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Vėl turėsime progą
Jaunuolių savižudybės

A. BIMBA
Vėliausi pranešimai iš 

Pietrytinės Azijos kalba apie 
Kinijos Liaudies Respublikos 
didžiulės armijos įsiveržimą 
į Vietnamo Socialistinės Res
publikos teritoriją. Kaip at
rodo, tai neseniai Kinijos 
vicepremjero Tango žodžiais 
pažadėjimas “pamokyti” 
vietnamiečius jau rimtai pra
dėtas vykdyti gyveniman 
brutališka jėga. Pranešimuo
se jau pasirodė užuominų, 
kad šis beprotiškas kiniečių 
užsimojimas gali tapti trečio
jo pasaulinio karo pradžia. 
Tik pagalvojus apie tokią 
galimybę per blaivaus proto 
žmogaus kūną nueina šalti 
šiurpuliai! 

r L
Valdžios raportai kalba 

apie šios šalies ekonomikos 
sausio mėnesį sulėtėjimą. 
Beveik nėra tokios gamybos 
arba statybos šakos, kuri 
galėtų didžiuotis pažengimu 
pirmyn arba pakilimu aukš
tyn ndrs per vieną colį.

Neigi tie raportai žada 
geresnę ekonomijos padėtį 
vasario menesį.

Žinoma," kaip ir paprastai, 
tokiu metų laiku už ekonomi
kos sušlubavimą visa bėda 
suverčiama blogiems orams. 
0 blogais orais, kaip atrodo, 
šią žiemą būsime pusėtinai 
turtingi. Ypač jie žiaurūs 
šalies vidurvakariuose.

L.
Amerikos Darbo Federaci- 

jos-Industrinių Organizacijų 
Kongreso prezidentas 
George Meany jau atvirai 
kaltina prezidentą Carterį, 
kad jis nieko nedarąs sustab
dymui kainų kilimo. Meany 
kalba 17 milijonų organizuo
tų darbininkų vardu. Jis kal
ba tiesą. Už tai jis vertas 
visų geros valios amerikiečių 
šilto pasveikinimo. Gal jo 
kritika rimtai susidomės ir 
susirūpins prez. Carteris ir 
pradės ką nors apčiuopiamo, 
reikšmingo daryti prieš pasi
baisėtiną visų mūsų gyveni
mui būtinai reikalingų reik
menų kainų kilimą.

Antai tik vakar toje pačio
je krautuvėje to paties svies
to pusė svaro buvo 96 centai, 
o šiandien jau $1.01. Per 
vieną naktį kaina pakilo net 
penkiais centais! Panaši isto
rija su viskuo, ką tik perka
me.

Praeitą sekmadienį laisvie- 
čių. suruoštas susitikimas su 
šauniuoju Tarybų Lietuvos 
Kameriniu Orkestru, kuris 
pabaigęs ištiso mėnesio ga
stroles Jungtinėse Valstijo
se, grįžo į savo gimtinę, 
manyje ir, tikiu, visuose da
lyviuose ilgai pasiliks atmin
tyje. Net dvidešimt šeši 
žmonės—jauni, s gražūs, ta
lentingi Lietuvos dukros ir 
sūnus!

Tik gaila, labai gaila, kad 
to laiko su mumis praleisti 
jie teturėjo labai mažai. Ga
lėjome su jais tik pasisvei
kinti, pasivaišinti ir atsisvei
kinti. Platesniam susipažini
mui nebuvo laiko, nes jie 
turėjo skubintis į aerodromą.

Už sostinės žmonėms 
teisę turėt atstyvybę

Atsišaukia į pasaulį padėt
vietnamiečiams apsiginti

šiandien Columbia Į kiai kalbėjo už pataisymo 
užgyrimą. Mass, valstijoje 
pataisymo užgyrimas būtų 
didelis paskatinimas kitų val-

Dar ir
Distrikto, kuriame yra šalies 
sostinė (Washingtonas), 
žmonės neturi savo pilnos 
atstovybės Kongrese. Dabar 
vyksta smarkus judėjimas už 
tos teisės jiems suteikimą. 
Bet tai gana sudėtinga, nes 
reikalingas Konstitucijos pa
taisymas. O tokį pataisymą 
turi užgirti net du trečdaliai 
valstijų, kurių dabar yra 50. 
Čia vėl gana ilgas procesas.

Senatorius Edward Ken
nedy yra vienas aktyviausių 
kovotojų už tokį konstituci
jos pataisymą. Massachu
setts valstijos seimelis (legis- 
latūra) pradėjo svarstyti pa
taisymo užgyrimą. Senato
rius Kennedy atvyko į Bosto
ną ir seimelio komitete smar-

Svarstys Panamos 
kanalo sutartis

Washingtonas. — Praei
tais metais prezidento Carte- 
rio ir Panamos prezidento 
Omar Torrijos padarytas 
taip vadinamas Panamos su
tartis yra užgyrę tiktai Se
natas. Atstovų Rūmai tik 
dabar ruošiasi sutartis svar
styti. Manoma, kad dauguma 
sutartis užgirs.

Širdingai dėkoju orkestro 
vadui Sauliui Sondeckiui ir 
visiems mieliesiems orkes- 
triečiams už apdovanojimą 
didžiulio formato 400 pusla
pių leidiniu “Lietuvos tapy
ba.”

r
L..

O dabar žodis kitas New 
Yorko ir jo apylinkių lietu
viams apie jau tik už kelių 
dienų toje pačioje Laisvės 
salėje įvyksiančią kitą gražią 
progą mums1 susitikti, pasi
vaišinti ir pasilinksminti. Jau 
žinote, kad kovo 4 d. įvyks 
Moterų Klubo ruošiamas 
Tarptautinės Moters Dienos 
atžymėsimas. Siame susitiki
me, be valgių ir vaišių, mūsų 
Mildred vadovaujami aidie- 
čiai yra pasižadėję sueigos 
dalyvius palinksminti gražiai 
skambančiomis lietuviškomis 
dainomis.

' L__

Štai dar vienas labai liūd
nas ir nemalonus mūsų ame
rikiniame gyvenime reiški
nys. Valdiškų įstaigų prane
šime storai pabrėžiama, kad 
šios šalies jaunuolių tarpe 
savižudybės per paskutinius 
20 metų net patrigubėjo. 
Sakoma, kad žudosi net'pen- 
kerių-šešerių metų vaikai. 
Pagrindinė šio labai liūdno 
reiškinio priežastis, žinoma, 
yra nedarbas, milijonuose 
liaudies šeimų skurdas ir 
miestuose lūšnynai.

stijų legislatūroms padaryti 
tą patį.

UŽ MILITARINIO 
BIUDŽETO SUMAŽINIMĄ

Minneapolis, Minn. — Min
nesota valstijos Ukininkų- 
Darbininkų Susivienijimas 
savo neseniai įvykusioje kon
vencijoje priėmė rezoliuciją, 
kurioje aštriai smerkiamas 
prezidento Čarterio biudže
tas. Rezoliucijoje reikalauja
ma žymiai sumažinti lėšas 
ginklavimosi reikalams, o pa
didinti pagalbą miestams, 
kurie šiandien yra gilioje 
ekonominėje krizėje.

Gražiai pagerbtas

Claude Lightfoot
Chicago, Ill. — Vasario 10 

d. Pick Congress Hotelyje 
suruoštos pagerbtuvės žy
miajam senam veikėjui ir 
kovotojui komunistui Claude 
Lightfoot. Didžiulė viešbučio 
salė buvo sausakimšai čika- 
giečių užpildyta. Nepaisant 
nepalankaus oro, susirinko 
daugiau 800 įvairių miestų ir 
profesijų žmonių.

Sueigos dalyviams buvo 
pateiktas gražus koncertas ir 
apie šį nenuilstantį veikėją 
pasakyta daug gražių kalbų. 
Iš savo pusės Lightfoot šiltai 
padėkojo menininkams, kal
bėtojams ir dalyviams.

Plieno korporacija 
pakels kainas

Monopolistinė United Sta
tes Steel Corporation jau 
paskelbė, kad pradedant ba
landžio 1 dieną jis savo 
produktų kainas pakels nuo 4 
iki 6 procentų. Žinoma, ją 
tuojau paseks kitos plieno 
korporacijos ir pakels savo 
produktų kainas. Tą patį 
padarys kitų pramonės šakų 
korporacijos bei kompanijos. 
O tas reiškia, kad visos 
kainos bus pakeltos, kad 
mums, vartotojams, viskas 
pabrangs.

Pasaulinė Taikos Taryba 
išleido skubų atsišaukimą, 
raginantį padėti Vietnamo 
Socialistinei Respublikai ap
siginti prieš Kinijos ruošia
mą invaziją. Į Vietnamo pa
sienį ji jau yra sutraukusi 
gerai ginkluotas dideles ar
mijas. Pavojus didelis ir 
greitas.
Respublika ruošia karą prieš 
savo kaimyną, tai aišku iš jos 
vicepremjero pareiškimo, 
kuomet jis lankėsi Jungtinė
se Valstijose. “Kinijos vadų 
tikslas yra,” sako Taikos 
Taryba, “paklupdyti Vietna
mą ant kelių. Jų tie veiksmai 
reiškia atvirą laužymą Jung
tinių Tautų čarterio. Jie yra 
pavojingi taikai ir saugumui 
ne tik Pietrytinėje Azijoje, 
bet taip ir visame pasaulyje. 
Ko imperialistai nepajėgė 
pasiekti per daugelį metų 
savo agresija prieš herojišką 
Vietnamo liaudį, tą dabar 
bando pasiekti Kinijos vadai.

Demonstravo 
prieš JAV 
prezidento vizite?

Mexico City. — Vasario 7 
dieną, dar savaitė prieš 
Jungtinių Valstijų preziden
to Čarterio atsilankymą, čia 
buvo suruošta" didelė protes
to prieš jo vizitą demonstra
cija. Daugiau 10,000 meksi
kiečių kelias valandas žygia
vo sostinės gatvėmis.

Šią protesto demonstraciją 
suruošė trys politinės parti
jos: Komunistų Meksikos 
Darbininkų ir Liaudies So
cialistų demonstracija praė
jo ramiai.

Washingtonas. — Vyriau
sybė jau bandanti susisiekti 
su Irano naujuoju premjeru 
Mehdi Bazargan ir užmegsti 
ryšius su naująja valdžia. 
Jungtinės Valstijos diploma
tinių ryšių su Iranu nėra 
nutraukusios.

Palaidotas su 
militarinėmis 
ceremonijomis

Adolph Dubs
Washingtonas. — Vasario 

14 dieną Afganistane buvo 
nužudytas Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Adolph Dubs. 
Jo lavonas pagarbentas ir 
palaidotas Arlingtono Nacio
nalinėse Kapinėse su visomis 
militarinėmis iškilmėmis. 
Laidotuvėse dalyvavo val
stybės sekretorius Cyrus 
Vance ir kiti aukšti valdžios 
pareigūnai.

Tuo būdu jie vaidina impe
rializmo talkininkų vaidine- • Mni.

Reikia tikėtis, kad šis Pa
saulinės Taikos Tarybos 
kreipimasis ir raginimas vi
sur susilauks plataus atsilie
pimo.

Šachas gal 
atsižadėsiąs 
karaliaus sosto

Rabat, Moroko. — Šiuo 
laiku čia apsigyvenęs Irano 
šachas Pahlevi su šeima. 
Kalbama, kad jis žada atsiža
dėti sosto ir tapti tik papras
tu iraniečiu, pabėgusiu iš 
savo gimtinės. Jis manąs, 
kad tas padėtų sulaikyti Ira
ne kruvinus susikirtimus 
tarp monarchijos šalininkų ir 
jos priešų.

Matyt, Pahlevi prieina iš
vados, kad jam sugrįžti į 
Iraną ir vėl atsisėsti į sostą 
nebeliko jokios vilties.

Beje, čia gaunami praneši
mai iš Irano parodo, kad ten 
visos karaliaus nuosavybės, 
kurių vertė siekė bilijonus 
dolerių, tapo naujosios val
džios konfiskuotos. Bet, žino
ma, Pahlevi, turi bilijonus 
dolerių įvesdinęs užsienyje, 
kurių Irano valdžia negali 
konfiskuoti.

Kubiečiai rasti 
kaltais jo nužudyme

Washingtonas. — Teismas 
pripažino kaltais kubiečius 
pabėgėlius nužudyme buvu
sio marksisto Salvadore Al
lende prezidentavimo metu 
Čilės užsienio reikalo minis
tro ir Jungtinėse Valstijose 
Čilės ambasadoriaus Orlando 
Letelier. Kaltininkais yra 
Guillermo Novo Sampol ir 
Alvin Diaz. Jų laukia viso 
amžiaus kalėjimas.

Kritikuoja kongresu
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų civilinių teisių 
komisija paskelbė 90 pusla
pių raportą apie šios šalies 
viešųjų mokyklų segregaciją. 
Pasirodo, kad dar ir šiandien 
apie 65 juodųjų ir kitų rasi
nių mažumų moksleivių tebe- 
lanko segreguotas mokyklas. 
Komisijos pirmininkas Ar
thur Flemming ragina val
džias daugiau dėti pastangų 
mokyklas integruoti. Jis aš
triai bara Kongresą, kad jis 
talkina jėgoms, kurios truk
do mokyklų disegregacijai.

Griežtai priešingi 
sugrąžinimui 
militarinio drafto

Amerikinė Civilinių Lais
vių Unija ir Jungtinė Kris
taus Bažnyčia pasmerkė pa
stangas šioje šalyje sugrą
žinti verstiną militarinę tar
nybą arba “draftą.” Taip 
pareiškė Unijos atstovas ad
vokatas David Landau At
stovų Rūmų komitete Wa
shingtone. Tas komitetas da
bar svarsto Kongresui pa
teiktą tokį pasiūlymą. Sako
ma, kad komitetas protestų 
prieš tą pasiūlymą yra gavęs 
labai daug.

Mokosi iš Tarybų Sąjungos

Angliakasiai pasiruošę kovoti

Arnold Miller

Čia parodomas vaikų darželis Etijopijoje, įkurtas buvusio 
didelio turčiaus namuose. Tai naujas toje buvusioje labai 
atsilikusioje o dabar besivystančioje šalyje reiškinys. Joje 
pradedama plačiai rūpintis darbininkėmis motinomis ir jų 
mažamečiais vaikais. Vaikų darželių sistema pradeda 
pasirodyti ir kitose besivystančiose šalyse.

Kaip žinia, vaikų darželių sistema yra plačiai išsivysčiusi 
Tarybų Sąjungoje. Darbininkės motinos, eidamas į darbą, 
savo mažus vaikus palieka darželiuose kuo geriausioje ir 
saugiausioje priežiūroje ir grįždamos iš darbo juos vėl 
pasiima. Etiopijos naujoji pažangi vadovybė, matyt, šiuo 
svarbiu reikalu gerai pasimokė iš Tarybų Sąjungos. Joje 
irgi vaikų darželių tinklas kasmet didėja.

Prieš sveikatai pavojų 
darbavietėse

Buffalo, N. Y. —Vasario 
13 d. įvyko labai įvairi savo 
sudėtimi ir svarbi konferen
cija kovai prieš darbininkų 
sveikatai ir gyvybei pavojin
gas sąlygas pramonės įmonė
se. Konferencijoje dalyvavo 
300 delegatų. Jų dauguma 
atstovavo darbo unijas. Bet 
buvo nemaža gydytojų, 
aukštųjų mokyklų profesorių 
ir sveikatos reikalams spe
cialistų.

Konferenciją sušaukė ne
seniai įsisteigusi Vakarinio

Lietuvių Kooperatyvinės 
Bendrovės suvažiavimas

Norime atkreipti dėmesį Bendrovės šėrininkų, kad 
metinis suvažiavimas įvyks sekmadienį, balandžio 1 d., 10 
vai. ryto, Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, 
N.Y. Prašome visus skaitlingai dalyvauti.

N. Buknienė, Sekr.

Charleston, W. Va. — Per 
daugiau kaip dešimtį metų 
organizuoti angliakasiai vedė 
sunkią kovą už privertimą 
West Virginijos seimelio 
priimti gana platų sveikatos 
apsaugos ir saugumo kasyk
lose įstatymą. Dabar kasyklų 
kompanijos užsimojo tą įsta
tymą atšaukti. Jis kenkia jų 
pelnams. Tokio plataus svei
katos apsaugos įstatymo ki
tos valstijos neturinčios. Jų 
agentai seimelyje jau pasiūlė 
bilių įstatymą atšaukti.

Jungtinės Angliakasių 
Unijos prezidentas Arnold 
Miller žada panaudoti visas 
jo vadovaujamos unijos jėgas 
anglies kompanijų ir jų agen
tų užsimojimo atmušimui. 
Jis šaukia visus kitus valsti
jos darbininkus padėti an
gliakasiams šiai kovai laimė
ti.

New Yorko Taryba Saugumo 
ir Sveikatos Reikalams. Ji 
įvyko Buffalo Convention 
Center auditorijoje. Šios 
svarbios konferencijos silp
noji pusė buvo ta, kad joje 
nebuvo tinkamai atstovauja
mos. moterys, jaunimas nei 
juodieji žmonės.

Konvencija nutarė visur 
kurti sveikatos ir saugumo 
komitetus ir pradėti plačiau
sią propagandą už iš darba
viečių pašalinimą sveikatai ir 
gyvybei pavojingų sąlygų.
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Ar šį kartą iš tų pelų 
bus grūdų?

Mūsų prezidento įsakymu tarp Egipto ir Izraelio vėl 
prasidėjo derybos dėl atskiros taikos. Jos vyks vėl toje 
pačioje Camp Davis stovykloje. Tik šį kartą Egiptą ir 
Izraelį atstovauja ne jų galvos, bet jų užsieninių reikalų 
ministrai.

Ar Vidurio Rytuose po pernykščių derybų ir susitarimų 
pagrindiniai padėtis pasikeitė? Neatrodo. Tam tikra 
prasme, santykiai tlrp Izraelio ir Egipto dargi pablogėjo. 
Egiptas kaltina Izraelį, o Izraelis—Egiptą už Camp David 
sutarties neįvykdymą. Rekriminacija pusėtinai aštri. Tai 
kur rimtas pagrindas iš šių derybų tikėtis geresnių 
rezultatų? Abi pusės laikosi savo senų nusistatymų, iš 
vienos kurios arba abiejų pusių kažin kokių didelių 
koncesijų nesigirdi.

Iš pašalies žiūrint atrodo, kad derybos tapo atnaujintos 
tiktai dėka prezidento Carterio spaudimo.

O dar gal gali visko būti. Gal teisūs tie, kurie iš šių pelų 
tikisi net veislinių grūdų?!

Mes gi tebesame su tais, kurie, kaip Jungtinių Tautų 
sekretorius Waldheim, puoselėja tą idėją, kad kelias į 
pastovią ir teisingą taiką Vidurio Rytuose veda per 
Ženevos konferenciją, kurioje lygiomis teisėmis dalyvautų 
ir derėtųsi visos šios planetos kampų tautos bei šalys, plus 
Jungtines Valstijas ir Tarybų Sąjungą, kaip konferencijos 
pirmininkės ir patarėjas. Siekimas atskiros taikos tarp 
Izraelio ir Egipto palestiniečių ir kitų arabų lėšomis neveda 
j teisingą ipįrastovią taiką.

Labai teisingas balsas
Jungtinių Tautų sekretorius—vadas Kurt Waldheim, 

matyt, pritrūko kantrybės. Šiomis dienomis jis viešaii 
pradėjo barti ir kritikuoti jo vadovaujamą organizaciją 
sudarančias valstybes. Štai organizacija, susidedanti iš 150 
šalių bei valstybių, kurios dar pagrindinis tikslas yra 
pasaulinė taika. Bet visi matome, kad pasaulis dar labai, 
labai toli nuo tokios taikos. Didžiausi įtempimai, net 
ginkluoti susikirtimai vyksta ir Afrikoje, ir Vidurio 
Rytuose, ir Indokinijoje (pietrytinėje Azijoje). Niekas 
nesiskaito su Jungtinių Tautų nutarimais ir patarimais. Jos 
ignoruojamos.

Todėl negalima Waldheim kaltinti, kad jis pritrūko 
kantrybės ir viešai prabilo. Jo reikalavimas, kad Jungtinės 
Tautos būtų plačiausiai panaudojamos minėtuose rajonuose 
ir visur kitur mažinimui ir šalinimui įtempimų, susikirtimų 
ir nesusipratimų.

Sekretoriaus balsas neturėtų pasilikti balsu girioje. 
Jeigu atsinešimas į savo organizaciją nebus šalių ir 
valstybių pakeistas, ji išsigims, taps beverte įstaiga ir 
susilauks tokio pat likimo, koks ištiko Tautų Sąjungą.

Kaimyno nafta ir dujos
Juk Meksikoje nafta ir natūralinės dujos buvo ne vakar 

ir ne užvakar atrastos. Bet iki šiol Jungtinėse Valstijose 
apie tai beveik nieko nebuvo girdėt. Tuo tarpu žiniomis 
apie naftą ir jos šaltinius už kelių tūkstančių mylių 
arabiškuose kraštuose arba apie naftos iš tų kraštų 
importavimą spauda užpildyta.

Tik dabar, tik šiomis dienomis staiga Meksikos nafta ir 
dujos skaniausiai pakvipo ir jomis tapo taip susižavėta, jog 
matytas reikalas net pačiam prezidentui Carteriui skubiai 
pas kaimyną nuskristi ir pasiteirauti apie būdus, kaip būtų 
galima mums prie jų prieiti ir ant jų uždėti ranką.

Per tris dienas mūsų prezidentas tarėsi su Meksikos 
prezidentu Lopez Portillo. Nors, kaip atrodo, jiedu nieko 
konkretaus apie padidinimą naftos ir dujų importo 
nenutarė, o tik pasitenkino susitarimu per atstovus tęsti 
derybas, mūsų prezidentas sako, kad derybos buvo 
draugiškos ir labai naudingos. Tikimasi, kad Meksikos 
naftos pagalba bus galima priversti kitas naftą gaminančias 
šalis rimtai pagalvoti apie pasėkas pirm, negu jos vėl 
pakels naftos kainas. Tikimasi ir manoma, kad su mūsų 
kaimyno pagalba bus mums galima mūsų kuro problemas 
žymiai palengvinti.

Be to, manoma, kad naftos ir dujų reikalais kooperavi- 
mas padėtų ir bendrai pagerinti santykius tarp Meksikos ir 
Jungtinių Valstijų. Kad iki šio tie santykiai nebuvo 
geriausi, tai ryškiausiai parodė ir šis prezidento Carterio 
vizitas. Niekur jis ten nebuvo šiltai išskėstomis rankomis 
sutiktas. Net pats prezidentas Portillo jo neapkabino, o 
pasitenkino tiktai šaltu rankos paspaudimu. Be to, kaip 
žinia, Meksikos sostinėje prieš mūsų prezidento vizitą 
įvyko didžiulė protesto demonstracija.

VVashingtonas. — Somali- 
jos kabineto narys Salad 
Hassan, kuris čia lankosi, 
prašo daugiau Amerikos gin
klų. nes jie jai esą reikalingi 
atsilaikymui prieš Etiopiją.

Teheranas. — Vasario 1 
čia įvyko skaudi Amerikos 
karinio lėktuvo nelaimė. Joje 
žuvo penki amerikiečiai.

Jeruzalimas. — Izraelio 
valdžia griežtai paneiga jai 
kaltinimus, kad jinai kankina 
politinius kalinius Izraelio 
okupuotose arabų žemėse.

Londonas. — Tarptautinė 
Atletų Federacija sako, kad 
jinai nenumato jokių kliūčių 
Izraelio sportininkams daly
vauti 1980 m. olimpijinėse 
žaidybose Tarybų Sąjungoje.

Kas ką rašo ir sako

apie Lietuvos 
ir man daromus 
pažymėtina, jog

VYSKUPAS VINCENTAS 
BRIZGYS TEISINASI

Kanados klerikalų “Tėviš
kės žiburiai” (vas. 1 d.), 
pateikė ilgoką interviu su 
vysk. V. Brizgiu. Tarp kitų 
klausimų, matyt, jo buvo 
klausta, ką jis žino bei mano 
apie kaltinimą Lietuvos vys
kupams ir specifiškai jam, 
kad jie 1941 metais pasiuntę 
Hitleriui telegramą. Vysku
pas sako:

“Kalbant 
vyskupams 
kaltinimus, 
visi lietuviai žino, kad yra 
melas, esą Lietuvos vysku
pai 1941 m. ganytojiniu laiš
ku draudė kunigams gelbėti 
žydus. Kadangi 1941-1944 m. 
gyvenau Kaune, teko ir su 
žydais turėti daugiau reika
lų, negu kitiems Lietuvos 
vyskupams. Už mano laiky
seną Kauno žydai man nie
kad nedarė priekaištų.

Pasibaigus karui Vokieti
joje, buvo keli tūkstančiai 
žydų, išlikusių gyvų iš Kau
no geto. Žydų centras Muen- 
chene gerai žinojo kur aš 
esu, ir mūsų santykiai buvo 
be priekaišto.”

Girdi: “Kiek aš žinau, nė 
vienas Lietuvos vyskupas 
nesiuntė telegramos Hitle- • • Mrnn.

Visgi norisi vyskupą pa
klausti: Tas Lietuvos vysku
pams ir jam kaltinimas apie 
telegramą Hitleriui buvo iš
keltas prieš daug, daug me
tų. Kodėl jis iki šiol laukė 
teisintis ir kaltinimą paneig
ti?

TIE MŪSŲ NELAIMINGI 
ČIKAGINIAI
MENŠEVIKAI PER 
ANKSTI APSIDŽIAUGĖ

Chicagos menševikų laik
raščio .“Naujienos” redakto
riai vasario 7 dieną per visą 
pirmą puslapį didžiausiomis 
raidėmis džįaugėsi: “Irano 
avijacija įspėjo maištinin
kus.” Girdi: “Šimtai lėktuvų 
ir helikopterių praskrido virš 
minios. Bakhtiaras tvirtina, 
kad jis netoleruos jokios ki
tos vyriausybės Irane.”

O tos pačios “N.” vedama
jame “Amerikos politika Ira
ne” redaktoriai džiaugėsi:

“Ramiai maršuojančius 
Chomeini šalininkus šaltai 
nukrėtė didieji bombonešiai, 
žvalgybos lėktuvai ir didelė 
daugybė pačių moderniškiau
sių helikopterių. Kiekvienam 
buvo aišku, kad Bachtiaras 
turi žymiai daugiau galios, 
negu visi Irano mulos kartu 
sudėjus. Jis pareiškė, kad jis 
netoleruos kitos vyriausy
bės. Jeigu Chomeini planuo
ja sudaryti kitą vyriausybę 
Irane, tai jis tik save apgau
dinėja. Nei v iehds demon
strantas nedrįs pasisakyti už 
įsi ano vyriausybę, kol Bach- 
tiaro vyriausybė turės tokią 
didelę galią savo įsakymus 
pravesti.

Iki šio meto Chomeini Ira
no vyriausybei buvo nepriei
namas. Jo gaudyti iraniečiai 
negalėjo Irake ar Paryžiuj. 
Bet šiandien jis yra Irane, 
galima jį pasiekti ir užvesti 
su juo kalbą. Galima jį suimti 
ir prokurųtūron atvesti. 
Šiandien gali suimti ne tik 
patį Chomeini, bet visus jo 
bendradarbius. Jeigu jie iš 
tikrųjų bandys sudaryti 
maištininkų vyriausybę, tai 
Bachtiaras labai lengvai gali 
iškelti jiems bylą ir padėti už 
grotų.

Bachtiaras žino, kad jis 
valdo Iraną. Jam taip pat 
paaiškėjo, kad Chomeini ne
pajėgs fanatikų sukelti. Jie 
Carterio politika Irane ir 
nėra tokia jau kvaila ir nie
kam netikus. Liūtas jau nar
ve. Visuomet galima su juo 
dar patriukšmaus, bet šven
tojo karo jau nebus. Gal ta 
tartis ir įtikinti, kad kvailys
čių nedarytų, kuriąs anks-

“LAISVĖ”

čiau darė. Tuo tarpu Irane 
dar niekas nepralaimėta.’V

Tas tik parodo , kaip ‘ne? 
svietiškai mūsų menševikai/., 
kartu su kitais Amerikos ir 
pasaulio reakcininkais pasi
tikėjo pirma šachu Pahlevi, 
paskui jo paskirtu įpėdiniu 
Bakhtiaru, kad jie sėkmingai 
susidoros su prieš monarchi
ją sukilusiomis miniomis. Jie 
sveikino jų armiją, kuri pildė 
jų įsakymą ir masiniai sker
dė protestuojančius prieš jų 
režimą.

Nesunku įsivaizduoti, ko
kiame baisiame nusivylime 
skęsta Martynas Gudelis ir 
jo kolegos šiandien. Sachas 
Pahlevi pabėgęs, o Bakhtiaro 
režimas nušluotas. Šacho lai
mė, kad jis spėjo kudašių 
išnešti į užsienį. Bet jo įpėdi
nis sėdi už grotų.

IR VĖL MŪSŲ
KLERIKALAMS JI 
BAIGIANTI “SUBYRĖTI”

Prieš kokius metus laiko 
lietuviškoje reakcinėje spau
doje buvo labai plačiai puose
lėjama pranašystė, kad di
džioji Tarybų ^ąjunga jau 
tik braška, jau tik byra, tik 
turėkime kantrybes ir neu
žilgo ji visiškai subyrės. Bet 
staiga tos pranašystės kažin 
kaip ir kažin kur buvo dingu
sios.

Bet dabar staiga Brookly- 
no tėvų pranciškonų organas 
“Darbininkas” (vasario 9 d.) 
sušunka: “Suskilusi imperi
ja.” O toji jiems “imperija,” 
žinoma jam yra Tarybų Są
junga.

Sį sykį šį socialistinį kraš
tą, kurios sudėtin įeina ir 
mūsų mieloji Lietuva, su
skaldžiusi kokia ten prancūzė 
žurnalistė Helene Carrere d’ 
Encausse. Ji net pernai pa
rašius ir išleidus knygą “Su
skilusi impėrija.'”’ HIrr rtiūsų 
tėvai pranciškonai' iši>fDarbi
ninko” pastogės šia žurnalis
te šventai tiki. Tik pasiklau
sykime:

“Autorė ryžtingai tvirtina, 
kad Sovietų Sąjunga nebesu
daro ištisinio valstybinio mo
nolito, bet tėra skeveldros, 
kurios tiktai dirbtinai nepa
byra šeštoj Žemės planetos

Sovietų Sąjunga nėra val
stybė, kuri gali viltingai žiū
rėti į ateinantį šimtmetį.”

Nieko tokio, sakanti panelė 
ar ponia Carrere, kad:

“Sovietų imperija visaip 
sukabinta kietais kabliais, 
surišta stipriais lynais. Šis 
istorinis tautų ir valstybių 
konglomeratas dar pakanka
mai stiprus, ir tokiu jis 
jaučiasi tarptautinėse dery
bose. SALT I ir SALT II. 
Helsinkis, Belgradas ir, 
eventualiai Madridas—tai 
vis sovietinės iniciatyvos lai
mėjimai. Bet tai laimėti mū
šiai, bet nelaimėtas karas.

Sovietinė visuomenė jau 
suskilo. Visuomenės skilimas 
yra valstybės skilimo pra
džia.”

Pradžia skilimo reiškia 
pradžią “kaput.” “Darbinin
ko” redaktoriams belieka su
šukti: “Amen!”

Mūsų patarimas 
daktoriams: 
su “amen, 
nusivilsite.

1 D. re- 
Nesiskubinkite 
nes skaudžiai

KUNIGE, BEGĖDI, 
MELAGIAU!

Chicagos kunigų marijonų 
dienraščio “Draugas” redak
torius kunigas Jk Pr. (J, 
Prunskis) savo vedamajam^ 

.“Idėjų persvarai iąį)^sus; 
brenda kraujo upe” vąsąpoo9 
d. rašo: , j. • .V;

“Vienas JAV deparjtapieų-j 
to biuletenis paskelbę' kąd 
nuo 1968 m. sausio mėn. įki 
1977 m. pabaigos pasaulyje 
buvo 2,690 teroristinių 
veiksmų. Teroristai gauna 
kaskart stipresnius gįpjdus, 
net nešiojamus prieštanki

Tėviškėj žėri ramiai 
Žygio kilnaus žiburiai.

J. Subačius

nius ir priešlėktuvinius pa
būklus. Mirtinų aukų skai
čius, žūstančių nuo žudikų, 
nuolat auga.

Maskva, išžudžius! milijo
nus savo žmonių, neturi pa- 

. garbos žmogaus gyvybei. Ir 
kitų įvairių kraštų komunis
tai; ypač kur jie yra valdžio
je, nenumatydami savo idėjų 
pergalės taikiu būdu, grie
biasi žiaurių savo pamėgtų 
priemonių—-žudymo.”

• Štai, girdi:
“Komunistinių žudikų gau

jos, vartodamos žiauriausias 
priemones prieš savo politi
nius priešus ar disidentus, 
yra nužudę daug žmonių ir 
laisvajame pasaulyje. Nuo jų 
kulkų žuvo Italijos politinė 
asmenybė Aldo Moro. 
“Christian Crusade” atkrei
pia dėmesį, kad komunistinių 
žudikų gaujos blaškosi po 
pasaulį, žudydamos antiko
munizmo vadus.

Komunistų partija, savo 
politinėje kovoje kaskart la
biau linksta pasisavinti žiau
riausias priemones—opozici
jos vadų žudymą, valdydama 
pasikėsinimus net ir laisvaja
me pasaulyje.”

Ir begėdis kun. J. Pr. 
šaukia:

Amerika, užuot murkdžiu
si savo žvalgybą, turėtų su
stiprinti jos veikimą, kad šis 
kraštas būtų apsaugotas nuo 
nekaltų žmonių žudymo, ką 
vykdo komunistų agentai, 
smurtu siekdami pergalės. O 
tų agentų čia yra daug.”

Kunigas Prunskis puikiai 
žino, kad komunistai visur 
griežčiausiai teroristus smer
kia ir jų siautėjimą nūdienia
me pasaulyje. Jau prieš 
daug, daug metų, pav., Rusi
jos Bolševikų Partija, Lenino 
vadovaujama, pasmerkė 
anarchistus ir atmetė jų te
roristinius veiksmus. To pa
ties supratimo ir nusistaty
mo šiandien visur laikosi ir 
komunistų judėjimas, komu
nistui ir jų partijos.

Na, paimkime kad ir tą 
Italijos Krikščionių Demo
kratų partijos vado Aldo 
Moro nužudymą. Žinia, jis 
buvo nužudytas tik todėl, 
kad jis stojo už kvietimą 
Italijos Komunistų Partijos, 
kaip antrosios skaitlingaus 
partijos šalyje, bendromis 
pastangomis su jo partija 
sudaryti vyriausybę. Italijos 
komunistai buvo pirmutiniai 
pasmerkti jo nužudymą. 
Prieš kelias dienas Komunis
tų Partija dar kartą pareika
lavo, kad vyriausybė nuo
dugniai ištirtų Moro nužudy
mą. Ir šį kartą, sakoma, 
valdžia sutiko .tai padaryti. 
Tik paskutinis begėdis ir 
niekšas šiandien gali jo nužu
dymą primesti Italijos komu
nistams.

Kun. Prunskis ar kas kitas 
gali ir turi pilną teisę nesu
tikti su komunistų ideologija 
bei programa, bet jiems pri
mesti teroro vartojima prieš 
kitų pažiūrų veikėjus bei 
vadus, sakyti, kad jie yra 
atsakingi už tą upę pralieto 
kraujo, gali, kaip sakyta, 
tiktai visiškai su visokia gė
da atsisveikinęs sutvėrimas.

EILĖRAŠTIS, SKIRTAS “LAISVĖS” 
REDAKTORIUI ANTANUI BIMBAI

JO 85 METŲ SUKAKTIES PROGA
Istorijos vyksmo eigą supratus
Veržliosios jaunystės nerimstančiais metais, 
Ateities horizontai, iškilusys platūs, 
Jums teikė ir teikia jėgų ir sveikatos 

Triūsti, kaip triūsus, karštai, 
Vėliavą nešti aukštai.

Tiesus ir teisingas gyvenimo kelias, 
b Didingas, kilnus kovos idealas,

Pajungus jam pastangas proto ir valios, 
Jums lieja nesilpstančio ryžto ir galios 

Žengti rikiuotėj ilgai, 
Plunksna kovoti džiugiai.

Sidabro plauko sulaukus, matyti
Tarytum nuo kalno darbai padaryti, 
(Qj priekin pažvelgus, viliojamai švyti

>■ v i q > i l ateitį vartai, tautoms atdaryti, —
.'■ni w
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Vyresnioji mokslinė bendradarbė žemės ūkio mokslų 
kandidatė V. Būdvytienė tikrina ankštinių kultūrų hibridų 
atsparumą ligoms. A. Dilio nuotrauka

Lietuvos Žefhdįrbystės mokslinio tyrimo institute Dot
nuvoje kasmet atliekama apie 70 mokslinių tyrimų, kurių 
rezultatai plačiai taikomi praktikoje. Mokslininkai ruošia 
respublikos žemdirbiams rekomendacijas, kuria naujas 
sistemas, metodikas. Tai padeda operatyviai diegti į 
gamybą mokslo ir naujausių technologijų pasiekimus, plėsti 
perspektyviausių veislių rugių, kviečių plotus, kelti 
žemdirbystės kultūrą, didinti grūdų, pašarinių ir kitų 
žemės ūkio kultūrų gamybą. Instituto kolektyvo pastango
mis rajonuota 48 įvairių kultūrų veislės.

IŠ LAIŠKŲ
Gerbiamas Redaktoriau, 
mieli laisviečiai!

Siunčiu keletą žinių iš mū
sų padangės, šaunaus Kap
suko miesto, Sūduvos sosti
nės.

Neseniąi pas mus viešėjo 
Jums pažįstamas žinomas 
smuikininkas, pedagogas 
Jurgis Dvarionas, surengęs 
savo rečitalį. Labai buvo 
įdomu pasiklausyti šį neeilinį 
muzikantą, po ilgesnės per
traukos apsilankiusio pas 
mus. Fortepijono partiją atli
ko Ž. Noreikienė. Svarbiau
sia buvo tai, kad jie pareiš
kė, jog Kapsukas pasuko į 
gerą pusę ir daro gana jau
kaus miesto įspūdį.

Žiema įpusėjusi. Sniego vi
sur pilna, kaip niekad. Todėl 
kapsukiečiai ir sako, kad 
dabar vėl senoviška žiema. 
Aišku, miško žvėrims, 
paukštukams yra daug sun
kumų su maistu. Todėl prie 
namų ne visų, tiesa, yra 
pritaisytos lesyklėlės, kurias 
ypač mėgsta zylės. O kaip 
įdomu stebėti, kada jos ka
poja lašinukus. Kokias figū
ras jos išdirbinė ja!

Vaikams toks oras yra pats 
malonumas, nugali į namus 
įvaryti. Prie namų stovi di
džiuliai sniego seniai, aplink 
ir senų ir jaunų ir visai 
mažų. Aišku, kada šaltis 
nusileidžia iki 30 laipsnių 
Celsijaus, siaučia pūgos, o 
jos dažnos, laukuose tiek 
žmonių jau nepamatysi. To
kia sniego gausybė pridirbo 
ir nemažai nuostolių. Grio
viuose matyti apvirtusių ma
šinų, traktorių, sunkvežimių. 
Ir čia nieko nuostabaus. To
kia padėtis ne tik pas mus, 
bet ir visoje Europoje. Todėl 
ir per radiją bei televiziją 
šiam reikalui skiriama labai 
daug dėmesio.

Pridedu Liuksemburgo 
Komunistų partijos organo 
kelių paskutinių numerių 
trumpą apžvalgėlę. Ji turėtų 
patikti laikraščio skaityto- 

jams, tuo pačiu pagyvintų ir 
visą laikraštį.

Šių įmetu “Laisvės” nume
rių dar negavau, matomai 
pakenkė oro sąlygos, žiema. 
Pas mus taip pat buvo sutri
kęs pašto darbas, bet dabar 
jau atsistatė ir funkcionuoja 
normaliai.

Širdingiausi linkėjimai iš 
Kapsuko! V. Guhnanas

Didžiai Gerbiamas ir 
mielas Drg. Redaktoriau!

Sveikinu Jus visus su artė
jančiu pavasariu ir mūsų 
Didžiajai Tėvynei labai svar
biu istoriniu įvykiu—1979 m. 
kovo 4 d. deputatų rinkimu į 
TSRS Aukščiausiąją Tarybą. 
Lietuvoje šįmet žiema gili ir 
šalta, bet nuo vasario pra
džios šaltis sūthė^ė j#,’1 saulu
tė pradėjo skaisėiku šviesti, 
kaip liaudis sako, pasidarė 
kreiva vėžė. Atrodo, jog ir 
gamta ateina į pagalbą rinkė
jams, kad jie nesušaltų.

Lietuvos darbo žmonės da
bar atsidėję svarsto Tarybų 
Sąjungos Komunistų partijos 
centro komiteto kreipimasį 
į visus rinkėjus, vieningai 
jam pritaria ir džiaugiasi, 
kad TSRS Komunistų parti
jos vadovaujama Tarybinė 
liaudis atsiekė puikių laimėji
mu pramonėje, žemės ūkyje, 
mokslo ir kultūros ir kitose 
srityse.

Mes, kaip ir visa Tarybinė 
liaudis, š. m. kovo 4 d. 
vieningai balsuosime už ko
munistų ir nepartinių bloko 
kandidatus, kad mūsų Ko
munistų partijai vadovau
jant, dirbti ir kovoti komu
nistiškai už kilnius jos idea
lus, už taiką ir demokratiją 
visame pasaulyje.

Viso geriausio,
Jūsų

A. Gučiūnietis

Gerbiamas drauge
Antanai Bimba,

Iš gilumos širdies sveikina
me Jus su 85-kerių metų 
garbingu jubiliejum ir Lietu
vos TSR nusipelnusio kultū
ros veikėjo garbės vardo 
suteikimu. Linkime Jums il
giausių metų, geros sveika
tos, neišsenkamos energijos 
ir visakiariopos sėkmės ko
voje už socialinę pažangą, 
visuotiną nusiginklavimą ir 
taiką mūsų planetoj žemėj.

NATO ir kitų kapitalistinių 
šalių karo vanagai grasina su 
radioaktyviniais mirties 
spinduliais beprotiškai su
naikinti “priešą”—žmones, 
nedarydami materialinių 
nuostolių. Kitaip tariant, žu
dyti žmones, nepaliečiant ka
pitalistinės privatinės nuosa
vybės. Todėl visuose žemy
nuose teskamba šūkiai: “Ša- 
lyn neutroniniai ginklai! 
Liaukitės ginkluotis!”

Povilas if Sofija Pajuodžiai
London, Canada
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Dirigentas Saulius Sondeckis

LIETUVOS KAMERINIS
ORKESTRAS

Saulius Sondeckis—Lietu
vos kamerinio orkestro vado
vas, jo įkūrėjas ir dirigentas. 
Būdamas didelės erudicijos 
muzikantas, išsamiai išstudi
javęs ir klasikinį repertuarą, 
ir senovinę bei šiuolaikinę 
muziką, subtiliai jaučiantis 
įvairių epochų kūrinių muzi
kinę mintį ir stilių, profeso
rius Saulius Sondeckis yra 
ne tik šio muzikinio kolekty
vo ugdytojas, bet ir jo kūry
binio gyvybingumo šaltinis.

1952 m. S. Sondeckis baigė 
Lietuvos TSR Valstybinės 
Konservatorijos smuiko kla
sę, o 1960 m, Maskvos P. 
Čaikovskio Konservatorijos 
aspirantūrą. 1963 m. jaunas 
tik* ką suburto kamerinio 
orkestro dirigentas dalyvavo 
dirigavimo seminare Mask
voje, kuriam vadovavo pran
cūzų dirigentas Igoris Mar
kevičius.

Prie dirigento pulto S. 
Sondeckis iš tikrųjų stojo 
dar anksčiau, 1955 metais, 
kai tapo Vilniaus M. K. 
Čiurlionio vidurinės meno 
mokyklos styginio orkestre 
vadovu. Sis jaunimo kolekty
vas netrukus pasuko plataus 
tarptautinio pripažinimo ke
liu. Su juo S. Sondeckis 
pasirodė IV-ajame Tarptau
tiniame muzikinio auklėjimo 
seminare Budapešte 1964 m. 
ir Bratislavos muzikinės 
šventės Interpodiume 1978 
m.

Aukščiausią įvertinimą 
mokyklos orkestras pelnė 
tarptautiniame Herberto fon 
Karajano fondo jaunimo or
kestrų konkurse Vakarų 
Berlyne 1976 m. “Kai jauni
mas moka taip groti, nėra ko 
jaudintis dėl muzikos atei
ties,"—šitaip apie orkestro 
meninį lygį atsiliepė pats, 
Herbertas fon Karajanas. 
“Tai fantastiška!”—pasakė 
jis, įteikdamas konkurso nu
galėtojams aukso medalį.

Atkaklus kūrybinis darbas 
su gabiu jaunimu, aktyvi 
pedagoginė veikla padeda S. 
Sondeckiui ugdyti naują jau
nų profesionalų pamainą ka
meriniam orkestrui.

S. Sondeckis—Vilniaus 
Valstybinės Konservatorijos 
profesorius, jau dvidešimt 
metų vadovauja styginių in
strumentų katedrai.

“Daugiausia būtent šio 
žmogaus energijos, talento, 
entuziazmo dėka Lietuvoje 
nepaprastai išaugo kameri- 
nis-instrumentinės muzikos 
atlikimo lygis,”—rašė apie jį

Maskvos žurnalas “Muzikal- 
naja žizn” (1977, N r. 14).

Labai aukštai Sauliaus 
Sondeckio meistriškumą 
įvertino didysis mūsų laik
mečio dirigentas Herbertas 
fon Karajanas, o žymus aus
trų muzikologas Karlas Lio: 
blis (Kari Lobi) po Lietuvos 
kamerinio orkestro koncertų 
Vienoje rašė: “Saulius Son
deckis diriguoja nepaprastai 
išraiškingai ir aiškiai, suteik
damas bet kurio charakterio 
muzikai žmogišką alsavimą, 
grindžiamą subtilia frazuote, 
precizišku garso niuansavi- 
mu” (“Kurier,” Viena, 1977.- 
XII.5).

Sauliui Sondeckiui suteik
tas respublikos Liaudies ar
tisto garbės vardas, o 1971 
metais jis apdovanotas Lie
tuvos TSR Valstybine premi
ja. Jis—dažnas respubliki
nių, tarprespublikinių bei są
junginių konkursų žiuri na
rys. 197b metais jis buvo 
pakviestas žiuri nariu į Tarp
tautinį H. fon Karajano fon
do jaunimo orkestrų konkur
są Vakarų Berlyne.

Siaurės Lietuvos aruodas
Iš kurios pusės bevažiuo

tum į Joniškį, keliai bėga 
dideliais laukų masyvais, ku
riuose šen bei ten išsibarstę 
gamybiniai pastatai, balta- 
mūrių gyvenviečių kvartalai. 
Žemdirbiai įsikuria gyven
vietėse su visais buitiniais 
patogumais, arčiau mokyklų, 
vaikų darželių, kultūros na
mų . . . Vidury laukų ar 
pamiškėse pavienių sodybų 
lieka vis mažiau.

Prieš penkiolika metų pir
mieji Tarybų Lietuvoje už 
geriausiai tvarkomą aplinką 
buvo premijuoti “Pergalės” 
kolūkio žemdirbiai. Nors iki 
šiol į centrinę šio kolūkio 
gyvenvietę—Skaistgirį pasi
mokyti, kaip reikia tvarkyti 
aplinką, rūpintis žemdirbio 
buities grožiu ir patogumais, 
kasmet atvažiuoja šimtai 
svečių iš įvairių respublikos 
ir šalies kampelių, tačiau vis 
dažniau jų maršrutai pasuka 
ir į kitus Joniškio rajono 
ūkius.

Gražią gyvenvietę baigia 
formuoti Linkaičių kolūkio 
statybininkai ir kraštovaiz
džio specialistai. Čia dau
giausia statomi vienbučiai 
erdvūs namai, atsisakyta 
tradicinio gatvių išplanavi

Ilgų ilgų ilgiausių
Respublikinės bibliotekos 

salė pilnutėlė, net nosies 
neįkiši. Ir marguoja nelyg 
genys—čia jaunimas, nerū
pestingai dalija šypsenas, čia 
žmonės, jau įveikę gyvenimo 
puškelį, čia ir plikai ar žilai 
galvomis šviečiantys patys 
garbingiausieji. Kas sėdi, 
kas stovi, užkimšę pasienius 
ar kitas vietas, kur tai gali
ama padaryti. Užkištos žmo
nėmis ir abejos į salę durys. 
Fotografai, kino operatoriai, 
radijo reporteriai ir mažiau 
su savo įnagiais pastebimi 
laikraštininkai apspito pasie
niais nedidelę sceną, tačiau 
didžiausia jų krūva'būriavosi 
prie dar kol kas tuščios 
tribūnos.

“Tegu į amžių bėga 
mūs metų vieškeliai. 
Žadu, kol leidžia jėgos 
aš rankų nenuleist.

J. Paleckis”
Tokios eilutės su jų auto

riaus vardo inicialu ir pavar
de švietė prieš publiką, iš
keltos virš scenos. Gal dar 
ką pamatysiu, atrasiu? 
Spraudžiuosiu per duris, ta
čiau jos užkimštos žmonėmis 
ir pasilieku tarpduryje. Bet 
tai irgi jau šis tas, kadangi 
jaučiu, kad tie, kas už mano 
nugaros; jie pavydi tokios 
vietelės, nors ir ant vienos 
kojos bestovėčiau.

Justas Paleckis, išvydęs 
tokią žmonių griūstį, taip 
jais užkimštą salę, duris, 
koridorius, stabteli ir kiek 
nestemba: o, kiek daug! 
Siauras takelis prasiskiria 
tarp žmonių kojų ir palydi 
jubiliatą į sceną. Ilgi, triukš
mingi, gerais palinkėjimais 
sušildyti plojimai sproginėja, 
kad net ausyse kurtulys.

K. Korsakas pradeda šį 
LTSR Rašytojų Sąjungos, 
Knygos bičiulių draugijos ir 
Respublikinės bibliotekos su
ruoštą J. Paleckio kūrybos 
vakarą jo 8D-tosioms gimimo 
metinėms pažymėti. Jis— 
pirmininkaujantis ir supra
tau, kaip nelengva apglėbti 
jubiliato gyvenimą. Yra 
ąžuolų, kurių neapglėbsi. 
Kad taip padarius reikalin
gos ne »vieno žmogaus ran
kos, o daug rankų. Reikalin
gos bendros pastangos. J. 
Paleckio gyvenimas—šako
tas. Tai mintis, kurią vienaip 
ar kitaip išreiškė, pradedant 
pirmininkaujančių K. Korsa
ku ir užbaigiant tais, kurie 
net žodžio nedrįso ištarti, o 
tik sėdėjo, klausė ir pritarė 
visiems kalbėjusiems.

mo. Namai išdėstyti kvarta
lais, tarp kurių palikta daug 
vietos medžiams, želdiniams. 
Naujoviškai pradeda tvarky
tis ir Bariūnų, Kapsuko, Ke- 
palių ir kitų ūkių naujaku
riai.

Socialirtiams pertvarky
mams, buitiniems patogu
mams, aplinkos tvarkymui 
kolūkiai ir tarybiniai ūkiai 
kasmet gali skirti vis dau
giau lėšų, nes pįlnėja jų 
aruodai, didėja pajamos už 
valstybei parduotus žemės 
ūkio produktus.

Joniškio rajonas pagal šių 
produktų gamybą užima Lie
tuvoje žymią vietą. Tai pa
siekta žemdirbių pasiaukoja
mu darbu, nes jie, kalbant 
žemiečio liaudies rašytojo J. 
Grušo' žodžiais, įpratę žemę 
dirbti įsirėžę ir daug prakai
to į ją įlieti. Talkinant galin
gai technikai, taikant prakti
koje naujausius žemės ūkio 
mokslo pasiekimus, kyla lau
kų derlingumas. Kasmet Jo
niškio lygumų hektaras 
brandina daugiau kaip po 
trisdešimt dvigubų centnerių 
grūdų, o pirmaujantys Ba
riūnų, Kepalių, “Jaunosios 
gvardijos” kolūkiai prikulia 
net po 45-50 centnerių.

“LAISVĖ”

Pirmieji lietuvių liaudies 
rašytojo J. Baltušio žodžiai 
buvo:

— Šio žmogaus gyveni
mas, jo veikla tiek šakoti, 
tiek sudėtingi, kad nebeži
nai, iš kur prieiti . . .

Ant stalo puokštės gėlių. 
Jų daug ir įvairių. Čia atnešė 
jas ir padėjo ne tik lietuvio 
ar lietuvės rankos. Ir būtent 
todėl dabar jos gyviau už bet 
kokį žodį rodė į J. Paleckį 
internacionalistą. Beje, tą 
liudijo ir gausios pasveikini
mų telegramos, adresuotos į 
Vilnių iš Leningrado, Mask
vos miestų, iš Rusijos, Uk
rainos, Latvijos ir kitų res
publikų, net iš užsienio šalių. 
Kažkas juokais pastebėjo, 
jog šiomis dienomis T. Lietu
vos paštas daugiausia dirba, 
aptarnaudamas būtent J. Pa
leckį. 0 ir jis 'pats pritarė: 
girdi, telefonistės jau pyks
ta, kad tiek daug darbo per 
mane susilaukusios.

Ir štai jis atsigręžia į Pre
zidiume sėdinčią viešnią iš 
Latvijos ir, kad publika gir
dėtų, kalba:

— Aš—lietuvis, tačiau ne 
nacionalistas. Myliu visas 
tautas. Šitos meilės mane 
mokė ir Latvija, kur išgyve
nau 27-rius metus.

Tai, ką galima pasakyti 
apie J. Paleckį per keletą 
vakaro valandų—labai ne
daug, labai smulku. Ir šia 
prasme gal net žymiai dau
giau pasako Respublikinėje 
bibliotekoje organizuota J. 
Paleckio kūrybos—ir ne tik 
kūrybos!—paroda kurią ap
lankiau kiek vėliau, jau pra
slinkus porai dienų, nuo jubi- 
liantui skirto literatūrinio 
vakaro. Čia, prie J. Paleckio 
portreto, ir perskaičiau V. 
Reimerio žodžius: “J. Palec
kio kūryba— ryškus pavyz
dys, kaip į visumą susilydo 
liaudies interesais gyvenan
čio rašytojo “aš” ir jo visuo
meninis credo, asmeniškai 
intymūs autoriaus jausmai ir 
gyvenimo laikmečio, pilieti
nės pareigos šaukimas.”

0 stendai . . . Juose steng
tasi užakcentuoti atskirus J. 
Paleckio gyvenimo, .jo veik
los etapus, pabandyta plačiai 
apimančią veiklą sugrupuoti. 
Todėl kiekvienas iš jų skelbė 
vis kitaip: J. Paleckis—vi
suomenės ir valstybės veikė
jas, J. Paleckis—su užsienio 
lietuviais, J. Paleckis—rašy
tojas, poetas, publicistas, 
vertėjas, J. Paleckis—ke
liautojas . . . Stendai vardijo

Kolūkiai—milijonieriai sa
vo lėšomis stato mokyklas, 
parduotuves, vaikų darže
lius. Naujos prekybos įmo
nės pernai pastatytos Skaist
giryje, Stungiuose, Dauk
šiuose, Rudiškiuose. Rajone 
veikia 22 kultūros namai, 
kurių dauguma, kaip Žaga
rės, S'kaistgirio, Satkūnų ta
po tikrais kultūrinio-masinio 
darbo kaime centrais. Jtuose 
dažnai svečiuojasi profesio
nalūs kolektyvai iš Vilniaus, 
Panevėžio, Rygos. Rajone 
ypač laukiami Rygos valsty
binio akademinio operos ir 
baleto teatro artistai. Kas
met pagal bendradarbiavimo 
sutartį broliškos respublikos 
meno meistrai rajone parodo 
dvi oper.as ir du baletus, o 
atskiri solistai ir koncertinės 
grupės lankosi beveik kas 
mėnesį.

Siaurės Lietuvos aruodo— 
Joniškio lygumų šeimininkai 
kasmet gyvena vis pasiturin- 
čiau ir šviesiau. Ne vien 
duona dabar sotus žemdir
bys. Todėl labai prasmingai 
skamba “Pergalės” kolūkio 
pirmininko. J. Vilūno žodžiai: 
“Nesvarbu, kad galbūt mes 
šio parko pačiame suaugime 
ir nepamatysime. Svarbiau
sia, išmokyti žmones pamilti 
grožį, palikti savo ainiams ką 
nors gražaus. . .”

A. Norvaišas

Justas Paleckis
tą, ką jau buvau girdėjęs 
prieš porą dienų jubiliato 
kūrybos vakare. Tačiau ši 
tiesa stenduose man kažko
dėl atrodė galingesnė. Gal 
todėl, kad galėjai akimis lais
vai “pačiupinėti” ir jo gau
sius straipsnius, ir daug kny
gų, ir net pasisemti nuotai
kos iš jo gausių kelionių, 
kurių atskirus momentus 
perteikė nuotraukos. Sakau, 
dyvyjiesi, nes visa tai reikė
jo padaryti. Dyvyjiesi, kad 
visa tai padaryta vieno žmo
gaus.

Prisiminiau A.' Laurinčiu- 
ko—“Tiesos” vyr. redakto
riaus—žodžius, ir, atrodė, 
vėl mačiau, kaip juos girdė
dama šypsosi gausi auditori
ja. Gi A. Laurinčiukas, pa
žiūrėjus, kuo rimčiausiai tei
gė, kad, esą,1 nereikia ypatin
gai stebėtis, iš; kur savo 
darbams J. Paleckis atrasda- 
vęs laiko. Nereikia stebėtis 
todėl, kad būdamas tik trejų 
metų, jau puikiausiai mokėjo 
skaityti, būdamas ketverių— 
puikiausiai rašė, o sulaukęs 
penkerių metų—jau aktyviai 
bendradarbiavo užsienio lie
tuvių pažangiojoje spaudo
je .. .

A. Laurinčiukas daugiau 
nevardijo, kaip J. Paleckis 
reiškėsi šeštaisiais, septin
taisiais ir t. t. savo vaikystės 
metais, tačiau jeigu tai būtų 
pabandęs, tikriausiai dar 
daug neįtikėtino pasakytų. 
Na, pavyzdžiui, kad J. Palec
kis sulaukęs šešerių metų 
buvo delegacijų, išvykstan- 

’ čių į užsienį, vadovas. 0 
nesišypsant, kur tik jo nepa
būta!—Indijoje, Japonijoje, 
Australijoje, Kenijoje, Liuk
semburge, JAV, Anglijoje, 
Švedijoje, Bulgarijoje, Pran
cūzijoje . . . Kažkas paskai
čiavo, jog jubiliatas yra pa
buvojęs šešiasdešimtyje pa
saulio šalių.

— Tai štai kokį žmogų 
turime savo tarpe, štai kokį 
žmogų turi Lietuva—prisimi
niau ir J. Baltušį, išėjusį į 
tribūną ano literatūrinio va
karo metu. Buvo prisiminta, 
kad J. Paleckis šiandieną 
švenčia dar vieną jubiliejų,— 
suėjo lygiai šešiasdešimt me
tų nuo pirmo jo spaudoje 
paskelbto eilėraščio “Ateities 
viltis.” Štai kaip jis praside
da:
Šviesesnės mes vis ateities 

laukiam, broliai, 
Ištroškę išvysti ją esam visi, 
Daug vargom, kentėjom, dar 

vargstam lig šiolei, 
Vis mūs viltis tą dienelė 

šviesi . . .
Taip J. Paleckis rašė: 

“Ateities viltyje,” šavo eilė
raštyje, paskelbtame 1919 
m. sausio 23 d.

Na, bet vėl grįžkime į salę, 
kur jubiliatas sėdi prie gėlė
mis apkrauto stalo, kur jam 
sakomi ir atnešami gražiausi 
linkėjimai. Taip, šis vaka

ras—neeilinis, tačiau, saky
čiau, su aiškia specialia kryp
timi: čia J. Paleckis dažniau 
buvo vadinamas poetu. Tai 
jau lyg ir ne tai, ka skelbia 
TSRS Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo įsakas “už vaisin
gą—visuomeninę politinę 
veiklą.” Už ją dabar jam 
įteiktas Spalio revoliucijos 
ordinas. Tačiau ordinai—or
dinais. Aišku, per juos daug 
pasakoma apie žmogų, jais 
neblogai sveriami kiekvieno 
žmogaus nuopelnai ir visgi 
ne visi tieji, kas žvilgina 
ordinus gali apsigyventi gau
sybės žmonių širdyse. Užeik 
į tą namą, užeik į aną, užeik į 
kokį pasirenki pats, ir visur 
netruksi įsitikinti—čia J. Pa
leckis “gyvena,” nes jis žino
mas, gerbiamas ir mylimas. 
Ak, reikia girdėti, kaip sma
giai suūžė salė, pliaukšėjo 
delnais, kuomet J. Baltušis 
iš tribūnos pareiškė:

— Populiarumo atveju J. 
Paleckis pralenkė bet kokį 
rašytoją, poetą, dailinin
ką .. . Nėra Lietuvoje na
mo, kur jo nežinotų. — O kiek 
toliau vėl: —O kad taip būtų, 
reikėjo labai taurios širdies, 
reikėjo geros valios Lietuvai 
ir visai žmonijai. Būtent šito 
gausiai turi J. Paleckis.

Daug tą vakarą būta linkė
jimų. Jubiliatą širdingai 
sveikino atstovai įvairių ko
lektyvų. Čia, matyt, jų iš
vardinti nereikia, kadangi 
tokie sveikinimai jau ne pir
mąją dieną “beldėsi” į J. 
Paleckio namų duris. Na, o 
man dabar tik rūpi pabrėžti
nai pasakyti, kas iš viso jo 
turtingo gyvenimo jam pa
čiam yra brangiausia. Štai jo 
paties žodžiai:

— Aš atstovas tos kartos, 
kuri atkūrė Tarybų Lietuvą. 
Tai man svarbiausia iš viso 
mano margo gyvenimo . . .

O paskui susirinkusi salėn 
gausi žmonių auditorija dai
navo—Ilgiausių metų linki
me .. . Pranas Karlonas

• APIE SAUGOS 
DIRŽUS

Kol kas mūsuose saugos dir
žai dar neprivalomi, todėl 
juos segas! tik nedaugelis au
tomobilininkų. Tačiau saugos 
diržų reikšmė neabejotina. 
Jau ir mūsų respublikoje už
fiksuota atvejų, kai mirtinose 
situacijose važiuotojai liko 
sveiki tik saugos diržų dėka.

Apie saugos diržų reikšmę 
vaizdžiai byloja automobilinė 
statistika tų kraštų, kur sau
gos diržai jau privalomi. Pa
vyzdžiui, Švedijoje prieita iš
vada, kad saugos diržai yra 
veiksmingiausia ir universa
liausia apsaugos priemonė vi
sose avarinėse situacijose. Sta
tistika teigia, kad 28 tūkst. 
avarijų saugos diržai sumažino 
lengvų sužalojimų 30%, o 
mirtinų — 80%.

Originaliai ir vaizdingai sau
gos diržai populiarinami Aust
rijoje. Ten masiniu tiražu iš
leistas pašto ženklas, vaizduo
jantis autokatastrofą. Ant ženk
lo užrašyta: „Saugos diržai 
giltinei suriša rankas.’.

3-IAS PUSLAPIS

TARYBŲ LIETUVOJE

Darbininkai 
su diplomais
Maždaug prieš dešimtį me

tų kelios Tarybų Lietuvos 
profesinės technikos mokyk
los eksperimentuodamos 
pertvarkė mokymo planus. Į 
jas priimti berniukai ir mer
gaitės turėjo išeiti naują mo
kymo programą: kartu su 
profesija įsigyti ir vidurinį 
išsilavinimą.

Ar pasiteisino eksperimen
tas?

— Visiškai,—tokios nuo
monės yra Kauno 37-osios 
vidurinės profesinės techni
kos mokyklos direktorė S. 
Bružienė.—Vien tik pas mus 
daugiau kaip tūkstantis mer
ginų tapo kvalifikuotomis 
darbininkėmis, bendrojo išsi
lavinimo lygiu nenusilei
džiančiomis savo bendraam
žėms, baigusioms vidurines 
mokyklas. Kiek man žinoma, 
nė viena jų savo pasirinkimo 
nelaiko klaidingu. Kalbėda
masi su moksleivėmis, daž
nokai girdžiu: “Mes prana
šesnės už savo bendraam
žes—mokyklą baigus, ne
teks dvejoti, blaškytis . . .”

Sociologai atidžiai stebėjo 
eksperimentą, lygino likimus 
jaunuolių, baigusių profesi
nes technikos mokyklas, ir 
tų, kurie atėjo į gamyklas iš 
vidurinės mokyklos suolo. 
Štai jų išvados. Profesinių 
technikos mokyklų auklėti
nių tarpe daugiau aukštos 
kvalifikacijos darbininkų, ge
rokai didesnis ir jų gauna
mas atlyginimas. Jie geriau 
“aklimatizuojasi” gamyboje, 
dažniau tampa brigadinin
kais ir meistrais, aktyviau 
dalyvauja gamybos valdyme, 
techninėje kūryboje. Vadina
si, ilgiau trunkąs profesinis 
mokymas — efektyviausia, 
rentabiliausia darbininkų ka
drų ruošimo forma.

— Ar darbininko diplo
mas netrukdo vaikinų ir 
merginų karjerai—sakykim, 
ar tai nėra kliūtis siekti 
inžinieriaus diplomo?

— Greičiau atvirkščiai,— 
pastebi direktorė.—Nemaža 
dalis profesinių technikos 
mokyklų auklėtinių mokosi 
vakariniuose ir neakivaizdi
niuose institutų skyriuose, o 
tiems, kurie baigė mokyklas 
su pagyrimu, net suteikiama 
pirmenybė stoti į bet kurios 
aukštosios mokyklos dieninį 
skyrių. Nėra abejonės, kad 
iš jų išaugs geri specialistai, 
nes savo pažintį su gamyba 
jie pradėjo nuo pat pradžių — 
nuo paprasčiausių staklių.

Kauno Spalio 50-mečio 
dirbtinio pluošto gamykloje, 
A. Siaučiūnaitės trikotažo 
gamybiniame susivienijime, 
kur paprastai skiriamos dirb
ti mokyklos auklėtinės, gali
me rasti dešimtis jaunų dar
bininkių, besimokančių aukš
tosiose mokyklose. Antai šo
kėja A. Gedminaitė studijuo
ja chemijos technologiją 
Kauno A. Sniečkaus Poli
technikos instituto neaki
vaizdiniame skyriuje, jos 
draugė V. Kaminskaitė tęsia 
studijas šio instituto elektro
technikos fakultete . . .

Vidurinės profesinės tech
nikos mokyklos suteikia jau
niems žmonėms plačias gali
mybes. Jų auklėtiniai mielai 
laukiami pramonės įmonėse, 
jiems garantuojamas darbas 
pagal specialybę, visapusiška 
pagalba. Gamyklos rūpinasi 
jaunųjų darbininkų profesi
nio tobulėjimo gyvenimo są
lygomis.

Beje, specialybės įsigiji
mas nėra tik šiaip nemoka
mas. Vidurinių profesinių 
technikos mokyklų mokslei
viai yra visiškai išlaikomi 
valstybės.

Naujoji mokymo sistema 
toliau plečiama ir tobulina
ma.

R. ČESNA
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“Žiema ant beržo, baitai 
apšarmojusio, Nutūpė 
sena.

Kraipo ji galvą ir kiek

padūmojusi Kranksi
vargšė viena.”

A. Dambrauskas-Jakštas
V. Gulmano nuotr.
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“Karšta žiema” vakaruose

/

Sinoptikų pranešimuose, 
gaunamuose šių žiemų iš se
nojo ir naujojo pasaulio, 
daug rašoma apie neregėtus 
šalčius, pūgas, rekordinius 
temperatūrų svyravimus. 
Vakarų Vokietijoje neseniai 
pusnys paralyžiavo eismų 
autostradose, Anglijoje neį
prasti šalčiai sutrikdė nor
malų gyvenimų daugelyje ra
jonų, Jungtinėse Valstijose 
gausiai pasnigo ir nuo išori
nio pasaulio buvo atskirtos 
ištisos gyvenvietės.

Tačiau šalčiai, sniegas ir 
kiti oro kaprizai nė kiek 
nesumažino klasinių mūšių 
įkarščio kapitalo pasaulyje. 
Prieštaraudami sinoptikų 
pranešimams, politiniai ap
žvalgininkai rašo apie “karš
tų žiemą” daugelyje Vakarų 
šalių. Prisiminkime kad ir 
pusantro mėnesio trukusį 
Rūro plieno lydytojų streiką, 
kokio jau daug metų nebuvo 
Vakarų Vokietijoje, dviejų 
mėnesių streiką Amerikos 
Fordo koncerno įmonėse An
glijoje, plataus masto Angli
jos darbininkų klasės strei
kus, kurie lyginami su at
mintinu visuotiniu 1926 metų 
streiku.

Kapitalistinio pasaulio cita
delėje—Jungtinėse Ameri
kos Valstijose praėjusiais 
metais dėl streikų buvo pra
rasta apie 39 milijonus darbo 
dienų, trimis milijonais dau
giau, negu ankstesniais me
tais.

Dabar buržuaziniai ideolo
gai vis rečiau kalba apie 
“taikų tarp klasių," “socialinę 
partnerystę,” “darbo ir kapi
talo interesų harmoniją.” 
Pats gyvenimas paneigia šias 
prasimanytas kapitalizmo 
gynėjų teorijas. Pavyzdžiui, 
paimkime tokių klasikinę ka
pitalo šalį, kaip Anglija. 
Prieš trejus metus leiboristų 
vyriausybė su Anglijos dar
bo unijų (profsąjungų) vado
vybe sudarė vadinųmųjį “so
cialinį kontraktų," kurio pa
grindų sudaro darbo žmonių 
darbo užmokesčio didinimo 
"įšaldymo” politika. Tačiau 
ekonomikos krizė, spartus 
kainų didėjimas ir viso to 
sukeltas galingas streikų ju
dėjimas sužlugdė šių politi
kų. Vien tik pastaraisiais 
metais, padidėjus kainoms, 
Anglijos darbininko uždarbio 
realioji vertė sumažėjo 8 
procentais. Todėl, reikalau
jant masėms, praėjusių metų 
rudenį Britanijos darbo unijų 
kongreso suvažiavimas at
metė vyriausybės nustatytų 
“ribų,” pagal kurių darbo 
užmokestis per metus gali 
padidėti 5 procentais.

Po to Britanijos salose pra
sidėjo plataus masto strei
kai. Streikavo automobilių 
gamintojai, benzin vėžių,

J

MAKNIŪNAI
eisenoje nešė vėliavų į Mer- j 
kinę, nužudytas ir Mačiusi Yra 
Petukauskas savo krauju ap-!.
laistė Dzūkijos žemę palei į katalikų bažnyčia 
Merkinę.
žmonių kraujas . . .

Romos katalikų 
bažnyčia silpnėja

Olimpiniai pašto 
ženklai

Lyg vainiku miškais ap
supti yra Makniūnų laukai. 
Tai vienas iš daugelio Dzūki
jos kampelių. Makniūnai bu
vęs dvaras. Nemažas dvaras. 
Turėjęs didelius plotus miš
kų ir laukų. O baudžiavos 
laikais jam priklausė Raiti
ninkų, Lydekininkų, Savilio- 
nių, Veismūnų kaimai deši- 
nioje Nemuno pusėje, o kai
rėje Nemuno pusėję Šadžiū- 
nų ir Smarliūnų kaimai. 
1925-1926 metais buvo išpar
celiuotas, paliktas dvaro sa
vininkui Karoliui Muiželiui 
centras iš 150 ha. 1940 me
tais dvaras buvo naconilizuo- 
tas ir žemė išdalinta kume
čiams.

Dar ir nūnai seno dvaro 
parko liekanos saugojamas ir 
plečiamas, tai bus naujas 
parkas naujos Makniūnų gy
venvietės. Čia kuriasi graži 
mūrinė gyvenvietė, tai “Dzū
kijos” kolūkio centras. O 
šitame sename parke yra 
medžių, kuriuos prižiūrėjo 
augino čia dirbdamas jaunas 
būdamas rašytojas Rojus Mi
zara, kai dar gyveno Savilio-

aerouostų darbuotojai, todėl I nyse. Pirmų kartą parvažia- 
nefunkcionavo daugelis ša
lies transporto arterijų ir 
sumažėjo gamyba kai kurio
se pramonės šakose. Sausio 
22 dienų nedirbo 1,5 milijono 
miestų komunalinių įstaigų ir 
tarnybų darbuotojų. Ruošia
si pradėti kovų kalnakasiai, 
mašinų gamintojai ir kiti 
Anglijos darbininkų klasės 
būriai. Tokio plataus masto 
streikų Anglijoje iš tikrųjų 
seniai jau nebuvo. Padėtis 
šalyje tiek paaštrėjo, kad 
vyriausybė buvo priversta 
iškelti parlamente klausimų 
dėl pasitikėjimo.

Kokios gi yra priežastys, 
kad kapitalo šalyse suakty
vėjo klasių kova?

Viena pagrindinių yra ta, 
kad pablogėjo darbininkų ir 
tarnautojų gyvenimo sąly
gos. Dėl infliacijos ir pragy
venimo brangimo labai su
mažėjo darbo žmonių darbo 
užmokesčio perkamoji galia. 
Pavyzdžiui, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose pasta
raisiais metais maisto pro
duktų kainos, mokestis už 
medicininį aptarnavimų ir 
buvo nuoma vidutiniškai pa
didėjo 10 procentų, o viduti
nio Amerikos darbininko 
darbo užmokesčio perkamoji 
galia sumažėjo 3,6 procento. 
Anglijoje praėjusiais metais 
kainos pakilo 8,4 procento, 
Italijoje—12-13 procentų. 
Oficialiais duomenimis," 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose 25 milijonų žmonių paja
mos yra žemiau “skurdo ri
bos,” Anglijoje—5 milijonų 
žmonių.

Kita, ne mažiau svarbi 
klasių kovos paaštrėjimo Va
karuose priežastis—didėjan
tis nedarbas. Siame dešimt
metyje bedarbių skaičius iš
sivysčiusiose kapitalistinėse 
šalyse padvigubėjo, o Vokie
tijos Federatyvinėje Respu
blikoje bedarbių padaugėjo 
net 7 kartus. Bedarbių armi
ja šiose šalyse dabar sudaro 
17 milijonų žmonių.

Monopolijos, vykdydamos 
kapitalistinę gamybos “racio- 
nalizavimo" ir intensyvinimo 
politiką, kasmet atleidžia iš 
savo įmonių dešimtis, šimtus 
tūkstančių darbo žmonių. 
Darbininkų klasė priešinasi 
tam savo išbandytu ginklu— 
streikais. Ryškus pavyz
dys—jau minėtas Rūro me
talurgų streikas, kuris buvo 
nukreiptas prieš masinius at
leidimus. 1

1940 metus čia buvo 
centras su kumety- 

o aplink jį, blogose 
žemėse buržuazine

revoliucinės spau-

Vis dažniau organizuoti 
vieningi darbininkų klasės 
veiksmai priverčia monopoli
jas trauktis. Darbo žmonių 
kova kapitalo šalyse kasmet 
įgauna vis platesnį mastų.

V. Sereika

vęs, berods, 1959 metais, R. 
Mizara su manimi apžiūrėda
mas šį parkų pasakojo daug 
kų iš , savo vaikystės ir 
paauglystės. Gražūs čia lau
kai, kalnoti, papuošti medžių 
kuokštėmis, pievomis ... Ir 
žaliu vainiku miškai apjuosia 
juos—tai Makniūnai.

Nūnai nebe tie Makniūnai. 
Prieš 
dvaro 
nais, 
dvaro
percoliacija, vadinamoji že
mės reforma, 1922 metais 
prisėjo lūšnų, kuriuose skur
do naujakuriai. Vargo jungų 
tempė kumečiai, nelengves- 
nis tasai jungas buvo ir 
valstiečiui naujakuriui. Tam
sa, skurdas viešpatavo kaip 
kumetynuose taip ir lūšnuo- 
se.

Buvo čia ir pažangesnių 
kumečių, kaip Albaičiai, dva
ro kalviai, kaip Karvingelis, 
A. Sudničenka, kurie dar 
apie 1919 metus buvo įkūrę 
savo komitetų ir išreikalavo 
iš dvaro savininko geresnių 
darbo ir gyvenimo sąlygų. 
Įsigalėjus buržuazinei val
džiai vėl sunkus kumštis pri
slėgė juos.

Dzūkų karštas neramus 
kraujas virė, kunkuliavo ne
pakęsdamas neteisybės. O 
jis čionai suseno dar nuo 
1863 metų sukilimo, kurių 
aukos ilsisi Veisniūnuose ir 
prie Živulčiškiy. Čia dar ir 
nuo 1905 metų, kai siuto po 
dvarų caro žandarai iškovo
dami
dos . . . Visų laikų Makniū- 
nuose 
kova už darbo žmogaus būvį.

Senesioji karta traukėsi iš 
kovos fronto, o jį jų vietų 
stojo nauji. Pogrindyje judo- 
ma, žmonės skaito nelegalių 
komunistinę literatūrų, 
švenčių progomis plevėsuoja 
raudonos vėliavos medžiuo
se. Liaudis jautė, jog pergalė 
artėja.

1940-tųjų birželis. Mitingai 
Makniūnuose, kumečiai de
monstracija su vėliava žy
giuoja į Merkines mitingų. 
Įsisteigia dvaro kumečių ko
mitetas, kuri sudaro A. Su- 
daičenka, A. Sakalauskas, P. 
Kilmanas. Saugomas dvaro 
turtai. Dvaras rudeniop iš
parceliuojamas. Kumečiai 
gauna žemės, sėklos ir prasi
deda naujas gyvenimas be 
pono. Jų tarpe gavo žemės ir 
Vadas Januškauskas..

Nespėjo savo sėtas duonos 
paragauti naujakuriai, kai 
Hitlerio tankai išmindžiojo 
juos, o kas liko neišgriusta 
karo lacinos vėl dvaro savi
ninkas Vadas Muiželis pasiė
mė sau. Vėl vergija, baisi 
vergija. Liejosi kraujas. Ir 
tas A. Sudničenka, kuris

ir aplink juos virė

* Yra rimtų duomenų, kad 
| paskutiniais metais Romos

i neteko 
Liejosi nekaltų į daug kunigų ir kad tikinčiųjų 

I eilės retėja. Mat, kovoms 
. .v.. . aštrėjant, darbininkija pra- 

Daug makniūmskių išėjo ( deda teisingai apkainuoti ka- 
!ų i talikų bažnyčios atsidavimų 
19 . ■: ir tarnavimų turčiams.

Vien Prancūzijoje praeitais 
metais 213 Romos katalikų

I kunigų pasitraukė iš kuni
gystės. Italijoje 50 kunigų 
sustreikavo prieš vyskupus, 
liko nubausti už tokį pasi
priešinimą ir metė kunigys
tę.

Apskaičiuota, kad pasaulio 
gyventojų skaičius per me; 
tus pasidaugino 90,000,000, 
bet Romos katalikų skaičius 
per tą pat laiką sumažėjo 
5,700,000. Žinoma, dar vis 
tiek jų priskaitoma iki 700,- 

. 000,000. Tai dar gana didelė 
jėga.

1978 metų rugpjūčio 6 d. 
mirė popiežius Povilas VI. Į 
jo vietą buvo išrinktas italas 
kardinolas Albino Luciano ir 
pasivadino dviejų pirmesnių 
pdpiežių vardu—Jonu Povilu 
L Tai buvo 253-čiasis popie
žius. Jis buvo darbininkų 
šeimos sūnus. Jo tėvas pri
klausė prie Socialistų parti
jos. Daug kas laukė—tikėjosi 
didelių pakaitų Romos katali
kų.tikyboje.

Bet Jonas Povilas I neilgai 
tegyveno. Jis nuo širdies 
smūgio mirė 1978 metų spa
lio 4 d. Bet ar jis iš tikrųjų 
mirė nuo širdies priepuolio? 
Daug kas pranešimais nepa
sitikėjo ir reikalavo padaryti 
skrodimą ir patikrinti mir
ties priežastį. O gal jis nužu
dytas? Bet Vatikanas atsisa
kė tą padaryti. Viskas tuomi 
ir baigėsi.

Vėl buvo sušaukti kardino
lai į konferenciją išrinkti kitą 
popiežių. Bet šįkart susirin
ko dauguma kardinolų ne 
italų. Italų tebuvo 26, o kitų 
tautybių net 85. Tai jie ir 
išrinko popiežiumi ne italą, o 
lenkų, Krokuvos kardinolų 
Karolį Vojtylų, 58 metų am
žiaus, kuris pasivadino Jonu 
Povilu II.

Na, ir naujasis popiežiaus 
paėmė Vatikano raktus į 
savo rankas. Jis pasakė: 
“Romos katalikų bažnyčia tu
rėtų atsipalaiduoti nuo tur
tuolių, nuo bendravimo su 
pavergėjais, o stovėti su 
vargšais.”

Skamba gražiai. Bet žodžių 
neužteks. Čia reikės ir dar
bų. O darbais Jonas Povilas
II jau pasirodė, kad jis tik 
gudrauja kaip politikierius. 
Jis jau išstojo prieš Komu
nistų Partijų Italijoje. Jis jau 
išstojo prieš gimdymų kon
trolę, prieš skyrybas-divor- 
sus. Matyt, jis yra ne dvide
šimto šimtmečio žmogus. Jis 
nesiskaitys su šių dienų pa-

| miškus, susibūrė į partizanų [ 
būrį. Visi gyventojai remia j ; 
knvnt.nius. vnlHkovotojus. Vietos valdžia be- | 
veik partizanų rankose. 
Makniūnuose dabar stovi 
partizanų-kovotojų atmini- I 
mai paminklinis akmuo. Te
gu primena jaunąjai kartai, 
jog su priešu reikia kovoti. 
Hitlerio armija pasitraukė. 
Makniūnai 1944 metų liepos 
15 dieną išsilaisvino iš vokie
čių okupacijos.

Tada žemė vėl grįžo nauja
kuriams. O naujakuris V. 
Janušauskas užsikalė savo 
žemės sklypo ežežauklius ir 
išskubėjo į frontą dabaigdi- • 
nėti besitraukiančių fašistų. 
Ir daug kitų makniūniškių, 
taip padarė. Pasibaigė karas, 
grįžo taika, bet Makniūnuose 
dar buvo neramu, daug aukų 
nusinešė su nacionalistais 
kovai. Žuvo A. Sudaičenko 
(tėvas, sūnus anksčiau žuvo), 
P. Kilmanas, V. Peškys ir 
daug kitų.

Pralėtas kraujas, drąsiųjų 
kova, nūnai atnešė kitas die
nas Makniūnams. Jau nebėra 
tamsių kumetynų, lūšnų, o 
visur šviesūs, erdvūs namai. 
Kuriasi nauja miesto tipo 
gyvenviete. Jau yra 20 naujų 
mūriniu gyvenamųjų namų. 
Kumečiai dabar turi mūri
nius namus, lengvas mašinas 
ir visų kitų technišką buitį. O 
ar butu kumetys ar naujaku
ris 1939 metais pasistatę sau 
mūrinį namą, ar nusipirkęs 
lengvų mašinų? Gali kas nori 
patikrinti tokius faktus vie
toje. Tai šios dienos tikrovė 
yra, ar ji patinka kam ar ne.

Makniūnuose yra puiki mo
kykla. Kultūros namai, su 
200 vietų puikia sale ir gera 
scena. Yra puiki kaimo kape
la, kuri ir per Vilniaus televi
ziją pasirodo. Biblioteka- 
skaitykla. Parduotuvė.

Makniūnai nusimętė savo 
seną rūbų, ir kas juos seniau 
yra matęs—nebeatpažintų. 
Gyvenimas šviesėja ir šiem 
dzūkijos kampelyje, kur bu
vo kumetynai ir lūšnos.

V. Ulčinskas

Nauja švente
Pasaulyje nėra tokios kitos 

šalies, kur išradėjų ir racio
nalizatorių veikla būtų tokia 
didelė, kaip kad Tarybų Sų- 
jungoje. TSRS Aukščiausios 
Tarybos įsaku šalyse įvesta 
sųjunginė išradėjų ir raciona
lizatorių diena, kuri bus 
švenčiama kasmet paskutinį 
birželio šeštadienį.

šaukimais ir reikalavimais.
Vatikanas labai rūpinasi, 

kad katalikai Lotynų šalyse 
nerimauja, kad ten ir kai 
kurie kunigai, jausdami prie
spaudos jungų, didelį išnau
dojimų ir badmiriavimų, atsi
palaidavo nuo turčių reikalų 
gynimo. Ten ir kai kurie 
kunigai turi drųsos stoti dar
bininkų pusėje, užtarti juos 
streikuose, kovose už pageri
nimų savo būklės.

Domininkonų 
sostinėje Santo

O kadangi jis 
politikierius, tai 
iš lėktuvo—visų

Meksi- 
Meksi- 
reikalų 
Respu- 

Do- 
yra 
čia 

pir-

Apskaičiuota, kad Lotynų 
Amerikos šalyse slaptai nu
žudyta 8,668 darbininkų va
dai. Nužudytų yra ir kunigų. 
Žinoma, ne visi kunigai apgi
na darbininkų reikalus. To
kių yra tik dalis. Kiti lieka 
ištikimi turčiams, pavergė
jams ir net grasina pašalini
mu iš savo eilių kovingųjų 
kunigų, išvilkti juos iš suta
nų.

Nujausdamas tų viską, Jo
nas Povilas II sumanė šaukti 
Lotynų Amerikos kardinolų 
konferencijų pasitarimams. 
Ir tokia konferencija buvo 
sušaukta sausio 26 d. 
k oje. Važiuodamas į 
kų, popiežius matė 
sustoti 
blikos 
mingo. 
geras 
išlipęs
ma puolė ant kelių ir pabu
čiavo žemę. Čia susirinkusią 
minią jis laimino, žegnojo, 
bučiavo jam į rankas paduo
tus kūdikius.

Sausio 27 d. jis pasiekė 
Meksikos miestų Pueblo. Tų 
patį jis padarė ir ten—puolė 
ant kelių ir bučiavo Meksikos 
žemę. Tai jo metodą užka
riauti meksikiečius, pasiro
dyti, kad jis yra širdingas ir 
artimas jiems žmogus, kad 
net, jų mięlą žępielę.Įjų^iųpjųl, 

Bet, žinoma, Jonas Povilas 
čia pribuvo ne tik žemę ir 
vaikučius bučiuoti, bet atlikti 
nemažų, daugiau politinį,ne
gu tikybinį darbų. Jis tų 
parodė kardinolų konferenci
joje. Jis čia visai atvirai 
atsistojo reakcinių kunigų 
pusėje. Jis išvarė tuos kuni
gus, kurie dalyvauja darbi
ninkų kovose. Girdi: “Kris
tus nebuvo revoliucionierius, 
todėl ir jums neleistina revo
liucinio darbo dirbti.”

Jis sakė: “Bažnyčia šiame 
krašte atskirta nuo politikos, 
nuo politinių ir ekonominių 
varžybų; bažnyčia yra dievo 
namai, ir tokia turi būti.” 
. Argi ne taip kalba visi 
kunigai, kurie iš širdies tar
nauja reakcijai? Argi ne taip 
kalba kapitalistinės sistemos 
gynėjas teisėjas, kuris pa
smerkia žmogų į kalėjimų už 
dalyvavimų liaudies kovose? 
Taip, popiežius Jonas Pau
lius II jau parodė savo tikrųjį 
veidų. J. Dzūkelis

Nors sporto olimpiada 
Maskvoje bus sekančiais me
tais, bet tam įvykiui atžymė
ti jau dabar leidžiami pašto 
ženklai. Iš viso numatyta 
išleisti 16 serijų su taip 
vadinamais auksinių miestų 
vaizdais, kuriuose bus paro
dyta senosios cerkvių auksi
nės bonios, katedros ir mies
tų vartai bei miestų herbai.

Pirmosios laidos 8 ženklai 
jau pasirodė ir jų kaina 1 
rublis ir 50 kapeikų kiekvie
no.

Apie 40 mylių nuo Mask
vos į šiaurę yra Zagorsko 
miestas. Nuo seno jisai gar
sus savo vienuolynu ir maldi
ninkų kelionėmis. Tam mies
tui skirtame ženkle matomos 
auksinės vienuolyno bonios 
už miesto sienų ir to miesto 
herbas. Antrasis serijos 
ženklas paskirtas Yuri Gaga- 
rino, pirmojo kosmonauto, 
vardu pavadintiems Zagors- 
kio miesto Kultūros Rū
mams.

Toliau seka Rostov-Velikii 
miestas. Viename ženkle Ro
stovo Kremliaus bokštai bei 
sienos ir šv. Jono katedra, o 
antrame—vienuolyno vaiz
das.

Trečioji serija skirta Pere- 
slavl-Zalesky miestui, maž
daug už 85 mylių į šiaurės 
rytus nuo Maskvos. Viename 
ženkle caro Petro Didžiojo 
stovyla ir miesto panorama, 
o kitas ženklas turi Aleksan
dro Nevskio ir II pasaulinio 
karo kareivio paminklus.

Ketvirtoje serijoje randa
me Yaroslavlio miesto vie
nuolyno sienas su bokštu ir 
miesto herbų. Antrasis ženk
las parodo modernų to mies
to vaizdų ir Tėvynės karo 
atminimui obeliskų—pamink
lą.

. ' * ♦ < * ■> F \

Tarybų- 
Lietuvoje

FERMŲ DARBUOTOJŲ 
ĮSIPAREIGOJIMAI

Primelžti vidutiniškai iš 
karvės 3330 kilogramų pie
no, gauti iš kiekvienos dede- 
klės 238 kiaušinius, pasiekti, 
kad penimi galvijai vidutiniš
kai per parų priaugtų 720 
gramų, o kiaulės—460 gra
mų,—tokie yra respublikos 
kolūkių, tarybinių ir valsty
binių ūkių fermos darbuotojų 
įsipareigojimai 1979-siems 
metams.

Anykščių kultūros rūmų pramoginių šokių kolektyvas turi turtingų savo veiklos 
istorijų. Rengiamuose konkursuose šokėjai dažnai užimdavo prizines vietas. Suvenyrai 
ir atminimo dovanos byloja apie šimtus surengtų koncertų respublikos kolūkiuose, 
rajonų centruose.

Už kūrybinę veiklų ir aukštų meninį lygį kolektyvui suteiktas liaudies kolektyvo 
“Verpeto” vardas. ; ,

Nuotraukoje: jauniausieji “Verpeto” šokėjai. A. Dilio nuotr.

ŠEFAI-
KOMJAUNUOLIAI

“Per praėjusius metus kai
mo vietovėse pastatytos 42 
mokyklos ir pastatai su 12 
tūkstančių vietų, šešiolika 
mokyklinių bendrabučių su 
1656 vietomis ir 22 namai 
mokytojams su 196 butais. 
Praktiškai prie visų šių ob
jektų dirbo šefuojančių orga
nizacijų komjaunuoliai, 
skelbia “Komjaunimo tiesa 
savo informacijoje.
RENESANSO MILŽINAI*
Vilniuje “Mokslo” leidykla 

išleido V. Rutenburgo “Re
nesanso milžinai.” Knygoje 
pasakojama apie Renesanso 
ir Reformacijos epochą Itali
joje ir Vokietijoje, parodoma 
tos epochos garsiųjų atstovų 
—tapytojų Leonardo da Vin- 
čio ir Albrechto Diurerio 
politinio veikėjo Nokolo Mą^ 
kiavelio ir bažnyčios r 
matoriaus Martyno 
veikla.
LVOVĄ SU “AR TIKI?”

Stambiame ir istoriškai 
garsiame Ukrainos Lvovo 
mieste vasario 19-25 dieno
mis vyks sąjunginis televizi
jos politinių filmų festivalis.^ 
Respublikos “Telefilmas” ten 
parodys trijų dalių dokumen- 
narijaus autorius F. Ma-z 
čianskas, režisierius V. Da- 
bašinskas).
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KANADOS ŽINIOS Toronto Lietuvių
Moterų Klubas

VIEŠNAGĖS DIENOMISSpeikuotą žiemą
MONTREAL, QUEBK

NEPAPRASTAS“L” 
ŠĖRININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

“Laisvėje” jau būsite pa
stebėję skelbiama ■ apie to 
laikraščio šerininkų suvažia
vimą, kuris numatomas Ba- 
landžio-April 1 d. New Yor
ke.

Sis suvažiavimas bus ypa
tingas tuo, kad jame, apart 
aptarimo laikraščio reikalų, 
bus atžymėta ir ilgamečio 
“Laisvės” redaktoriaus, ne
nuilstančio ir ryžtingo kovo
tojo už darbo žmonių reika
lus, už Taiką, kurio nė sunki 
amžiaus našta neparblokštė, 
Antano Bimbos 85 m. Gimta
dienio sukaktis.

Šia reikšminga proga, pri
siminkime ir mes montrealie- 
čiai, ypač aldiečiai ir “Lais
vės” skaitytojai, šį taurų 
tautietį—pasiųskime pasvei
kinimą, pridėdami jo reda
guojamam laikraščiui ir 
auką.
MIRTYS, MIRTYS

Atrodo, kad Montrealo lie
tuvių koloniją dažniausiai ap
lanko mirtis. Kas savaitę 
palydime vieną, o dažnai ir 
du (net ir tris) tautiečius į

amžiną poilsio vietą. Štai 
vasario 2 d. mirė Ona Motu- 
zienė-Venskiūtė, sulaukusi 
80 m. amžiaus. Paliko dukrą 
su šeima Laurynaitienę, bro
lį J. Venskų Montreale, sūnų 
Calgaryje ir sesutę Detroite. 
Velionė buvo atvykus iš Pla
telių apylinkės, Kretingos 
valse.
LIGONIAI

K. Lignugaris buvo stai
giai susirgęs ir išvežtas į 
Readdy Memorial ligoninę.

F. Nakas sunkiai serga ir 
randasi Victoria ligoninėje.

F. Kušleikai teko kurį lai
ką pagulėti ligoninėje.

Ch. Lukošas buvo Žydų 
ligoninėje tyrimams.
BUVO IŠVYKĘ

B. Kvietinskas su anūke ir 
jos vyru savaitę laiko pralei
do Kuboje. Ši jų išvyka buvo 
ne pirmutinė. Jie labai pami
lo Kubą.

A. Norkeliūnas buvo išvy
kęs į Floridą.

Be abejo, šios ypatingai 
šaltos žiemos laiku ir dau
giau tautiečių yra kur į 
šiltesnį klimatą išvykę. Bet 
neturint “Salemono” galvos, 
apie visus negalima sužinoti 
ir parašyti. P-rė K.

Vasario m. 4 d. Clairmont 
salėje įvyko Toronto Lietu-, 
vių Moterų Klubo susirinki
mas. Atsilankė gražus būrys 
moterų. Susirinkimą atidarė, 
ir sėkmingai pravedė naujai
išrinkta šių metų pirmininkė 
I. Rukienė.

Iš jų veiklos buvo išduoti 
raportai, surengti du pikni
kai ir viena vakarienė.

Klubas yra 49 pilnai užsim- 
kėjusios narės. Moterys nu
tarė surengti paminėjimą 
Kovo 8-tos Moterų Dienos 
proga. Paminėjimas įvyks 
kovo m. 10 dieną vakare, 
šeštadienį, Lietuvių Clair
mont salėje. Tai bus vakarie
nė -šokiai.

I Parengimų komisiją iš
rinko: J. Kuisienę, A. Vilke
lienę, Aidą Morkis, O. Vai
čiulienę ir A. Guobienę. Ko
respondente išrinko J. Naru-

sevičienę.
Šių metų valdybą sudaro: 

pirmininkė—L Rukienė, pro
tokolų sekr.—A. Ylienė, Fi
nansų sekr. —0. Poškienė, 
iždininkė—M. Daugėlienė, 
revizijos komisija—B. Ja- 
nauskienė.

Neatvykus į šį susirinki-
mą protokolų sekretorei, jos 
pareigas atliko B. Janauskie- 
nė.

O. Vaičiulienė pasveikinta 
jos gimtadienio proga ir jai 
sudainuota “ilgiausių metų,” 
Atsilygindama už pasveikini
mus, jubiliatė pavaišino su 
gėrimais ir pyragais.

Pasibaigus susirinkimui, 
moterys pavaišintos kavute 
ir pyragais, kuriuos padova
nojo: M. Daugėlienė, Žižiu- 
nienė, J. Kuisįenė, I. Rukie
nė, O. Vaičiulienė ir Dama- 
šienė. N. Narusevičienė

Kostas Kilikevičius

Trumpai apie viską
Canadian Jewish Congress 

pakvietė Party Quebecois ly
derį Rene Levesque kalbėti 
Jacob auditorijoje. Savo kaL 
boję Levesque užginčino 
gandus, kad Party Quebecois 
esant ultranacionalistinė par
tija, panaši nacių partijai 
Vokietijoje, kuri, kaip žinia, 
vadinosi Socialistų partija. 
Quebec partija yra ir bus 100 
procentų demokratinė, liau
dies partija. Levesque užtik
rino žydus, kad kol Party 
Quebecois bus valdžioje, ne
bus toleruojamas antisemi
tizmas prieš žydus, kartu ir 
prieš kitas mažumas.

Kartu Levesque kritikavo 
ir žydus už nesiskaitymą su 
realybe. Jis sakė, kad kol 
žydų tauta nesiskaitys su 
arabais, tol nebus taikos Vi
durio Rytuose, ir kad tokia 
dabartinė padėtis nežada ge
ro žydų tautai.

* * *
Spaudoje pasirodė užuomi

nų, kad Party Quebecois gali 
įvykti skilimas. Dešinieji no
ri pakeisti Bill ,101. Bet 
dauguma sako, kad kol pran
cūzai, gyvenantys kitose 
provincijojse, negaus tokių 
teisių, kokias anglai turi 
Quebeco provincijoje Suly 
Bill 101, tol pakeitimų nebus.♦ * *

Kanados Darbo kongrese 
dalyvavo 2,400 delegatų, 95 
procentai dalyvių pasisakė 
už pilną Quebeco provincijos 
apsisprendimą, nes per 200 
metų prancūzai Kanadoje 
buvo laikomi antros klasės 
piliečiais.

* * *
Quebeco provincijoje būda

vo tūkstančiai įvairių rūšių 
vienuolių (nuns). Dabar bėra 
likę 850. O už 10 metų visai 
tų viduramžių liekanų Que- 
bece nebebus. D. Lerorneau 
sako, kad apie jų gyvenimą 
ir veiklą reikėtų sukurti fil
mą. ♦ * *

Praeitais metais 39 milijo
nai kanadiečių lankėsi užsie
niuose kaip turistai. O Kana
doje lankėsi 33 milijonai tu
ristų, daugiausia iš Vokieti
jos ir Japonijos..• i * * * «. /

Ir vėl tarybinis laivas 
“Bondarbvsky,” vadovybėje 
kapitono S. Pustavay, laimė
jo aukso nendrę, pirmas įp
laukdamas Montrealio uos

tau 1979 metais. Kai kurie 
nacionalistai piktinasi Tary
bų Sąjungos laimėjimais ir 
siūlo tą šimtmečių tradiciją 
panaikinti.

* * *
Quebeco valdžia skiria 

$3,000 (?) Lavai universiteto 
profesoriams, kurie sako turį 
išdirbę planą pastatyti vėju 
varomą malūną gaminimui 
pigios elektros energijos. Jie 
pranašauja galimybes naudo
jant oro spaudimą gauti 
energijos pigiau, negu van
dens puolimo jėga.

* * *
Jau pradėtas darbas ap- 

švarymui srutų prieš jas 
suleidžiant į upę. Kainuos 
$1-2 bilijonų. 1985-6 m. upė
je jau bus galima maudytis.

* * *
Socialių reikalų ministras 

D. Lazure praneša, kad jis 
pasirašė sutartį su daktarų ir 
dentistų unija, jog 14 metų ir 
jaunesniems vaikams dantys 
būtų gydomi nemokamai. 
Tas provincijai kainuos $69 
milijonus metams. Tai bene 
bus tik Kuba ir Quebecas 
šiame kontinente, kur vai
kams dantis gydys nemoka
mai.

* * *
( Kanados indijonai reika
lauja, keičiant konstituciją, 
turėti savo delegaciją su tei
sėmis balsuoti. Iki šiol jie 
galėdavo dalyvauti tiktai ste
bėtojais. B. Kvietinskas

Prieš netikėtą, staigią ne
laimę—širdies priepuolį, ku
ris suparalyžavo Kosto veik 
pusę kūno ir atėmė kalbą, 
Kostas buvo “Liaudies Bal
so” administratorius. Buvo 
iškalbus, veiklus pažangiojo
je lietuvių visuomenėje Mon
treale, Toronte ir visoje Ka
nadoje. Taipgi plačiai važinė
jo po JAV, rinkdamas aukas 
“Liaudies Balso” išlaikymui. 
Todėl, aš manau, kad visi 
mūsų pažangaus judėjimo 
lietuviąi, taip Kanadoje, 
taip ir JAV, norėtų dažniau 
sužinoti, kokioje padėtyje 
dabar yra draugas Kostas 
Kilikevičius.

Kostą lankiau 1977 metais, 
vasarą. Kiek vėliau, Zigmo 
Janausko laidotuvėse, To
ronte, kalbant apie Kostą su 
F. Kilikevičiene, ji išsireiš
kė, kad būtų geriau Kosto 
nelankyti, nes lankymo metu 
jis labai susijaudina ir po 
tam jo sveikata pablogėja.

Pereitų metinių švenčių 
proga gavome atviruką nuo 
Kosto žmonos, kad Kostas 
eina geryn.

Turėdamas reikaliuką, Va
sario 1 d. nuvykau į Torontą. 
Sesuo M. Paužienė, brolis 
Petras ir aš tą pačią dieną 
nuvažiavome į Sunnybrook 
kareivių ligoninę. Kostą ra
dome dideliam kambaryj sė
dintį wheelchair kėdėje. Pa-

sisveikinoin kietu ranku pa
spaudimu. Mes susėdom kė
dėse priešais Kostą ir pradė
jom pokalbį.

“Kostai, ar pažįsti mus?”
Kostas palingavo galvą 

priekin porą sykių.
“Kostai, ar galite vaikščio

ti vienas?”
Kostas pakratė galvą į abu 

šonus.
Pakalbėję 15 minučių, vėl 

klausiam Kosto:
“Kostai, gal mes tave var

ginam su mūsų klausimais?”
Kostas vėl pakratė galvą į 

šonus.
Kada mes kalbėdami apie 

kokį anekdotą^ pradedam 
juoktis, tai ir Kosto veide 
parodo šypsena.

Taip su Kostu “išsikalbėjo
me” beveik visą valandą.

Išeidami, prie keltuvo, pa
spaudėme mygtuką ir laukia
me. Atsigręžę matome, kad 
Kostas mosikuoja ranka ir 
paliesdamas pirštais lūpas, 
siunčia mums bučkius. Mes 
jam atsakėme tuo patim.

Reikia pasakyti, kad mūsų 
Kostas dabar daug stipres
nis, žvalesnis, ir nebesigrau- 
dina tiek daug, kaip pirmiau. 
Šių metų gegužės 1-mą sueis 
ketveri metai, kaip jis ligoni
nėje.

Linkiu draugui Kostui Kili- 
kevičiui greitai pasveikti.

D. Pajuodis

Visada paranku pradėti 
nup oro, o šį sykį—ypač, nes 
šneka bene daugiausia ir 
suksis apie šaltį ir šilumą . . . 
New Yorkiete Ona Juozėnie- 
nė pirmąkart apsilankė Ta
rybų Lietuvoje 1976 m. vasa
rą. Viešniai tada gimtojoje 
tėvų žemėje buvo viskas 
nauja: ji, gimusi jau ne 
Lietuvoje, atvyko į dar nie
kad nematytą kraštą. Ir pa
sijuto čia esanti tarp pačių 
artimiausių giminių, nors tė
vai, palikę gimtinę gerokai 
prieš karą, mirę, nėra Lietu
voje nei brolių, nei seserų. 
Tautietė iš New Yorko šiltai 
atsiliepė apie pirmąjį savo 
susitikimą su Lietuva, išsakė 
ir tai, ko pasigedo jos žvilgs
nis, atsisveikindama sakė: 
“Iki pasimatymo!”

Ir štai ji vėl Lietuvoje, tik 
ne žalumoje skendinčioje, o 
storai sniegu apklotoje, 
šerkšnu žydinčioje, plikinan
čioje speigu, kokio nebūta 
jau daug metų.

— O gal ir gerai, kad toks 
oras pasitaikė,—kalbėjo 
viešnia.—Tada išvydusi Lie
tuvą vasarą, ..dabar*.; ■ būsiu* 
pamašiusi > ją žiemą, tikrą 
žiemą . . . Tiesa, anąkart 
daugiau visur pavažinėjau, 
buvau ir vienam, ir kitam 
Lietuvos pakrašty, o' šįkart 
keliones teko trumpinti. Bet 
trys savaitės čia lėkte pralė
kė, nebuvo nė vienos mažiau 
įdomios dienos. Labai atmin
tinas, apsilankymas Panevė
žyje. Tai visiškai naujas 
miestas. Stiprus pramone, 
žavus kultūra. Smalsiai dai
riausi po Rudaminos paukš
tyną. Man, miestietei, šiek 
tiek mažiau pažįstami ūkinin
kavimo reikalai, ir tikras 
įdomumas buvo pamatyti, 
kaip tvarkomasi šioje didžiu-

žmonėse. Kiekviename 
žingsnyje nuoširdumas, pa
prastumas, atvirumas, dė
mesingumas . . .

Prisiminėme su viešnia, 
kaip ją, grįžusią Amerikon 
po pirmojo apsilankymo tėvų 
krašte ir šnekos bei spaus
dintu žodžiu papasakojusią 
viešnagės įspūdžius, sutiko 
tie, kurie atkalbinėjo nuo 
kelionės į Tarybų Lietuvą. 
Negeidusiems, jog dar vie
nas išeivijos žmogus savo 
akimis pažvelgtų į tarybiniu 
keliu žengiantį Nemuno 
kraštą, newyorkiete ypač su
gadino nuotaiką. O. Juozėn- 
nienė ne tik nepaklausė “ge
ranoriškų” patarinėjimų, bet 
ir viešai paneigė reakcionie
rių skleidžiamus prasimany
mus apie tariamai “varganą” 
gyvenimą dabartinėje Lietu
voje, drąsiai pareiškė, ką ji 
čia regėjusi ir patyrusi,— 
žmonių materialinį pasituri- 
mumą, išsimokslinimą ir kul
tūringumą, tikrumą dėl ryto
jaus, jaudinantį rūpinimąsi 
jaunąja karta. “Naujienų” 
redaktorių šitai, pasirodo, 
taip suerzino, kad jis net 
sveikintis su Lietuvoj pabu
vusia tautiete nustojo ...

— Ir tegul,—nė kiek ne
nusiminusi dėl tokios “nelai
mės,” kalbėjo O. Juozėnie- 
nė. —Kai dabar grįšiu į Ame
riką, vėl sakysiu teisybę apie 
Lietuvą. Ir parašysiu. Tiek 
nedaug laiko praėjo, kai bu
vau čia anąsyk,—pora metų, 
o kiek pastebėjau gražių pa
sikeitimų . . .

— Man, išvykusiam iš Lie
tuvos 38-aisiais ir vėl ją 
pamačiusiam štai tik dabar, 
po keturių dešimčių metų,— 
skėstelėjo rankomis kitas 
mūsų tautietis iš JAV Pra
nas Bručas,—stačiai viskas 
nauja, nei pažinti, nei lyginti 
su praeitimi. Ir nėra toms 
naujovėms galo: didžiulis 
statybų mastas, vėl planai, 
vėl žvilgsniai į ateitį . . .

P. Bručas—iš buvusios 
Mažeikių apskrities, tuome
tinio Ylakių valsčiaus. Ir 
Žemaitijoje, ir kitose Lietu
vos vietose turi giminaičių, 
su daugeliu jų susitiko vieš
nagės metu. Svečiui krito į 
akis kitoks, negu anksčiau 
Lietuvoje arba dabar Ameri
koje, žmonių gyvenimo bū
das, labiausiai—kaip jie,
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Pranas Bručas
V. Kapočiaus nuotr.

svoris, menkutis žmogelis, 
tiesiog niekas . . .

Pats P. Bručas įsikūręs 
šalia New Yorko. Verčiasi 
medicinos reikmenų gamyba.

Tuo pat metu, kaip P. 
Bručas ir O. Juozėnienė, 
Lietuvoje viešėjo ir ne vie
nam “Gimtojo krašto” skai
tytojui pažįstama newyorkie
te Salomėja Narkėliūnaitė. 
Jos giminaičių šeimoje gimė 
berniukas, ir šie paprašė Ps 
Bručą bei O. Juozėnienę būti 
jo vardatėviais. Užjūrio tau
tiečiai mielai prisiėmė šias 
pareigas.

— Retai gyvenime teko 
dalyvauti tokiose širdį palie
čiančiose ceremonijose, kaip 
toji, kai puošniuose, labai 
savituose Vilniaus rūmuose 
buvo iškilmingai suteiktas 
vardas simpatingam naujagi
miui Arnoldėliui, —pasakė O. 
Juozėnienė.

Tai buvo vienas iš daugelio 
šilumos gūsių speiguotomis 
viešnagės dienomis.

Leonardas Aleksiejūnas
“Gimtasis Kraštas”

DARBO 
DIDVYRIS

OMtDĖ DARO SOR|
Prieš keletą metų Lenin

grado mikologai aptiko, 
kad vienas grybinių fer
mentų gerai raugina pie
ną. Sis atradimas patraukė 
Jūrininkų dėmesį, ir jie 
pradėjo ieškoti grybų, ku
rių fermentai tiktų sūrių 
gamyboje.

Vologdos pieno pramo
nės instituto bendradar
biai ištyrė 150 rūšių ūmė

džių ir rado vieną rūšį, 
kurios fermentas per 30 
minučių suraugina 100 litrų 
pieno. Grybų preparatą 
pavadino rusulinu. Panau
dojus jj, buvo pagaminta 
įvairių sūrių, ir juos visus 
gerai įvertino degustato
riai. Dabar laboratorinėmis 
sąlygomis mokslininkai iš
moko pasigaminti ir ilgą 
laiką išlaikyti naują per
spektyvų preparatą.

IŠVYKSTA Į KUBĄ,
Vasario m. 11 d. grupė 

torontiečių išvyko į Kubą tą 
kraštą aplankyti ir pasikai
tinti karštais saulės spindu
liais bei pasimaudyti. Išvy
ko: Aleksandra ir Mykolas 
Guobai ir jų sūnus Mykolas, 
Margarėta ir Povilas Daugė
lai, Emilija ir Šernas Pabera- 
liai, P. Balnys, J. Morkis, L 
Rukienė ir V. Maičak.
LIGONIAI

J. Yla buvo smarkiai susir
gęs slogomis. Ligonis gydosi 
namuose; tikisi greitu laiku 
pasveikti.

K. Kilikevičius jau kelinti 
metai serga. Jis gyvena Sun
ny Brook Veteranų ligoninėj. 
Pastaruoju laiku teko sužino
ti, kad ligonis yra smarkiai 
pagerėjęs, bando kalbėti ir 
vaikščioti.

A. Morkis, gerai žinomų 
Morkių šeimos tėvas, kur(ąm 
buvo nupjauta koja, dabar 
yra Elizabeth ligoninėje. Jo 
sveikata žymiai pagerėjusi.

Koste Laurusevičienė gy 
dosi Snt. John poilsio na
muose. .Jai buvo nupjauta 
koja.

Seniai sergantys ‘ligoniai: 
Mingilienė; randasi Medical 
Inu slaugymo namuose ir

Juozas Rožiukas. Kur pasta
rasis, neteko sužinoti.

Serga Elena Karpavičienė 
ir Mikasė Berškienė, bet jos 
gydosi namuose.

Jei kas gali, prašomi, ser
gančių nepamiršti ir jei sąly
gos leidžia, juos aplankyti. 
Galima suprasti, kad seniai 
sergantiems ilgu ir nuobodu, 
jei niekas jų nelanko.

PRANEŠIMAS
,= Kovo m. 10 d. šeštadienį, 6 
v. v. yra rengiamas Kovo 
4-osios Moterų Dienos pami
nėjimas Lietuvių Clairmont' 
salėje. Vakarienę-šokius ren
gia Lietuvių Moterų Klubas.

Darbščios ir geros šeimi
ninkės atsilankiusius vaišins 
skaniais valgiais ir gėrimais, 
o norintiems, bus proga pasi
šokti.

Kviečiame visus atsilanky
ti ir smagiai praleisti laiką.

Rengėjos

<; Kol kas brangiausiu XX a. 
rankraščiu yra laikomas dviejų 
lapų pulkininko Sarllo d e Go
lfo atsišaukimas, rašytas Kon- 
done 1940 m. ir prasidedantis 
iodžlais: „Prancūzija pra'al 
mėjo mūJį, bet nepralaimėjo 
karo". Garsus aktorius Alanas 
Delonas už jį sumokėjo 30 
tūkst. svarų sterlingų.

Įėję paukščių fermoje, kaip 
sumaniai, rūpestingai, su 
ūpų dirbama. Nuostabių aki
mirkų suteikė “Traviata” 
Operos ir baleto teatre: 
ausyse dar skamba ir skam
ba puikių Lietuvos daininkų 
balsai, muzika . . .šaltą žie
mą dar labiau pajutau šilu
mą, kurios tiek daug jūsų

nors ir nebūdami kokie tur
tuoliai, jaučia savo vertę, 
tvirtą pagrindą po kojomis, 
žino visada susilauksią pagal
bos, jei tik prireiks.

— Ten, kur mes gyvena
me,—dėstė savo mintis sve
čias,—kiekvienas sukasi kaip
kas išmano, ir be santaupų, 
be dolerio atsargai—tu be-

PRANEŠIMAS

KELIONĖ I LIETUVĄ
Išvažiuoja gegužės 25 d. ir grįžta birželio 8 d. 

Aplankys Vilnių, Leningradą, Varšuvą ir Budapeš
tą.

Grupės skaičius apribotas—tad prašome užsisa
kyti vietas, kad neįvyktų nesusipratimų.

Informacijos ir registracijos reikalu 
skambinkite:

rašykite bei

Mrs. Janina Vilkelis
1016 Belleville Ave.

Laval, Que., Canada H7C-2C1 
Telefonas: (514) 661-1261

A. Tamulis

Lietuvos TSR nusipelniu
sio meliofatoriaus, Joniškio 
MSV daugiakaušio ekskava
toriaus mašinisto Adolfo Ta
mulio vadovaujamos gran
dies vyrai—A. Tankūnas, J. 
Valiulis, J. Šniukas ir A. 
Povilauskas—garsėja šauniu 
darbu. Jie kasdien nutiesia 
apie 1000 metrų drenažo 
linijų, jų darbo kokybė įver
tinama tik gerai ir labai 
gerai. Šios grandies žmonės 
iki Didžiojo Spalio 61-ųjų 
metinių 137 proc. atliko šių 
metų užduotis ir raportavo, 
įvykdę socialistinius įsiparei
gojimus visam dešimtajam 
penkmečiui.

Gerai dirba visi brigados 
vyrai, tačiau didžiausias nuo
pelnas paties A. Tamulio. Iš 
vamzdžių klojėjo jšaugęs iki 
ekskavatoriaus mašinisto, 
gerai išmanydamas visų 
grandies narių darbą, jis 
sugeba tinkamai vadovauti.

Ekskavatoriaus mašinistas 
A. Tamulis apdovanotas 
Darbo šlovės trečio laipsnio 
ir “Garbes ženklo” ordinais. 
Šiemet jam paskirta TSRS 
valstybine premija.

M. Liepa,



6-TAS PUSLAPIS

Lietuvių Literatūros 
Draugijos reikalais

Paprastai, pradžioj metų 
LLD, C. K. peržvelgia pra- 
slinkusiųjų metų veikimą, 
apsvarsto planus tolesniam 
darbui. Iš patiektų raportų 
matosi, kad kur sąlygos pa
lankios, kuopų susirinkimai 
vyksta pastoviai, nariai su
moka duokles pradžioj metų, 
susirinkusieji rūpinasi spau
dos išlaikymu, kitais organi
zacijos reikalais. Del dauge
lio narių vėlyvo amžio, kai 
kurios kuopos suretino susi
rinkimus, bet visi rūpinasi, 
kad D-ja, kiek pajėgia, tęstų 
savo darbą.

Pagrindinai buvo LLD 
tikslas leist knygas. Metams 
slenkant, negailestinga mir
tis skaudžiai išretino narių 
eiles. Del finansinių sunku
mų D-ja knygų daugiau leisti 
neišsigali. Dabar turim pasi
tenkini vien tik žurnalo išlei
dimu. Žurnalas “Šviesa’’ bus 
leidžiamas ir toliau,

Kaip kas nusiskundžia, kad 
dėl silpno regėjimo, daugelio 
narių vėlyvo amžiaus, gal ir 
nevertėtų žurnalo toliau leis
ti. Tokie draugai stambiai 
klysta. Mūs žurnalas yra 
nepavaduojamu šaltiniu žinių 
įvairiais visuomeniniais klau
simais. Pravartu susipažint, 
kaip visuomeninkai Lietuvo
je vertina “Šviesos“ vaidme
nį. Vilniaus Universiteto 
dėstytojas Jonas Bulota 
“Šviesa” 1964 m., Num. I, 
pusi. 6, sako:

“Rašant šią apžvalgą, Vil
niuje, sunku pilnai įsivaiz
duoti “Šviesos” reikšmę pa
žangiems Amerikos lietu
viams darbininkams ir inteli
gentams. Mums Lietuvoje 
‘Šviesa, greta “Laisvės” ir 
“Vilnies,” tapusi neišsekamu 
šaltiniu, ištisa enciklopedija 
žinių apie audringiausią, tur

Meninės pastabos
Maskvos Filharmonijos or

kestras, diriguojant Dmitri 
Kitaenko, koncertuos New 
Yorko Carnegie Hall vasario 
23 d. su žinomu pianistu 
Aleksandr Toradze.

Pasaulio garso Metropoli
tan Operos solistė Joan Su
therland nepasirašė daugiau 
sutarties su Operos .vadovy
be. Nesutarimas kilo dėl re
pertuaro.

Seniausio pasaulyje dra
mos teatro Prancūzijoj Co- 
medie Francaise gastrolės 
įvyks šiais metais Amerikoje 
pirmukart. Grupė atvyks 
Amerikon gegužio 1-13 die
nomis ir vaidins Brooklyn 
Academy of Music patalpose.

Kas metai Maskvoje ren
giami taip vadinami Čaikovs
kio vardo muzikos kontestai, 
kuriuose išrenkami geriausi 
pasaulyje pianistai, smuiki
ninkai ir čelistai.

Prieš kelis mėnesius smui
ko varžybas laimėjo ameri
kietis Elmar Oliveiro, 28 
metų amžiaus smuikininkas 
iš Binghamton, N.Y. Gi 
prieš kelis metus piano var
žybas laimėjo irgi amerikie
tis Van Cliburn.

Tokių kontestų laimėtojai 
susilaukia tarptautinio pripa
žinimo, gauna aprašymus vi na nedarbą.------—.---------

' LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

tingiausią istoriniais įvykiais 
ir idėjomis XX amžiaus lai
kotarpį. Iš šio šaltinio semia 
žinias demokratinio darbinin
kų judėjimo Lietuvoje, Ame
rikoje ir visame pasaulyje 
istorikas, literatas, žurnalis
tas, aukštosios mokyklos 
dėstytojas.”

Mūs žurnalui "Šviesa” jau 
sukako 45 kaip be pertrau
kos, išeidinėja. Pirmuosius 
du metus jį redagavo Rojus 
Mizara. Jau 43 metai kaip 
žurnalą redaguoja, jo išleidi
mu rūpinasi, Antanas Bim
ba. Redaktorius už savo dar
bą jokios mokesties-atlygini- 
mo negauna. Visas triūsas 
atliekama po kito užsiėmimo, 
poilsio laiku.

LLD jau įkopė į septintąjį 
dešimtmetį—65-tuosius me
tus. Per tą laiką D-ja pergy
veno daug reikšmingų įvy
kių, išleido-nariams atidavė 
suvirš šimtą įvairaus turinio 
knygų. Buvo surengti šimtai 
visokių pramogų. Kiekvieną 
dešimtmetį pažymėjo jubilie
jine sukaktimi.

50 metų jubiliejaus sukak
čiai paminėt, per daug metų 
buvęs LLD pirmininkas An
tanas Petriką, parašo gan 
stambią knygą “50 metų ju
biliejaus ir Pažangieji Ame
rikos Lietuviai.”

Plačiau atžymėt šeštąjį de
šimtmetį-jubiliejų, sunkiau, 
net LLD literatinės jėgos jau 
buvo žymiai išretėjusios. Bet 
mums talkino draugai iš Lie
tuvos. Išėjo kita stambi kny
ga “Šeši dešimtmečiai pažan
gos keliu.” Tai buvo antras 
kūrinys apie Amerikos pa
žangių lietuvių veikimą. Gal 
būtų pravartu pradėt galvot, 
kaip LLD paminės septintde- 
šimtmetinį jubiliejų?

K. Petrikienė

so pasaulio spaudoje ir atsi
daro platieji muzikinio gyve
nimo okeanai. V2V

MOTERYS 
ORGANIZUOJASI

New Yorkas. — Preziden
to Carterio pašalinimas Bella 
Abzug iš jo suorganizuoto 
moterų komiteto pirmininkės 
vietos mūsų moteris, taip 
sakant, “pastatė ant kojų.’’ 
Vasario 10 diena čia susirin
ko apie 1,000 moterų ir 
įsteigė komitetą kovai prieš 
prezidento biudžetą, kuria
me jis sumažina socialiniams 
poreikiams lėšas nuo 12 iki 
bilijonų dolerių. Moterys nu
tarė visos šalies mastu pra
dėti kovą už tą prezidento 
užsimojimą.

VALDŽIA PANAIKINO 
UŽDRAUDIMĄ

Washingtonas. — Kaip ži
nia, pernai valdžia buvo fir
moms uždraudusi parduoti 
Tarybų Sąjungai kompiute
rius ir tam tikrus naftai 
jieškoti grąžtus. Dabar savo 
nusistatymą ji pakeitė ir 
uždraudimus atšaukė. Gera 
pradžia. Turėtų būti panai
kinti visi tokie prekybos su 
Tarybų Sąjunga varžymai. 
Jie tik kenkia šios šalies 
žmonių interesams. Jie didi

Binghamton, N. Y.
Mūsų LDS 6 kp. mėnesinis 

susirinkimas įvyko Library,
Clinton St., vasario 1 dieną. 
Buvo malonu pamatyti susi
rinkime dalyvaujančių narių 
didesnį skaičių. Viso su ko
miteto nariais buvo 17. Atro
do, kad mes pagyvėjome.

Susirinkimą atidarė ir ve
dė tvarką pirmininkė A. 
Maldeikis. Visi komiteto ra
portai buvo priimti vienbal
siai. Naujais ir neužbaigtais 
reikalais nebuvo nieko ypa
tingo nutarta. Viskas palikta 
sekančiam susirinkimui.

Mūsų kuopos nariai ligo
niai, kurie randasi slaugymo 
namuose: Juzė Navalinskie- 
nė, Louise Mainonis, Helen 
Žukienė ir Jonas Uogintas. 
Linkiu jiems pilnai pasveikti. 
Būtų gerai, kad laikas nuo 
laiko galėtume juos aplanky
ti. Jie labai pageidauja pasi
matyti su draugais.

Prie pabaigos moterys pa
tiekė puikių vaišių. Paaiškė
jo, kad tai buvo paruošta 
Antano ir Mortos Burtų 50 
metų vedybinio . gyvenimo 
sukakties paminėjimui. Tai 
baliavojome geroje nuotaiko
je.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks kovo 2 dieną toje 
pačioje vietoje. Prasidės 1- 
mą valandą. Malonėkite visi 
nariai dalyvauti.

Koresp. J. Vaicekauskas

Žinios iš visur
PASMERKĖ 
NIKARAGVOS 
DIKTATORIŲ

Caracas. — Venezuelos 
prezidentas Andres Perez 
atvirai pasmerkė Nikaragvos 
prezidentą diktatorių Somo- 
zą ir jo režimą. Prez. Perez 
dabartine Nikaragvos val
džią vadina baisiausiu ir bru- 
tališkiausiu režimu. Jis sako: 
Somoza geriau ginklu ir ug
nimi sunaikins šalies žmones, 
negu atsisakys pasisavintos 
valdžios galios..

New Yorkas. — Miesto 
Tarybos prezidentė Carol 
Bellamy ir 13 Tarybos narių 
pasiūlė, kad Tarybos susirin
kimai būtų atviri spaudos, 
radijo ir televizijos reporte
riams. Miss Bellamy sako: 
“Piliečiai turi teisę žinoti, ką 
jų išrinktieji atstovai vei
kia.”

JAU DAUG ŠALIŲ 
PRIPAŽINO NAUJĄJĄ 
VALDŽIĄ

Teheranas. — Laikinoji 
Irano valdžia, vadovaujama 
premjero Mehdi Bazargan, 
susilaukė visos eilės šalių 
oficialaus pripažino. Ją pri
pažino Tarybų Sąjunga, In
dija, Pakistanas, Vietnamas, 
Anglija, Lenkija, Čekoslova
kija, Vengrija, Rumunija ir 
Kuwait.

Richmond. — Virginia val
stijos seimelis (legislatūros) 
komitetas 12 balsų prieš 7 
atmetė pasiūlymą užgirti ly
gių teisių pataisymą prie 
Jungtinių Valstijų konstitu
cijos. Tai pataisymo šalinin
kams smūgis.

Hanoi. — Vietnamo Socia
listinės Respublikos sako, 
kad Jungtinės Valstijos nau
doja Kambodiją pateisinimui 
savo nenoro normalizuoti su 
ja santykių.

SVEIKINIMAS .
b Gerbiamą Antaną Bimbą sveikinu jo gimtadienio {i 
ij proga linkėdama sėkmės, laimės ir sulaukti dar 8 
b daug, daug gimtadienių. 8
8 A. DOCKIENĖ
S Cicero, III. b

“LAISVĖ”

Minėkime kovo aštuntąją—Mo
ters Dieną su New Yorko Lietu-
vių Moterų Klubo narėms kovo 
4 d., Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y., 1 vai. Bus meninė 
programa. Bus duodami pietūs. 
Auka $7.

ST. PETERSBURG, FLA.
Vasario 3 Lietuvių Piliečių 

klubo salėje įvyko LLD 45 
kuopos susirinkimas. Jį pra
dėjo kuopos pirm. S. Kuz
mickas. Pirmiausia pagerb
tas miręs kuopos narys Jus
tinas Stančikas. Toliau susi
rinkimą vedė Juozas Lukas. 
Kuopos valdyba pateikė ra
portus. Pirm. S. Kuzmickas 
pranešė, kad kuopos rengi
niai buvo sėkmingi. Valdy
bos nariai bei renginių komi
sija dirba sutartinai organi
zacijos gerovei.

Taipgi pranešė, kad kovo 3 
dieną paminėsime tarptauti
nę Moters Dieną.

Finansų sekr. J. Andriulie
nė pateikė metinį raportą. 
Be to, pranešė, kad 1978 
metais mirė 11 narių ir naujų 
taip pat gauta 11. Ji taipgi 
pranešė apie “Vilnies” vajų. 
Sakė įdėjusi daug darbo. 
Kaip žinia, ji laimėjo, antrą 
vajaus dovaną.

Iždininkas P. Alekna suti
ko su raportu.

Kuopos finansų knygas pa
tikrino R. Feiferis ir P. 
Alekna. Pranešė, kad kny
gos vedamos gerai. Raportai 
priimti.

Susirinkimą pabaigus, šei
mininkai pateikė pietus. To
liau sekė dainų programa. S. 
Kuzmickas dainavo solo. Pa
dainavo ir Dainos Mylėtojų 
Choras. Vadovavo Helen Ja
nulytė. Po to buvo šokiai iki 
vėlumos.

KLUBO VEIKLA
Vasario 10 diena klubiečiai 

savoje salėje turėjo klubo 
susirinkimą.

Jį pravedė klubo prez. V. 
Bunkus. Klubo valdyba pa
teikė raportus » V. Bunkus 
pranešė, kad sausio mėnesį 
klubo renginiai kovo sėkmin
gi. Ypatingai sausio 27-tos 
dienos koncertas, kurį išpil
dė Chicagos dainininkės 
“Lakštutės,” buvo labai pa
sekmingas. Taipgi pranešė, 
kad į klubą įsirašė 2 narės— 
Margaret Strolienė ir Wilma 
M. Strecok.

Prisidėjusiems darbu ir 
maistu padėkojo V. Bunkus.

Finansų sekr. Adelė Pa
kalniškienė pateikė 1978 me
tų brandų raportą. Taipgi 
priminė, kad praėjusiais me
tais į klubą įsirašė 7 nariai, o 
8 nariai mirė.

Klubo finansų knygas pa
tikrino P. Alekna^J. Keleris. 
Pranešė, kad knygos veda
mos gera tvarka.

Susirinkimas valdybos ra
portą užgyrė.

Pabaigus susirinkimą, šei
mininkai M. ir A. Raškaus
kai pateikė pietus. Po pietų 
buvo išpildyta dainų progra
ma.

Larry Strack dainavo solo, 
atskirai dainavo choro vyrai 
ir moterys. Pabaigai dainavo 
bendras choras. Vadovavo 
Helena Janulytė.

Programa buvo graži, pub

lika gausiai plojo. Toliau se
kė šokiai.

KELETAS ŽODŽIŲ APIE .* 
DAINOS MYLĖTOJŲ 
CHORĄ

Mūsų choras, vadovauja
mas Helenos Janulytės, ge
rai tvarkomas. Mokomės ir 
dainuojame naujas ir senas 
dainas. Dainuoja mūsų solis
tai, duetai. Taipgi moterys ir 
vyrai padaipuoja atskirai ir 
bendras choras. Helenos va
dovybėje dainų programa 
įvairi ir graži. Mūsų pobūvių 
lankytojai patenkinti ir mūsų 
chorą myli.

Štai įrodymas: Vėliausiu 
laiku choras gavo gražų skai
čių garbės narių: Ona Čepu
lienė, New York, $10; Hele
na Saurienė, St. Petersburg, 
$10; Margaret Petrikienė, 
New York $10; Charles Mile- 
vičius, Canada, $10; Valerija 
Masienė, Canada, $25; Lili- 
jan Novak, Clearwater, šir
dinga garbės narė; Walteris 
Dubendris, St. Petersburg, 
$100; Ted ir Lea Celmer, St. 
Petersburg, $100.

Tikimės, kad atsiras ir 
daugiau dosnių Dainos My
lėtojų.

Choro vardu visiems šir
dingas ačiū.

Reikia paminėti, kad cho
ristai didžiuojasi mokytoja 
Helena Janulyte. Ji gabi, 
energinga muzikė. Ji moko 
Cekoslovakų chorą ir mūsų 
Dainos Mylėtojų Chorą. Ir 
dar suranda laiko dainuoti 
St. Petersburg Jr. College 
Community chore. O mūsų 
solistas Stasys Kuzmickas 
dainuoja St. Petersburg 
Opera Company chore. Vasa
rio 21-23 dainuos operoje 
“Aida.”

Linkiu Stasiui ir Helenai 
geriausios sėkmės.

PRANEŠIMAI
Vasario 24 dieną klubo 

renginys-pietūs 12 vai.
Kovo 3 dieną kuopos rengi

nys-bus atžymėta tarptauti
nė Moters Diena ir susirinki
mas 10:30 vai. ryto.

Kovo 10 dieną klubo susi
rinkimas, 10:30 vai. ryto, 
pietūs 12 vai.

Įvyks klubo salėje, 314-15 
Avė., South. V. Bunkienė

Paryžius. — Grįždamas į 
savo gimtinę Irano islamų 
vadas Khomeini šiltai padė
kojo Prancūzijos valdžiai už 
suteikimą jam prieglaudos, 
kai prieš penkiolika metų jis 
buvo iš Irano ištremtas už 
priešinimąsi šacho Pahlevi 
režimui.

New Delhi. — Indijos už
sienio reikalų ministras Vaj
payee vasario 12 dieną iš
vyksta Kinijon su oficialiu 
aštuonių dienų vizitu. Jo 
vizito tikslas pagerinti santy
kius tarp Indijos ir Kinijos.

. j . -------------------------

ATMETĖ LYGIŲ 
TEISIŲ PATAISYMĄ

Illinois valstijos Senatas 
atmetė Lygių Teisių pataisy
mą prie konstitucijos. Illino- 
jaus valstija yra vienintelė 
šiaurinė industrinė valstija, 
kuri pataisymo nėra užgyru- 
si. Pataisymo šalininkai labai 
nusivylę.
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Pramogu kalendorius.

“LAISVĖS”
DIREKTORIAMS

Pirmadienį, vasario 26 d., 
2 vai. po pietų įvyks “LAIS
VĖS” Bendrovės direktorių 
posėdis, Laisvės name. Daly
vaukime visi.

N. Buknienė, Sekr.

BRIEFS
“The Unknown War” on 

TV came to an end Satur
day, Feb. 17 with an episone 
“A Soldier of the Unknown 
War.” It was an impressive 
historical film.

* * *
It is interesting to read 

the following in The New 
York Times.
To the Editor:

The dangerous combina
tion of certain medicines and 
alcohol has been underlined 
in your columns recently. I 
have introduced a bill in the 
New York State Assembly 
that would amend the State 
Education Law and require 
pharmacists to put warning 
labels on prescription dr 
that might be hazardous if 
taken in combination with 
alcohol.

Many patients simply do 
not know that the ingestion 
of certain drugs, like some 
tranquilizers, can be lethal of 
a drink is* consumed at the 
same time. Physicians some
times assume such knowl
edge; sometimes a patient, 
preoccupied with his health 
problems, does not hear in
structions.

Many pharmacies put such 
warning labels on those 
drugs as an extra service; I 
commend them for their con
cern. However, I feel the 
problem is so serious that we 
should not delegate it to the 
conscientious pharmacist. 
We have the obligation to 
warn the patient that a drug 
in hand can become a poison.

Maurice D. Hinchey
Member of Assembly, 
101st Dist.
Albany, Jan.25,1979 

* * *
Greetings from Florida!
We also are having some 

cold days, that .one has to 
get dressed with warm clo
thing, I will be back April 
1st. Regards to you all in 
“Laisvė.” Margaret Petrick 

* * *
They say that Doubleday 

has published its share of 
novels, but Nancy Zaroulis’s 
“Call the Darkness Light” 
prpresents a decided break
through for the book’s edi
tor. For it is the first novel

A family from Katakhstan, USSR. In cases of divorca, no parant la allowed to axcarclaa their 
rlghta of visitation to the detriment of the child 's waff are, aaya the Soviet Constitution.

BALANDŽIO 1 D.
“Laisvės” Kooperatyvės 

Bendrovės suvažiavimas 
įvyks 10 vai. ryto, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N.Y.

BALANDŽIO 1 D. z
“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.

that Jacqueline Onassis has 
handled either at Doubleday 
or Viking, where she worked 
before, and she is understan
dably excited. 

♦ * *
There was a reception at 

Laisvė, Sunday, Feb. 18 for 
the Lithuanian Chamber Or
chestra members and re
gardless very cold weather, 
it was a successful, interest
ing affair. The whole group 
reflects the healthy life in 
the Soviet Lithuania where 
person’s talent is nourished 
and perfected. This orches
tra is a sample of it. It’s 
perfect. Gerald Feese, pro
fessor of Music at Kearney 
State College, said:

“The 27-member string or
chestra, playing under its 
founder and conductor, Sau
lius Sondeckis, displayed a 
standard of artistry and 
technical perfectiorTnot often 
achieved by any ensemble. A 
listener who himself works 
with orchestras (as this re
viewer does) is inclined to 
listen—even though subcon
sciously—for the difficult 
run which sounds just a bit 
scrambled, the passage in 
the bass which is a trifle too 
ponderous, or the first violin 
theme echoed in the second 
violins with just a little less 
precision; with the Vilnius 
orchestra, these things sim
ply did not happen. The 
reviewer, having spent a 
lifetime working with 
stringed instruments, would 
not care to undertake the job 
of seating such an orchestra 
in which the level of compe
tence seems so uniformly 
high that every player would 
appear to have “first-chair” 
abilities.”

♦ * ♦
The main motive for mar

riage in the Soviet Union is 
personal affection and loVe. 
The difference between 
high-and low-income families 
is relatively small, so materi
al considerations have little 
importance. Successful mar
riage is good for you. Mar
ried people on the whole are 
healthier and live longer, 
particularly the men. Use




