimė 1853 m., o 1881 m. 
buvo nužudyta caro valdžios.

S. Perovskaja kilusi iš se
nos aristokratų šeimos. Jos 
senelis buvo caro valdžios 
ministras, o tėvas Peterbur
go general gubernatorius.

S. Perovskaja turėdama 15 
metų įstojo į Peterburgo 
moterų kursus, kur susipaži
no su pažangiojo jaunimo 
vadovais, įsijungė į kairiųjų 
moterų ratelį ir studijavo 
politinę ekonomiją. Tėvas 
neleido stoti į moterų kur- 
sus, todėl ji apleido tėvų 
namus. Kursuose susipažino 
su liaudininkų ratelio vado
vais, kuriam vadovavo stu
dentas Čaikovskis. Ratelio 
nariai turėjo tikslą šviesti 
liaudį, organizavo kursus 
darbininkams ir valstie
čiams. Jaunutė S. Perovska
ja atidžiai perskaitė Cerni- 
ševskio, Pisariovo, Dobroliu- 
bovo ir kitų pažangiųjų rašy
tojų kūrinius, kurie jai įkvė
pė ne tik troškimą mokslo, 
bet ir pasiryžimą kovoti už 
liaudies laisvę.

S. Perovskaja dalyvavo 
žygyje “eiti į liaudį.” Kaip 
raupų skiepitoja 1872 m.; ji 
apkeliavo daug kaimų Sama
ros gubernijoje, pamatė bai
sų liaudies vargą, tamsumą 
ir ligotumą.

Sugrįžusi į Peterburgą dir
bo didelį propagandinį darbą 
darbininkų tarpe.

Vienas žymesniųjų jos mo
kinių, tai buvo audėjas Pet
ras Aleksiejevas, kuris pasi
žymėjo savo garsiąja kalba 
carinio teismo proceso metu. 
Po to S. Perovskąją greitai 
suėmė už socialistinių idėjų 
skleidimą darbininkų* tarpe, 
pusę metų ją tardė, kankino 
baisiojoje Petropavlovsko 
tvirtovėje, bet dėl trūkumo 
įrodymų buvo išleista už už
statą ir išvažiavo pas motiną 
į Krymą. Ten baigė medici
nos felčerių kursus ir pasi
ruošė mediko darbui valstie
čių tarpe. Neužilgo ją suėmė 
ir patraukė teisman pagal 
193-ją bylą, kurioje ji buvo 
išteisinta. Tačiau S. Perovs- 
kają greitai vėl suėmė ir 
ištrėmė į Olenecko guberni
ją, bet pakelyje ji pabėgo, 
slaptai sugrįžo į Peterburgą 
ir tęsė revoliucinį darbą.

1879 m. suskilo Rusijos 
liaudininkai ir įsteigė naują 
“Liaudies valios” organizaci
ją, kurios vadovu neužilgo 
tapo S. Perovskaja. Ji, kaip 
ir kiti liaudininkai, skaitė 
būtiną politinę kovą prieš 
caro valdžią. Tačiau tą kovą 

jie suprato klaidingai, ne 
kaip platų liaudies judėjimą, 
bet kaip inteligentų revoliu
cionierių grupės pasikėsini
mą prieš caro valdžios atsto
vus. Jie pasirinko klaidingą 
kovos priemonę individualų 
terorą, kad nužudžius val
džios atstovus ir patį carą, 
po to paimti valdžią.

1879 m. lapkričio 19 d. jų 
paruoštas pasikėsinimas 
prieš carą nepasisekė, nes jis 
atsitiktinai išliko gyvas.

1880 metų pavasarį S. Pe
rovskaja su grupe draugų 
vėl ruošė pasikėsinimą prieš 
carą, bet ir vėl nesėkmingai.

Tačiau labai ryžtinga revo
liucionierė savo plano neatsi
sakė.

1880 m. birželio mėnesį S. 
Perovskaja su revoliucionie
rium Andriejum Želiabovu 
slaptai apsigyveno Peterbur
ge ir ruošė naują pasikėsini
mą prieš carą Aleksandrą 
II-jį, bet 1881 m. vasario 27 
d. policija netikėtai susekė ir 
suėmė A. Želiabovą. Nežiū
rint į tai, kad suėmimas 
geriausio draugo ir mylimo 
žmogaus buvo jai labai dide
lis smūgis, bet S. Perovskaja 
stojo į Želiabovo vietą, iš
vystė audringą revoliucinę 
veiklą ir 1881 metų kovo 1 
dieną užmušė carą Aleksan
drą II-jį.

Po kelių dienų ji buvo 
suimta, o 1881 m. balandžio 
3 dieną caro valdžios nužudy
ta kartu su penkiais kitais 
revoliucionieriais.

Taip žuvo bebaimė revoliu
cionierė Sofija Perovskaja, 
išgązdinusi ir sudrebinusi 
Rusijos buržuaziją.

A. PALONIETIS

Lietuvos žemdir
biams svarbi parama

Ukmergė. — Ukmergės 
remonto mechaninės gamyk
los kolektyvas pasiryžęs ka-. 
pitališkai suremontuoti 2500 
kombainų agregatų—-dvigu
bai daugiau, negu pernai, 
taip ’ pat 850 automašinų, 
dešimtadaliu daugiau paga
minti atsarginių dalių visų 
markių traktoriams ir kitoms 
mašinoms.

— Ūkių mechanizatorių 
rūpesčius laikome savais,— 
sako įmonės direktorius Bro
nius Slapšys.—Plėsdami pa
slaugas, šiemet įsisavinsime 
hidrocilindrų gamybą, kurie 
apsaugos plūgų korpusus 
ariant akmenuotas dirvas, 
pradėsime restauruoti trak,- 
torių variklių galvutes. Taip 
pat padėsime savo kolegoms 
iš kitų remonto įmonių ' ir 
imsime restauruoti dėtales 
galingiesiems traktoriams T- 
150.

Damascus. — Laikinai ati
dėtas Irako ir Sirijos susivie
nijimas.
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VILNIAUS “TIESOS” 1978
METŲ APSAKYMO

KONKURSO LAUREATAI

Pirmoji premija—600 rb.— 
Povilui Dirgėlai ir Petrui 
Dirgėlai už apsakymą “Sude
ginto kaimo varpas” (iš
spausdintas “Tiesos” Nr. 
293);

Dvi antrosios premijos— 
po 400 rb.—Vasilijui Bara- 
novskiui už apsakymą “Šiltas 
akmuo” (Nr. 129) ir Inezai 
Janonytei už apsakymą “Me
džio šaka” (Nr. 249);

Trys trečiosios premijos— 
po 200 rb.—Laimonui Iniui

Prizas Lietuvos paršelių 
augintojoms

[Kairėje Domicėlė Plungaitė ir Stasė Kazėnienė

Vilnius. — Stasės Kazėnie- 
nės vardas žinomas 
Pakruojo rajopie. Moteris 
kruopščiai dirbo, augino 
kiaules “Pavasario” kolūky
je. Už atsidavusį ir gerą 
darbą jai buvo suteiktas So
cialistinio Darbo Didvyrės 
vardas.

“Akiračių” o
Prieš kurį laiką Jums ra

šiau laišką su kai kuriomis 
mūsų kultūrinio gyvenimo 
naujienomis. Tenai minėjau, 
jog rengiama spaudai mano 
nauja knyga “Minties vin
giai.” Dabar jau rankraščiai 
atsidūrė spaustuvėje, tik 
knyga vadinsis kitaip—“Žo
dis ir laikas.” Joje bus mano 
straipsniai literatūros ir kul
tūros klausimais ir pluoštas 
recenzijų.

Kiekvienam literatui sma
gu, kad jo knygos leidžia
mos, kad turi pasisekimo— 
greitai išperkamos ir susilau
kia skaitytojų palankaus 
įvertinimo.

Smagu, kai apie išleistą 
knygą atsiliepia spauda. Na, 
o apie mano ankstesnes kny
gas plačiai rašė “Akiračiai.”

Kai išleidau “Istoriografo 
užrašus” (1975 m.), “Akira
čiai” (4-5 nr.) įdėjo ilgą K. 
Barėno (mano universiteto 
studijų kolegos Barausko) 
recenziją “Planingas, atsar
gus ir atolydis” su dviem 
nuotraukom: knygos viršelio 
ir mano.

O kai išėjo “Literato duo
na,” tuose pat “Akiračiuose” 
(1977 m. Nr. 3) Bronys Raila 
išpylė ilgą recenziją, išdėstė 
savo samprotavimus. Svar
biausia—jis prikibo, jog Bū
tėnas kažko neatsimenąs, o 
jis pats gerai viską atsime
nąs.

Pavyzdžiui, aš tenai ra
šiau, jog Kauno universiteto 
studentų literatų būrelio 
“Ekspres” susirinkime Hen
rikas Blazas gyręs Juozo 

už apsakymą “Penkiasdešimt 
šeštajame kilometre” (Nr. 
112), Jonui Mačiukevičiui už 
apsakymą “Dailininkės por
tretas” (Nr. 261) ir Pranui 
Sasnauskui už apsakymą 
“Pareik, pasakysiu visą tei
sybę” (Nr. 145).

“Tiesos” redakcinė kolegija 
sveikina konkurso laureatus, 
dėkoja visiems dalyvavu
siems konkurse, linki kuū 
didžiausios kūrybinės sėk
mės, asmeninės laimės.

LKP rajono komiteto biu
ras įsteigė Socialistinio Dar-, 
bo * Didvyrės S. Kažėmenės, 
prizą. Jis skirtas paršelių 
augintojoms paskatinti.

Neseniai šį prizą iškovojo 
“Žalgirio” kolūkio kiaulių 
augintoja Domicėlė Plungai- 
tė. G. Šliažas

rakulas klysta
Banaičio (buvusio respubli
kos kultūros ministro, jau 
mirusio) prozos kūrinius. B. 
Raila rašė: “Gerai atsimenu, 
kad Blazas niekad Banaičio 
apsakymėlių negynė, nes jų 
negirdėjo, nes niekada Ex- 
presso būrelio pobūviuose 
nedalyvavo, jis priklausė ir 
kartais dalyvaudavo tik kon
servatyvesnėje studentų li
teratų humanitarų draugijo
je.”

Kad “Akiračių” skaitytojai 
patikėtų jo teiginiu, Bronys 
pastebi, jog po Venclovos 
buvęs to būrelio pirmininku.

Sakytume—smulkmena - 
nevertėtų apie tai kalbėti. 
Bet ne B. Raila tai laiko 
nepaprastai svarbiu dalyku: 
jei čia Būtėnas klysta, tai ir 
kitais jo aprašomais dalykais 
negalima patikėti. O tai tau!

Pasitelksim į ginčą liudi
ninką, būtent—B. Railos ge
rą pažįstamą panevėžietį li
teratą Petrą Čiurlį, kuris 
knygoje “Atsiminimai apie 
Petra Cvirką” (1969 m.) ra
šo:

“Antraisiais gyvavimo me
tais, kai vietoj Henriko Blazo 
pirmininku buvo išrinktas 
Antanas Venclova, būrelis 
pasivadino studentų literatų 
būreliu “Ekspres.”

Tai kaip dabar išeina, bu
vęs kolega Brony? Giriesi po 
A. Venclovos buvęs to būre
lio pirmininku ir nenori žino
ti, jog prieš Venclovą būrelio 
pirmininku buvo Blazas!

Gal B. Raila užginčys ir 
tokį faktą, kad H. Blazas 
redagavo laikraštį “Studen-

Petras ir Povilas Dirgėlos

NAUJOS KNYGOS
Mykolas Karčiauskas Vyš

nių kalnas (158 psl.) Poeto 
naujų eilėraščių rinkinys su
sideda iš trijų skyrių: “Gera 
vasara,” “Vyšnių kalnas” ir 
“Rūpesčių našta.”

Aleksas Baltrūnas Miško 
gražuolė (48 psl.) Trumpų 
apsakymų rinkinėlis vai
kams. Juose autorius gvilde
na mažųjų dorovinio auklėji
mo klausimus, atskleidžia 
įvairių aplinkybių formuoja
mą vaiko pasaulėjautą. Ilius
truota spalvotais piešiniais.

Taikos balandžiai (296 
psl.). Lietuvių tarybinių poe
tų eilėraščiai (S. Nėries, A. 
Venclovos, L. Giros, E. Mie
želaičio, A. Baltakio, A. Mal
donio, A. Bernoto ir kitų), 
parašyti taikos tema. Lėšos 
skiriamos Taikos fondui.

Emilija Liegutė Marijos 
groja (120 psl.). Apsakymų 
knygelė apie paauglių gyve
nimą.

Rimantas Gibavičius (64 
psl.). Serijos “Šiuolaikiniai 
dailininkai” leidinys. L Kor
sakaitė įvadiname straipsny
je apžvelgia dail. R. Gibavi- 
čiaus gyvenimo ir kūrybos 
kelią. Leidinėlyje pateikiama 
keliasdešimt dailininko dar
bų reprodukcijų.

Kazys Ambrasas Pažan
gioji lietuvių kritika (566 
psl.). Autorius apžvelgia 
1918-1940 m. pažangiąją lie
tuvių literatūros kritiką, jos 
principus, metodus, polemi
ką tarp buržuazinės ir pažan
giosios kritikos aktualiais li
teratūrinio gyvenimo klausi
mais. Leidinys skiriamas li
teratūros tyrinėtojams, stu
dentams, bei literatūros isto
rija besidominčiai visuome
nei, Antras papildytas leidi
mas.

Juozas Macevičius Pasto
vios gairės (392 psl.). Knygo
je spausdinami žinomo lietu
vių tarybinio poeto anksčiau 
periodikoje skelbti straips
niai apie lietuvių tarybinę 
literatūrą, jos kūrėjus.

Stefa Butkienė

tas,” kurio leidėju buvo žy
mimas Studentų literatų bū
relis ir kad tame laikraštyje 
aktyviai bendradarbiavo bū
relio nariai (tarp jų ir pats B. 
Raila!)?

Tad kodėl H. Blazas nusto
jo lankęs būrelio susirinki
mus, jeigu neseniai buvo jo 
pirmininku? Kas jam uždrau
dė?

Be to, studentų humanita
rų draugija neturėjo literatų 
būrelio, o tik sekciją. Praė
jus 50 metų, daug ką sunku 
prisiminti, tai natūralu, bet 
nereikia arogantiškai savin
tis visažinio orakulo vaid
mens. Be reikalo daromas 
Blazas konsertyviu (dalyvau
davo konservatyvioje stu
dentų literatų humanitarų 
draugijoje). Juk “Trečio 
fronto” 1 nr. jis bendradar
biavo, prisidengęs slapyvar
džiu Kamilius. Na, o pas
kiau, kaip ir Raila, nudardė
jo talkininkauti hitleriniams 
okupantams Antrojo pasauli
nio karo metu. Taip pat tapo 
renegatu!

Štai, kaip išeina.
1978.XII.4 Julius Būtėnas
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Tarybų Sąjungos gamybos 
automobiliai Kanadoje

Pirmu kart Tarybų Sąjun
goj gaminti automobiliai bu
vo eksportuoti pereitais me
tais į šiaurės Ameriką— 
automobilių tėvynę.

Lada 1500S, gamintas di
džiulėse Togliatti vardu dirb
tuvėse ant Volgos upės, yra 
4 cilinderių kompaktinis 
automobilis ir su galionu 
galima pravažiuoti 30 mylių. 
Gaunamas šešiose spalvose 
ir turi kai kuriuos standarti
nius patogumus, kaip užpa
kalinio lango apšildymą, pri
taikomas priekines sėdynes 
ir pritaikytas Tarybų Sąjun
gos ir Kanadiškiems šal
čiams. Kanadon transportuo
jamas jūra iš Leningrado į 
Montrealį, o vėliau jau siun
čiamas Torontan.

Pernai buvo pristatyta 
3,240 automobilių ir jie visi 
buvo išparduoti. Paprastai 
su importuotais automobi
liais yra keblumų dėl reikia
mų kartais pakeisti dalių, 
bet importuojanti šiuos auto

mobilius firma Lada of Cana
da pasirūpino iš anksto užsa
kydama atsargines dalis ir 
jokių trūkumų nėra.

Per penkis metus buvo 
pramatyta importuoti 30,000 
Ladų, bet susilaukus nepra- 
matyto pasisekimo, importas 
greičiausiai bus pakeltas iki 
60,000 automšinų ir apyvarta 
sudarys apie 100 milijonų 
dolerių.

Palyginus su kitais Kana
don importuojamais auto
mobiliais, Lada yra pigiau
sias automobilis—ameriko
niškais tekainuoja $3,098, o 
kanadietiškais 3,645. Tai 
beveik 1000 dolerių pigiau 
negu japoniška Honda, kuri 
Kanadoje labai populiari.

Lada, pagal Tarybų S-gos 
eksporto pranešimą, yra jau 
siunčiama į 50 valstybių.

Šiais metais Kanadoje gali
ma bus gauti džypų (jeep) 
vardu “Kozak” ir traktorių 
“Belorus,” gamintų Tarybų 
S-goję. V2V

Sausio 20 Lietuvių Piliečių 
salėje LLD 45 kp. turėjo 
pobūvį-Žiemos metu mūsų 
renginiai ivyksta kiekvieną 
šeštadienį. Salė visuomet už
pildyta publika, nes mūsų 
rūpestingi šeimininkai M. ir 
A. Raškauskai pagamina 
skanius valgius. Po pietų 
paprastai būna ir dainų pro
grama.

Šį kartą programą atliko 
Juozas ir Tillė Lukai—due
tas, Amelija Young-solo, ir 
Dainos Mylėtojų choras. Va
dovavo Helena Janulytė. To
liau buvo šokiai ir draugiški 
pokalbiai iki saulėleidžio.

Sausio 27 savoje salėje 
klubiečiai turėjo nepaprastą 
koncertą.

Klubo salė prisipildė gra
žios publikos. Šį kartą mūsų 
publikai buvo naujenybė:

Koncertą atliko kvartetas 
“Lakštutės” iš Chicago, Ill.

Kvartetą sudaro muzikė 
Valeria Urbikas, Wanda Gai
dam, Helen Bordner ir Estel
le Bogdan. Jos davė gražų 
koncertą. Dainavo trio ir 
solo—angliškai ir lietuviškai. 
Taipgi davė keletą Lietuvos 
kompozitorių dainų.

Helen Bordner ir jos 14 
metų sūnelis Robbie vaidino 
ir dainavo “Yankee Doodle.-”

Jos profesijonalės daininin
kės, turi puikius, gerai išla
vintus balsus. Buvo malonu 
jų klausytis. Koncertas buvo 
žavingas, įdomus. Publika 
gausiai plojo.

V. Bunkus dainininkėms už 
gražų koncertą ir publikai už 
atsilankymą padėkojo. To
liau sekė šokiai ir pažintys su 
viešniomis.
LIGONIAI

Walteris Dūda sausio 29 
gavo širdies priepuolį ir pa
guldytas šv. Antano ligoni
nėje. Yra kritiškoje padėty
je. . '

Margaret Puišienė dar te- 
besiranda ligoninėje, jos 
sveikata dar nepagerėjusi.

Petronėlė Simėnienė jau 
grįžo iš ligoninės, gydosi 
namuose.

Linkiu ligoniams greit su- 
sveikti.

PRANEŠIMAS
Vasario 17 dieną 45 kp. 

renginys ir pietūs, 12 vai.
Vasario 20 klubo pobūvis, 

pietūs 12 vai., po pietų 
šėkiai.

Prašom visus dalyvauti. 
Įvyks klubo salėje, 314-15 
Avė. South.

V. Bunkienė

ĮVAIRIOS 
ŽINIOS

Montreal, Canada
TARYBINIŲ MENININKŲ 
KONCERTAS

Į Kanadą, j Vancouverio 
miestą gastrolėms atvyksta 
tarybinių menininkų grupė, 
susidedanti iš įvairių respub
likų menininkų. Pakelėje su
stos Montreale ir čia kovo 4 
d. koncertuos.

Tautiečius prašome pasi
naudoti šia puikia ir reta 
proga. Koncertui vieta—613 
Blwd. St., Croix, Ville St., 
Laurent, Que. Pasiekti kon
certo vietą sekamu būdu: 
važiuoti metro (kam paran
kiau. busu) iki Jean-Talon, o 
ten busu No. 16 ir važiuoti į 
vakarus iki pat koncerto vie
tos.

Įžanga į koncertą tik $3. 
Pradžia 8 v. v.
MIRĘ TAUTIEČIAI

Sausio 27 d. mirė Kaziūnė 
Kažukauskienė-Vaskaitė, su
laukusi 78 m. amžiaus. Prieš 
daugelį metų mirė jos vyras. 
Kadangi neturėjo vaikų, tai 
atsikvietė seserį iš Lietuvos. 
Sesuo prieš velionės mirtį 
kaž kur pradingo. Ir laidotu
vėmis rūpinosi jos testamen
to vykdytojai.

Sausio 31 d., kiek laiko 
sunkiai sirgęs, mirė Jonas 
Staniulis. Liko žmona, dvi 
vedusios dukros su šeimomis 
ir giminėmis T. Lietuvoje.

•
Kiek anksčiau mirė Julius 

Stašauskas 52 m. amžiaus.

Liko žmona, dukra ir sūnus. 
Buvo sukremuotas.
LIGONIAI

Išvežta į Victoria ligoninę 
Veronika Artrat, o namieje 
liko sergantis vyras.

A. Šuplevičienė pergyveno 
akies operaciją.

PAMINĖJO VEDYBINĘ 
SUKAKTI

Stasio ir Jeanes Rimeikių, 
jų 25 metų vedybinės sukak
ties proga, jų draugai, artimi 
ir draugės suruošė gražią 
^ueigąX.. ’ .P-rę K.

* /
' . • »

Toronto, Ont.
KREIPIMASIS I L. L. D. 
KUOPOS NARIUS

Kadangi dėl blogų oro są
lygų susirinkimas sausio 25 
dieną neįvyko, tai sekamą 
kuopos susirinkimą ruošiame 
vasario 22 dieną. Tikime, 
kada tada oro sąlygos jau 
bus patogesnės.

Šis susirinkimas bus meti
nis. Jame bus pateiktas pra
nešimas iš kuopos veiklos. 
Taipgi bus renkama kuopos 
valdyba.

Prašome visus narius daly
vauti. Kiekvienas narys pri
valome savo organizacijos 
reikalams paskirti bent pus
valandį. Lauksime jūsų ket
virtadienį, vasario 22 d. 2 
valandą po pietų.

Kuopos Valdyba

SU 85-OSIOMIS METINĖMIS
♦ * *

■Įvykusiame “Lakštučių” iš Chicagos priėmime, 
kurį surengė Dainos mylėtojų choras—visi dalyviai 
sveikina įžymų JAV darbininkų veikėją, publicistą 
bei “Laisvės” redaktorių

Antaną Bimbą
su garbingu jubiliejumi, linkėdami geriausios 
sveikatos, ryžto ir energijos tęsti toliau taip 
svarbų visuomeninį darbą. ILGIAUSIŲ METŲ!

S. V. Kuzmickai 
J. T. Lukai
J. H. Šarkiūnai
V. M. Repečkai 
J. B. Vaitkai
W. E. Dūdai 
A. M. Raškauskai 
J. S. Vinikaičiai
M. W. Stroliai 
J. H. Dobrow 
V. V. Bunkai 
R. H. Feiferiai 
J. P. Kelleriai
N. H. Samineck 
St. Duraška

St. Petersburg, Florida

V. Urbikas
W. Gaidam
E. Bogden
H. Bordner
S. Vaineikis
E. Damalakienė
K. Damalakas
S. Yuknienė
J. Stančikas
A. Budris
J. Urmonienė
F. Kontenis
F. Bunkus
L. Strack
H. Janulytė

"LAISVĖS" REIKALAI
(Atkelta iš 1-mo pusi.]

Paul Maselis, Chicago, Ill., per F. Vitkus..................20.00
Stasys ir Kaziunė Radušiai, Bayonne, N.J..................20.00
Frank Nakas, Detroit, Mich., per S. Masytę........... 15.00
J. A. Shatkai, Peoria, Ill., per M. Grager.................15.00
Paul Blieka, Canby, Ore.................................................15.00
Mary Kaunas, St. Clair, Pa.................... 15.00 
J. Lazauskienė, So. Ozone Park, New York, proga

A. Bimbos gimtadienio...................................... 15.00
Juozas Deltuva, Baltimore, Maryland.........................13.00
A. ir J. Žemaitis, Binghamton, New York.................. 12.00
S. Ilakis, Toronto, Ont., Canada................................. 10.00
Mrs. M. Gillam, Victoria, Australia.............................10.00
P. Yoneliunas, St. Catherines, Ont., Canada............10.00
Margaret Gluoksnis, Great Falls, Virginia ............10.00
Eleanora Sungailienė, Oceanside, New York ...... TO.00 
Helen Gecevich, per C. Ustupą, Brockton, Mass. . . .10.00 
J. Orman, Richmond Hill, New York...........................10.00
P. Šlajus, Chester, Pennsylvania................................ 10.00
G. Skerston, Dennis Port, Massachusetts.................. 10.00
B. Medley, Stuart, Florida......................... 10.00
J. Slesoraitis,Binghamton,N.Y.,per A.Žemaitienę . . .10.00
John Vaitas, Rochester, New York............................10.00
K. Danisevičius, Waterbury, Connecticut................. 10.00
Bronė ir Juozas Vaitkai, Seminole,Fla., per I.Mizarienę 10.00 
P. irM. Bručai,Richmond Hill, N.Y., perl. Mizarienę . . .10.00 
Mary Baltuška,New Port Richey,Fla.,per P. Alekną . . .10.00 
John Walins, AnnaMaria, Fla., per P. Alekną...................8.00
P. Juška, Sudbury, Ontario, Canada................................. 8.00
Walter Kurila, Thunder Bay, Ont., Canada.................... 8.00
Valius Kmieliauskas, Montreal, Que., Canada.................. 8.00
P.Valinčienė,La Salle,Que.,Canada,per J.Urbanavičių .7.20 
A. Luckus, W. Hartford, Connecticut............................7.00
JuozasRadzevičius(Rogers),Winnipeg,Man..Canada.. .6.00 
A. Yuzilaitis, Verdun, Quebec, Canada..............................6.00
Stasys Kuisis,Islington,Ont.,Canada,per S.Karvelį . .. .6.00 
Pranas Yencys, Toronto, Ont., Canada........................ 6.00
K. Beniušis, Winnipeg, Man., Canada............................5.00
A. Baublis, Willow Springs, Ill., per J. Urmonienę . . .5.00 
J. Anskienė, Brooklyn, New York................................. 5.00
John J. Alekna, Levittown, Pa....................................... 5.00
Charles Yurgon, Cicero, Illinois..................................... 5.00
Della Kvalkauskas, Bloomsburg, Pennsylvania........ 5.00
A. Mathewson, La Salle, Quebec, Canada..................5.00
Margaret Drewal, Brooklyn, New York...................... 5.00
Marcelė Šukaitienė, Woodhaven, New York................ 5.00
E. Galgauskienė, Denver, Colorado............................... 5.00
Anna Noreika, Richmond Hill, New York.................... 5.00
G. Aleliunas, London, Ont., Canada, per P. Pajuodį. .5.00 
Jim Puzin, Montreal, Que., Canada. . .........................5.00
Daratelė Yuden Murelienė, Warminster, Pa................. 5.00
B. Tamusietis, Longueuil, Que., Canada ........... 5.00
P. Markus, Glencoe, Ont., Canada . ............................. 5.00
M. Patterson, So. Boston, Mass...................................... 5.00
Antonette Buivydienė, Riviera Beach, Fla.....................5.00
M.Čičinskas,Montreal,Que.,Canada,per P.Kisielienę . .3.00 
J. Ambrose, Verdun, Que., Canada, per J. Urbanavičių 2.40
C. Rimau, Montreal, Que., Canada, per J. Urbanavičių .2.40
S. Wikis, Hamilton, Ontario, Canada........................... 2.00
Emma Use vage,Rochester,N.Y.,per K.Žemaitienę .. .2.00 
J. Aleknavičius, Timmins, Ontario, Canada..................2.00
J. Marazas, Chicago, Illinois, per M. Grager.............2.00
U. Matis, MacGregor, Manchester, Canada........ .. . .2.00
Paul Vaškevičius, Hayter, Alta, Canada........................2.00
Joseph Budris, Chicago, Illinois . . ..................................2.00
Ch. Kamichaitis, Toronto, Ontario, Canada ................2.00
Rosalie Sholis, Girardville, Pennsylvania.................... 2.00
Ona Žilinskienė, Plymouth, Pennsylvania .................... 2.00
Paul Žukauskas, Hartford, Connecticut...................... 2.00
Mary Smalstis, per R. Stakeną, Scottville, Mich.........2.00
Anna Kelleher, Pocasset, Massachusetts.................... 1.00
P.Meškinis,Montreal,Que.,Canada,perP.Kisielienę .. .1.00 
Emily Krupski, E. Brunswick, New Jersey................. 1.00

Širdingai dėkojame. *** ADMINISTRACIJA

HELEN BORDNER

1977 metais Maskvoje po
žeminiame traukinyje (“sub 
vėje”) buvo padėta bomba, 
kuri sprogdama užmušė ke
turis keleivius. Dabar Asso
ciated Press praneša, kad 
trys bombos padėjėjai tapo 
teismo pripažinti kaltais ir 
nubausti mirtimi.

Washingtonas. — Prezi
dentas Carteris pranešęs Ta
rybų Sąjungos prezidentui 
Brežnevui, kad Jungtinės 
Valstijos nesiruošiančios K i 
nijai parduoti ginklu.

Baltimore, Md. — Dar ir 
šiandien Amerikoje darbinin
kė teuždirba, vidutiniai, tik 
69 centus kiekvienam dole
riui, kurį uždirba darbinin
kas. Taip pranešė Elizabeth 
Koontz, Nacionalinės moterų 
komisijos pirmininkė.

Hong Kong. — Vietnamo 
Socialistinės Respublikos vy
riausybė sako, kad Kinija 
papildė net kelis ginkluotus 
įsiveržimus ir padarė daug 
žalos.

Washingtonas. — Federa
linė valdžia sutiko padėti 
pergabenti Guanoje nusižu
džiusių People’s Temple'kul
to 600 narių lavonus.

IR JIS RUOŠIASI
BŪTI KANDIDATU

Senygu. namuose nepakenčiamos sąlygos

Čia parodomas vienas iš liudytojų.

New Yorko Miesto Taryba 
gavo tiek nusiskundimų apie 
senųjų žmonių namuose pa
dėtį, jog pagaliau turėjo į tai 
atkreipti dėmesį. Dabar yra 
vedamas tų skundų tyrinėji
mas.

Mieste yra 79 tokie namai. 
Juose gyvena daugiau 9,000 
moterų ir vyrų, sulaukusių 
65 metų ar daugiau metų. 
Tyrinėjimas atidengia tikrai 
pasibaisėtinas sąlygas. Na
mų įnamiai maitinami pras
čiausiu maistu. Pasirodo, 
kad jų tarpe yra ir proto 
ligomis sergančių žmonių. 
Kai kuriuose namuose siau
tėja teroras. Įnamiai yra

visokiais būdais gąsdinami. 
Jie bijo tyrinėjimo komisijo
je liudyti apie jų gyvenimo 
sąlygas. Tik patys drąsiausi 
sutinka liudyti ir tiktai di
džiausioje slaptybėje. Jie ap- 
maskuojami, kad namų virši
ninkai jų neatpažintų.

Komisija pakvietė namų 
savininkus ateiti ir pasiaiš
kinti, bet jie ta proga atsisa
kė pasinaudoti ir nė vienas 
nepasirodė. Jie yra organi
zuoti į Adult Home Associa
tion. Jie atsiuntė savo advo
katą, kuris atėjęs jų vardu 
visus kaltinimus tiktai panei
gė ir išėjo.

Antanui Bimbai, gimtadienio proga noriu palinkėti | 
gerų sėkmių ir dar pridėti, kad būtum sveikas ir 
bristum; energijos nenustotum '

Daugel metų studijavęs, j
Didį mokslą pasigavęs, a

Duodat gerą supratimą, '
Darbo žmonėms išganymą. Į

JONAS VAICEKAUSKAS j
Binghamton, N. Y. '

Gerbiamas drg. A. Bimba! į
Pačius nuoširdžiausius sveikinimus ir geriausius ' 

linkėjimus siunčiame Jums Jūsų garbingo 85-jo I 
gimtadienio proga. Džiaugiamės, kad T. Lietuva j 
aukštai įvertindama Jūsų ilgų metų visuomeninį, ; 
kultūrinį ir spaudos darbą, suteikė Jums Kultūros ' 
veikėjo Garbės Vardą! |

Lieka Jums palinkėti geros sveikatos sėkmės, j
stiprios energijos ir ilgų gyvenimo metų! '

L. L. D. MONTREALO KUOPA |

For Sale J
Medium size accordion—Carelli, 120 bass. For 

more information call 526-2560. I

Kadaise Connally buvo Te
xas valstijos gubernatoriu
mi, Nixono ir Fordo prezi
dentavimo laikais visos šalies 
iždininku ir iš Demokratų 
partijos perėjo į Republikonų 
partiją. Dabar jis praneša, 
kad jis labai norėtų būti 
republikonų kandidatu į pre
zidentus 1980 m. rinkimuose. 
Jis nesigailės nei pastangų, 
nei dolėrių nominacijoms lai
mėti.

John B. Connally

SUGRĮŽO NIEKO 
NELAIMĖJĘS

Prezidentas Carteris sku
biai pasiuntė Mr. Atherton į 
Vidurio Rytus sugrąžinti 
Egipto prezidentą Sadatą ir 
Izraelio premjerą Menachem 
Beginą prie derybų stalo. Jis 
ten praleido net kelias die
nas, bet visos jo pastangos 
veltui—sugrįžo nieko nelai
mėjęs.

Alfred L. Atherton

i
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Per Atlantą Vilniaus kamerinis orkestras 
New Yorko apylinkėje

Iš New Y or ko Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimo

Pramoga kalendorius

Naujieji metai Lietuvos 
kameriniam orkestrui prasi
deda didele kelione: išvyks
tame gastrolių į Jungtines 
Amerikos Valstijas,—sako 
respublikos nusipelniusio ko
lektyvo, Lietuvos kamerinio 
orkestro meno vadovas ir 
dirigentas, Lietuvos TSR 
liaudies rrtisias, profesorius

SAULIUS SONDECKIS.
— Vykstame žinomos 

Jungtinių Amerikos Valstijų 
firmos “Ke Iambi je artists 
menidžment” (Columbia Ar
tists Management) pakviesti. 
Per pen Has gastrolių savai
tes įvairiuose Amerikos 
miestuos * surengsime 30 
koncertų. Mūsų turnė vyks 
koncertinio sezono metu ir 
įsilies į bendrą Amerikos 
muzikinį gyvenimą.

Gastrolės atsakingos dau
geliu požiūrių. Mūsų orkest
ras—pirmasis Tarybų Lietu
vos kolektyvas, vykstantis 
komercinių gastrolių į JAV. 
Tai mus džiugina ir įpareigo
ja. Ir mano, ir visų orkestro 
artistų kūrybinis kelias pra
sidėjo gimtojoje Lietuvos že
mėje, čia pasiekėme sąjungi
nį ir tarptautinį pripažinimą. 
Esame laimingi, turėdami 
sąlygas puoselėti savo suge
bėjimus ir juos demonstruoti 
savo šalyje ir svetur.

Tarybinis atlikimo menas, 
kaip žinoma, nepaprastai 
turtingas, labai aukšto lygio. 
Tai, kad mūsų orkestrą pri
pažino Maskvos, Leningrado 
muzikinė visuomenė, kad su 
juo groja patys žymiausi 
tarybiniai atlikėjai, kad jam

Netekome dar vieno gero, 
kuklaus žmogaus

St. Petersburg, Fla. — Šių 
metų sausio 10 d. mirė Justi
nas Stančikas-Stanley.

Velionis gimė 1890 metais 
Kuosėnų kaime, Kupiškio ra
jone, vidutinio ūkininko šei
moje. Seimą sudarė tėvai, 
trys broliai ir sesuo. Justinas 
pradinį mokslą gavo kaimo 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

J oseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

patikima atstovauti tarybi
niam muzikos menui šalyse, 
turinčiose aukštą muzikinę 
kultūrą, yra vienas reikšmin
giausių pasiekimų per visus 
18 kolektyvo veiklos metų.

Tolimi kamerinio orkestro 
gastrolių keliai, jo gyveni
mas gana intensyvus. Labai 
sėkmingai 1977 m. vyko kon
certinė kelionė po Vokietijos 
Federatyvinę Respubliką ir 
Austriją. Praėjusiais metais 
dalyvavome stambiuose 
tarptautiniuose Ešternacho 
(Liuksemburgas), Rusės 
(Bulgarija) ir “Varšuvos ru
dens” (Lenkija) festivaliuose, 
gastroliavome Europos šaly
se, Tarybų Sąjungos mies
tuose. Orkestro koncertai vi
sur vyko pilnose salėse, jį 
lydėjo gražūs spaudos atsi
liepimai.

Žinome, kad JAV muziki
nio gyvenimo lygis aukštas. 
Čia daug garsių kolektyvų ir 
solistų, gastroliuoja žymiausi 
kitų šalių atlikėjai. Tad Ta
rybų Lietuvos kameriniam 
orkestrui gastrolės taps ypač 
reikšmingu įvykiu.

Amerikos publikai paruo
šėme tris programas. Visų 
pirma tai klasikinė muzika— 
kamerinių orkestrų reper
tuaro pagrindas. Grosime A. 
Vivaldžio, L. Bokerinio', Dž. 
Rosinio, J. S. Bacho, V. A. 
Mocarto, P. Čaikovskio, B. 
Sostakovičiaus kūrinius. Mū
sų gastrolėse skambės M. K. 
Čiurlionio muzika. Atskiruo
se koncertuose grosime lie
tuvių kompozitorių F. Bajoro 
ir B. Kutavičiaus opusus, 
kuriuos jau anksčiau entu
ziastingai sutiko Tarybų Są
jungos ir Europos šalių klau
sytojai. Manau, kad į mūsų 
koncertus ateis ir Amerikos 
lietuvių, laukiame susitikimų 
su jais.

Orkestro planuose—vasa
ros festivalis Jugoslavijos 
kurortuose, koncertai Lietu
vos kultūros dienose Prancū
zijoje, kiek vėliau—gastrolės 
Ispanijoje.

Kalbėjosi
Irena Galdikaitė

mokykloje. Tėvai neištesėjo 
jo leisti į aukštesnę mokyklą. 
Tačiau jis gerokai prasilavi
no pats per save. Dar būda
mas jaunuoliu jis suprato 
caro režimą, smurtą ir areš
tus. Todėl aktyviškai prisi
dėjo prie socialistų veiklos. 
Ruošdavo susirinkimus, pla
tindavo atsišaukimus, daly
vavo veikalų pastatymuose.

Tokioms sąlygoms vyrau
jant Lietuvoje, tūkstančiai 
jos jaunų sūnų ir dukrų 
slaptai per Vokietijos rube- 
žių bėgo į “aukso” šalį— 
Ameriką. Vyko laimės ir 
geresnio gyvenimo ieškoti. 
Ir mūsų Justinas pasiryžo 
išvykti į Ameriką. Ir 1911 
metais atvyko į Hastings, 
N. Y. Iš ten greit persikėlė į 
Rochester, N.Y. Čia įsirašė į 
veiklią Lietuvių Socialistų 
Sąjungos 7-ąją kuopą, taipgi 
įstojo į Gedimino pašalpinę 
draugiją. Čia susiorganizavo 
“Aido” choras, kuriame Jus
tinas ir dainavo. Jis taipgi 
dalyvavo ir kitų organizacijų 
veikloje. Tuo metu jis rašė

Kaip jau buvo pranešta, 
Sauliaus Sondeckio vadovau
jamas Vilniaus Kamerinis 
Orkestras gastruoloja JAV 
nuo sausio 21 d. Jie važinėja 
plačiai po mūsų šalį, jų kon
certai priimami labai entu
ziastiškai.

Mūsų apylinkėje jie apsi
stos Abbey Victoria viešbu
tyje, 51 Street ir 7 Avė., 
Manhattane. Koncertuos se
kamai:
Vasario 10 d.-Freeport High

School, 
Freeport, L. I.

—8:30 vai. vakare—

Įsigyti bilietų kreipkitės: 
Community Concerts Asso

ciation, Mr. Harry Harrison, 
200 Sweezy Ave., Freeport, 
N. Y.-tel. (516) 678-2300 
bei 623-0076—arba Mrs. Ar
nold Sylvester—tel. (516) 
379-1716

Vasario 16 d.—Eugene 
Wilkins Auditorium, Union,

N. J.—8 vai. vakare
Bilietų kreipkitės: Kean 

College—Music Dept., Art
ist Series, Morris Ave., 
Union, N. J. 07083-Prof. 
Herb. Golub-tel. (201) 527- 
2108.

□ L J □
Vasario 15 d. ir 17 d. 

atrodo, kad jie bus laisvi, o 
sekmadienį vasario 18 d. 
išskris į T. Lietuvą. IM

Jie tebegąsdina išgalvota
“tarybine” grėsme

Attention
The Committee for a United Labor and People’s May 

Day, the sponsor of last year’s May Day celebration, will 
hold a Conference Saturday, February 24 at 1 P. M. at the 
Furriers Joint Council, 250 West 26th St., in Manhattan.

The Conference is being called to map out plans for a 
much larger parade, rally and cultural festival this year in 
celebration of May Day which, in the words of the 
Conference Call “was born out of the struggles and 
sacrifices of United States workers in 1886 to achieve an 
8-hour work day” and has since become “labor’s traditional 
holiday all over the world.”

Organizations are being asked to send two delegates to 
the Conference. Activists in unions and the many people’s 
organizations are being invited to attend and participate.

Washingtonas. — Prieš 
kelias dienas Gynybos sekre
torius Herald Brown in gin
kluotųjų jėgų štabo pirminin
kas Generolas David Jones 
paskelbė savo metinius ra
portus apie Jungtinių Valsti
jų gynybos reikalų padėtį. 
Abudu raportai yra ant to 
paties kurpalio užtraukti. 
Abiejuose gąsdinama “tary
bine grėsme” ir reikalaujama 
didinti šios šalies karinį pajė
gumą, skirti daugiau lėšų 
ginklavimosi reikalams.

Sekr. Herald Brown
Generolas Jones sako, kad 

Pentagono pareigūnai iki šiol 
hedavertinę tarybinių jėgų. 
Jis griežčiausiai smerkia 
tuos, kurie ragina ginklavi
mosi reikalams lėšas suma
žinti.

korespondencijas “Kovoje,” 
o vėliau “Vilnyje” ir “Laisvė
je,” ir šiuos du laikraščius jis 
skaitė iki mirties.

Iš Rochesterio draugas 
Stančikas persikėlė į Wor
cester, Mass., po to į Lewis
ton, Me. Ten būdamas gavo 
pakvietimą iš Boston, Mass, 
dirbti “Laisvėje.” Dirbdamas 
“Laisvėje” gavo pakvietimą 
iš Chicagos dirbti “Vilnyje.” 
Ten didelė lietuvių kolonija. 
Didmiestis jį viliojo.

Nuvykęs į “Vilnį,” laikraštį 
rado sunkiose ekonominėse 
sąlygose. Tuo tarpu pažan
gieji lietuviai buvo pasiryžę 
savaitraštį paversti dienraš
čiu. Pagaliau jiems į talką 
atėjo pažangūs biznieriai, 
Juozo Šarkiūno vadovybėje. 
Jų dėka buvo sukelta apsčiai 
paramos ir laikraščio leidi
mas susitvarkė. Ir Justinas 
tapo “Vilnies” administrato
riumi. Išdirbo 8 metus. Daly
vavo LKM chore, vaidino 
dramos rateliuose.

Floridoje Justinas ir Pet
rė Stančikai apsigyveno 1963 
metais. Čia jie priklausė

Browno ir Jones raportų 
tikslas paveikti Kongresą, 
kuriam jau yra prezidento 
įteiktas 1980 metų biudžetas 
ir kuris jį pradės svarstyti. 
Tame biudžete, kaip žinoma, 
prezidentas Carteris siūlo 
liaudies reikalams lėšas su
mažinti 10 bilijonų dolerių, o 
ginklavimosi ir karo reika
lams jas padidinti net 11 
bilijonų dolerių. Šiam biu
džetui Kongrese vystosi ga
na platus pasipriešinimas. 
Gynybos sekretorius ir Pen
tagono pirmininkas deda vi
sas pastangas, kad Kongrese 
nesusidarytų dauguma prieš 
prezidento Biudžetą.

LLD 45 kuopoje, buvo valdy
boje, Justinas ėjo knygiaus 
pareigas. Per kelis metus 
buvo kuopos išrenkamas 
“Vilnies” korespondentu. Ga
biai aprašydavo St. Peters- 
burgo lietuvių kolonijos veik
lą.

Kuomet St. Petersburge 
organizavosi Piliečių Klubas. 
Justinas ir Petrė Stančikai 
buvo pirmieji prie to darbo 
prisidėti ir finansiškai pa
remti įsigyjant salę, norėda
mi palaikyti lietuvių kultūrą 
ir skleisti pažangiąsias idė
jas.

Prieš kelis metus Justinas 
su žmona buvo nuvykę į 
Tarybų Lietuvą. Ten aplan
kė gimtąjį Kuosėnų kaimą, 
kur praleido savo vaikystę. 
Grįžo labai pasitenkinęs, pa
matęs gražiai klestinčią so
cialistinę Lietuvą.

Velionio palaikai buvo su- 
kremuoti (sudeginti).

Liko liūdėti žmona Petrė.
Prisiminsime Justiną Stan

čiką kaip taurų Lietuvos sū
nų, prisidėjusį prie kovos už 
žmonijos šviesesnę ateitį.

Aldona Aleknienė

Susirinkimas įvyko sausio 
16 d. Jį pravedė Ieva Miza- 
rienė, Klubo pirmininkė.

Savo raporte pirmininkė 
pranešė, kad praleidusi dvi 
savaites Floridoje, kur teko 
sueiti daug pažįstamų drau
gų. Ji Klubui parvežė sveiki
nimų ir dovanų iš St. Peters- 
burgo nuo Elenos Feiferie- 
nės ir Veros Bunkienės po 
$5. Miamyje ir St. Peters
burge jų klubuose buvo su
ruošti pietūs, tai buvo proga 
sueiti su daug veikėjų.

Užrašų sekretorė Bronė 
Keršulienė dar vis tebeser
ga, tad laikina sekretore 
išrinkta A. Rainienė. Nelė 
Ventienė raportavo iždo sto
vį. Valdybos raportai priim
ti.

Šį kartą sužinojome, kad 
nemažai klubiečių serga. 
Bronė Keršulienė sunkiai su
sižeidė. Išgulėjusi apie dvi 
savaites ligoninėje dabar gy
dosi namie. Julia Lazauskie
nė taipgi serga. Skaudžiai 
sužeidė koją Domicėlė Velič
kienė. Ona Čepulienė vis dar 
nesveikuoja. Emilija Liepie- 
nė po sunkios ligos jau 
sveiksta. Klubietės labai už
jaučia sergančias drauges.

Daug kalbėjome apie pasi
ruošimą minėti Moters Die
ną. Rengsime banketą su 
programa kovo 4 d., Laisvės 
salėje. Valdybai palikta rū
pintis programa.

Šį sykį maistu ir dovano
mis prisidėjo: Ona Babars- 
kienė, Marcelė Šukaitienė, 
Frances Maželienė, Nellie

NEW YORKO MIESTAS 
PIRMOJE VIETOJE

Iš vėliausio FBI (Federal 
Bureau of Investigation) pra
nešimo sužinome, kad šios 
šalies net 25 miestai pasižy
mi labai dideliu sunkiųjų 
kriminalysčių skaičiumi. Iš 
jų visų, New Yorkas yra 
pirmoje toje negarbingoje 
vietoje. Jame 1977 metais 
kiekvienam 100,000 gyvento
jų buvo papildyti 1,339 sun
kūs nusikaltimai. Čia įskaito
ma žmogžudystės, vagystės, 
moterų išprievartavimai ir 
t. t. Po jo eina Los Angeles, 
Miami, Baltimore, Las Vegas 
ir kiti miestai.

New Yorkas. — Rabinų 
Asamblėja, kuri susideda iš 
konservatyviškų žydų dvasi
ninkų, pagaliau nutarė leisti 
ir kvalifikuotoms moterims 
būti rabinėmis (dvasininkė- 
n]is).

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų sekretorius 
Kurt Waldheim nutarė atidė
ti savo vizitą į Kambodiją ir 
Vietnamą. Lauksiąs tose ša
lyse ramesnių laikų.

Hackensack, N. J. — Va
sario 2 dieną čia iš kalėjimo 
pabėgo keturi kaliniai—Da
niel Twomey, 23 metų, Faus
to Cruz, 22 m., Steven Mc
Cormick, 35 m. ir George 
Jerome, 23 m. Policija jų 
ieško.
AMERIKOS ŠEIMŲ 
PERKAMOJI JĖGA 
SUMAŽĖS $1,000

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Prekybos taryba 
praneša, kad dėka infliacijos 
per ateinančius dvejus metus 
keturių narių šeimos perka
moji jėga sumažės net visu 
tūkstančiu dolerių! Tai reiš
kia, kad, bendrai pajėmus, iš 
keturių narių (tėvo, motinos 
ir dviejų-vaikų) šeima 1981 
metais su tomis pačiomis 
pajamomis bepajėgs nuspirk- 
ti pragyvenimui reikalingų 
reikmenų visu tūkstančiu do
lerių mažiau, negu šiandien 
nusiperka. Turės mažiau val
gyti, prasčiau rengtis. Reiš
kia, gyvenimo lygis ne kils 
aukštyn, bet smuks žemyn!

Ventienė, Stella Narbutienė 
ir Uršulė Bagdonienė, kuri 
taipgi užsimokėjo $5 ir pasili
ko amžina nare. O. Babar- 
skienė mus puikiai pavaišino 
šiltom grybų bandukėm, ji 
taipgi paruošė vaišes. Dėko
jame visoms už aukas ir 
dovanas.

Valdyba šiems metams pa
silieka ta pati: pirmininkė 
Ieva Mizarienė, vicepirmi
ninkė Marytė Stukienė, už
rašų sekretorė Bronė Keršu
lienė, finansų sekretorė 
Anne Yakstis, iždininkė Nel
lie Ventienė, dovanų komisi
ja—Nastė Buknienė ir Julia 
Lazauskienė, korespondentė 
Adele Rainienė.

Sekantis susirinkimas 
įvyks vasario 20 d. Dalyvau
kime visos. Adelė Rainienė

Korespondentė

BRIEFS
Ten Black Americans, sur

vivors of some 80 who volun
teered in 1937 to fight for 
the democratically elected 
government of Spain when 
that country was invaded by 
Hitler and Mussolini, will be 
honored at the 42nd Anni
versary Dinner of the Vete
rans of the Abraham Lincoln 
Brigade at the Statler-Hilton 
Hotel Grand Ballroom in 
New York on Sunday, Feb
ruary 25, at 1 p. m.

* * *
I see in the papers that 

elderly homeowners, com
munity activists, and West
chester County Legislature 
were among those who 
spoke in anger January 30 at 
a hearing on preliminary 
recommendation for a ^.4 
percent rate increase for the 
Consolidated Edison Compa
ny.

Ann Devenney of the 
Northwest Bronx Communi
ty and Clergy Coalition end
ed her testimony with a 
near-shout: (“Let Con Ed 
tighten its belt for a 
change.”

* * *
Charles T. Douds from 

Camp Hill, Pa. writes in The 
New York Times:
To the Editor:

The Times of Jan. 5 re
ports on a plan to settle suits 
against the State of Ohio in 
the May 4, 1970, murder at 
Kent State of four students 
by the Ohio National Guard.

The estates of Allison 
Krause, Sandra Lee Scheu- 
er, Jeffrey Glen Miller and 
William K. Schroeder were 
awarded $15,000 each. It is 
difficult for me to under
stand why the attorneys for 
the plaintiffs and the four 
families involved would ag
ree to such paltry sums in 
return for the lives of these 
young people.

No amount of money can 
compensate those who loved 
these young students for the

Heavyweight champ Muhammad Ali looks really knocket 
out—but it was a flight, not a fight, that did it. Ali is with his 
two daughters, Liala and Hana, following a tiring New 
York-to-London trip in a supersonic Concorde jet. “The 
Greatest” was in London to appear on TV.

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 Park, 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.

loss, but the settlements of 
medical malpractice suits of
ten reported in the newspa
pers suggest that the slaying 
of these students would have 
justified awards of at least 
$1 million each.

As The Times points out 
in its editorial of Jan. 8, 
“There is symbolism in the 
closing agreement of Gov. 
James Rhodes and the 27 
National Guardsmen to sign 
a statement of regret.”

In the almost nine years 
since the shooting we have 
not been able to understand 
the cold-blooded truculence 
of the Rhodes administration 
toward this tragedy, for 
which it was responsible, 
and the indifference of the 
citizens of that great state 
which permitted the cruel 
attitude of Rhodes and his 
National Guard to continue. 
They have even re-elected 
James Rhodes as Governor 
since his rifles spoke so 
disastrously. 

* * ♦
A card from Onute Kera- 

minas. They are enjoying 
their stay in Puerto Rico.

* * *
Greedy doctors are rip

ping off their patients and 
the American taxpayer by 
marking up the charges for 
laboratory tests by outra
geous amounts—and then 
pocketing the difference, say 
top experts. “Some doctors 
make up to a 900 percent 
profit in markups of lab test 
charges,” an independent la
boratory owner had said. 

* * *
Muhammad Ali received 

the key to New York City 
last week. There was big 
talk at City Hall. Mayor 
Koch called the heavyweight 
champion the “Horatio Al
ger” of the age, a man of 
“enormous presence and hu
mility,” and Ali responded, 
saying: “I feel guilty because 
I’ve received so many aw
ards.” Use




