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KRISLAI
Kad pajudėtų visa šalis! 
Kodėl leidžiama juos 

pasidaryt?
Garbė Lietuvai ir jos 

menininkams!
Šmeižtų ir melų bizniui 

nesiseka
A. BIMBA

Gruodžio 8 dieną Washing
tone prie Baltųjų Rūmų 
įvyks visos šalies pobūdžio 
taikos šalininkų demonstraci
ja. Jos tikslas—reikalauti 
prezidento Carterio, kad jis 
atsisakytų gaminimo ir Va
karų Europoje išdėstymo 
naujų branduolinių raketų. 
Jon suplauks iš visų plačio
sios šalies kampų keli šimtai 
tūkstančių naujo karo ir gin
klavimosi varžybų priešų. 
Dar kartą bus parodyta, kad 
Amerikos liaudis nori taikos 
ir yra pasiryžus už ją kovoti.

Ši demonstracija bus labai 
svarbi ir reikšminga dar ir 
todėl, kad gruodžio 10 dieną 
Belgijos sostinėje ivyks 
NATO valstybių atstovų su
sirinkimas aptarimui Jungti
nių Valstijų pasiūlymo Vaka
rų Europos šalims užgirti 
naujų raketų gaminimą ir 
pažadėti leistis jas išdėstyti 
jų teritorijose. Tegu ten su
sirinkę atstovai žino, kad 
Pentagono militaristų ir pre
zidento Carterio nutarimas 
tas branduolines raketas ga
minti ir jomis apginkluoti 
Vakarų Europą neturi Ame
rikos liaudyje pritarimo.

Kongrese yra prezidento 
Carterio pasiūlymas aptak- 
suoti taip vadinamus naftos 
kompanijų “windfall profits” 
(viršpelnius) apdėti mokes
čiais ir tuos pinigus paimti į 
valdžios iždą. Bet, kai pagal
voji, tai didžiausia beproty
bė. Kodėl neuždrausti kom
panijoms tokius rekordinius 
pelnus daryti? Juk valdžia 
turi galią ir teisę tai padary
ti? Kodėl ji to nepadaro?

Aišku: Todėl, kad toks 
uždraudimas neatitiktų kom
panijų interesus. Tie visi pi
nigai pasiliktų naftos varto
tojų kišenėse. Kompanijos 
nieko negautų. Dabar gi, pa
gal prezidento planą, daleis- 
kime, kompanija pasidarė 
dolerį pelno, valdžia iš to 
dolerio formoje mokesčių pa
siims 5 centus, o 95 centai 
pasiliks kompanijos ižde. Jai 
skriauda labai maža. Iš tik
rųjų, jai jokios skriaudos 
nėra. Todėl ir nesigirdi, kad 
naftos kompanijos per daug 
ir triukšmautų prieš prezi
dento sumanymą jų viršpel
nius aptaksuoti . .

Lapkričio 10 dieną žinių 
agentūros “ELTA” praneši
me iš Paryžiaus skaitome:

“Prancūzijoje prasidėjo 
tradicinės Tarybų Sąjungos 
dienos. Šį kartą daugianacio
naliniam tarybiniam menui 
atstovauja Lietuvos TSR pa
siuntiniai.

Šventės programa įdomi ir 
įvairi. Aštuoniolikoje di
džiausių Prancūzijos miestų 
savitą meną pademonstruos 
akademinis liaudies dainų ir 
šokių ansamblis "Lietuva”. 
Tai antroji kolektyvo kelionė 
į Prancūziją, kur jis su dide
liu pasisekimu gastroliavo 
1972 metais. Šalyje koncer
tuos Lietuvos kamerinis or
kestras, plačiai žinomas Ta
rybų Sąjungoje ir užsienyje.

40-yje Prancūzijos miestų
[Tąsa 3 pusi.]

Gus Hali, 
kandidatas į prez.

Angela Davis, 
kandidate į viceprez.

New Yorkas.—Lapkričio 17-19 dienomis čia buvo laikomas Jungtinių Amerikos 
Valstijų Komunistų Partijos Centro Komiteto specialus, praplėstas posėdis aptarimui 
1980 metais įvyksiančių prezidentinių rinkimų ir nominavimui kandidatų į prezidentus 
ir viceprezidentus. Iš to reikia spręsti, kad ši partija planuoja ir ruošiasi šiuose 
rinkimuose labai aktyviškai dalyvauti. Iš posėdžio pranešama, kad partijos generalinis 
sekretorius Gus Hali nominuotas kandidatu į prezidentus, o žymi, jauna veikėja Angela 
Davis į viceprezidentes.

Posėdis nutarė, kad Komunistų Partija šiuose rinkimuose daugiausia dėmesio kreips 
į du klausimus: į ekonominę krizę ir kovą už taiką.

Prezidento Carterio
pasmerki II as ir įspėjimas

Irano valdžiai
Washingtonas. — Prezi

dentas Carteris, kalbėdamas 
Amerikos Darbo Federaci- 
jos-Industrinių Organizacijų 
Kongreso konvencijoje lap
kričio 15 d. labai aštriai 
pasmerkė užgrobimą Ameri
kos ambasados Teherane ir 
laikymą.^ 62 amerikiečių įkai
tomis. Jis tai vadina vartoji
mu teroro.

Prezidentas įspėjo Irano 
valdžią, kad ji yra pilnai 
atsakinga už šių amerikiečių 
saugumą ir gerovę. Iraniečių 
įsiveržimas į ambasadą ir jos 
užėmimas neturi jokio patei
sinimo ir nesuderinamas su 
jokiais tarptautiniais įstaty
mais, jis sakė.

Sakoma, kad šį prezidento 
kalba yra aštriausias šiuo 
klausimu pasisakymas. Jis 
buvęs 3,500 konvencijos dė

Visur buvo karo kurstytojų 
šiltai sutiktas ir sveikinamas

Nuotraukoje: Kinijos premjeras Hua Guofengą sutinka 
Anglijos konservatorių valdžios premjerė Margaret Tha
tcher.

Neseniai su oficialiu vizitų Kinijos premjeras lankėsi 
keturiose NATo šalyse: Jungtinėse Valstijose, Prancūzijo
je, Vakarų Vokietijoje (Vokiečių Federatyvinėje Respubli
koje) ir Anglijoje. Visur, kur tik jis lankėsi ir kalbėjo, visą 
tulžį išliejo prieš Tarybų Sąjungą. Visur agitavo susivieny
ti ir prieš ją kovoti. Nereikia nei aiškinti, kad jo 
apsilankymu labai patenkinti naujo karo ir ginklavimosi 
varžybų didinimo šalininkai.

Amerikos Komunistų Partijos 
prezidentiniai kandidatai

legatų gana prielankiai sutik
tas.

Šioje kalboje, žinoma, pre
zidentas nepamiršo ir prezi
dentinių rinkimų. Neįvardin
damas, bet aiškiai savo vy
riausius oponentus demokra
tus senatorių Kennedy ir 
Cal. gubernatorių Brown iš
vadino demogogais už jų 
reikalavimą, kad naftos kai
nų kontrolė .nebūtų panaikin
ta. Tą kontrolę, kaip žinia, 
prezidentas jau panaikino ir 
gazolino kaina ir monopolisti
nių naftos kompanijų pelnai 
tuojau labai pakilo.

Seoul, Pietų Korėja. — 
Veikiantysis prezidentas 
Choi Kyu Hah sako, kad jis 
už dienos kitos paleis iš 
kalėjimo apie 200 politinių 
kalinių. Dauguma jų yra stu
dentai ir mokytojai.

Popiežius ir vyskupai 
prieš lygias teises 
moterims

Prieš kelias dienas įvykęs 
Amerikos katalikų bažnyčios 
vyskupų suvažiavimas užgy- 
rė Popiežiaus Jono Pauliaus 
II nusistatymą moterų teisių 
klausimu. O jis laikosi seno
jo, tradicinio katalikų bažny
čios vadovybės nusistatymo, 
tai yra, kad moteris nėra 
žmogus pilna to žodžio pras
me, kad ji nėra lygi vyrui, 
kad ji negali ' būti kunige 
ir užimti kokią nors vadovau
jamą vietą katalikų bažny
čios organizacinėje struktū
roje, pav., ji negali būti 
parapijos pirmininke.

Tai smūgis moterų judėji
mui ir kovai už lygias teises. 
Bet, žinoma, ta kova nesu
stos. Kaip tik priešingai: ji 
dar aštrės.

Gąsdina energijos 
vartotojus

Washingtonas. — U. S. 
Nuclear Regulatory komisija 
sako, kad branduolinių jėgai
nių panaudojimas gaminimui 
energijos iš anglies bei naf
tos, atsieitų energijos gami
nimo kompanijoms net 60 
bilijonų dolerių. Tas milžiniš
kas lėšas, girdi, turėtų pa
dengti energijos vartotojai, 
liaudis. Šis gąsdinimas nau
dojamas su tikslu pakenkti 
judėjimui už panaikinimą 
branduolinės energijos gami
nimo ir naudojimo.

Didelis amerikiečių, 
amžiaus prailgėjimas

Chirurgas Julius B. Rich
mond, U. S. Public Health 
Service direktorius, sako, 
kad šiandien gimstantis ame
rikietis, vidutiniai paėmus, 
gali tikėtis sulaukti daugiau 
kaip 73 metus amžiaus. Tuo 
tarpu gimęs 1900 m. tegalėjo 
tikėtis sulaukti 47 metų am
žiaus. Vadinasi, šiandien vi
dutinis amžius yra net 25 
metais ilgesnis. Tai labai 
didelis, įspūdingas skirtu
mas.

Prez. Carterio 
įsakymas prieš 
Iraniečius

Washingtonas. — Prezi
dentas Carteris išleido pa
tvarkymą, kad visi iraniečiai 
šioje šalyje turi tuojau užsi
registruoti. Jie turi įrodyti, 
kad jie jie čia gyvena legališ- 
kai. Kurių vizos bus išsibai
gusios, tie bus deportuojami 
ten, iš kur yra atvykę. O 
tokių gal būsią net keletas 
tūkstančių.

New Yorko apylinkėje jau 
140 iraniečių turi tuojau ap
leisti šią šalį. Ypač studentai 
yra susirūpinę.

Šis prezidento patvarky
mas yra pradžia čia gyvenan
čių iraniečių baudimo už Te
herane studentų okupavimą 
Amerikos ambasados.

Hartford, Conn. — Con
necticut valstijos seimelio at
stovai nutarė iš valstijos iždo 
paskirti tris milijonus dolerių 
suteikimui biednoms šei
moms pagalbos per žiemą 
apsirūpinimui šiluma. Mano
ma, kad atstovų nutarimą 
užgirs ir valstijos senatoriai. 
Tai girtinas nutarimas. Jis 
turėtų būti pavyzdžiu kitų 
valstijų seimeliams (legisla- 
tūroms).

Hollywood, Cal. — Prieš 
kelias dienas čia prie vieno 
žydų kilmės advokato namo 
tapo klaniečių sudeginti trys 
kryžiai. Rasta nota, kurioje 
sakoma: “Žydai, išsikraus-' 
tykite iš Čia!” Pasirašo 
“KKK”.

Grupė senatorių 
ragino prezidentą 
ginklavimuisi lėšas 
didini tik 3 proc.

Washingtonas. — Grupė 
taip vadinamų liberališkų se
natorių lapkričio 15 dieną 
Baltuosiuose Rūmuose laikė 
su prezidentu Carterių pasi
tarimą ginklavimuisi lėšų 
skyrimo reikalais. Jie ragino 
prezidentą šį kartą ginklavi
muisi lėšas tedidinti 3 pro
centais. Tuo tarpu, kaip ži
noma, konservatyviškų, 
reakcinių pažiūrų senatoriai, 
tokie kaip republikonas sena
torius Rudy Boschwitz iš 
Minnesotos ir demokratas 
Sam Nunn iš Georgios sako, 
kad jeigu prezidentas ginkla
vimuisi lėšų nepakels ma
žiausia 5 procentais, jie bal
suos prieš SALT II sutartį.

Šiame pasitarime su prezi
dentu dalyvavo šie senato
riai: John C. Culver iš Iowa, 
Alan Cranston iš Californi- 
jos, Gary Hart iš Colorados, 
Dale Bumpers iš Arkanso/ 
Edmund S. Muskie iš Maine 
ir Carl Levin iš Michigan. 
Visi demokratai. Bet taipgi 
dalyvavo ir senatoriai 
Charles McMathias iš Mary- 
lando ir John H. Charles iš 
Rhode Island, republikonai. 
Visi jie yra pasižadėję bal
suoti už SALT H.

Manoma, kad su lapkričio 
26 diena Senato Užsienio 
reikalais komitetas ilgai už
trukusio sutarties SALT II 
reikalais apklausinėjimo ra
portą bus paruošęs ir pateiks 
Senatui dėl ratifikavimo. 
Šiandien dar nėra jokio už
tikrinimo, kad du trečdaliai 
senatorių balsuos už jos rati
fikavimą.

Nauja visos šalies mastu 
organizacija kovai už taiką

Philadelphia, Pa. — Lap
kričio 12-14 dienomis čia įvy
ko unijų ir šiaip įvairių 
organizacijų aktivystų ir va
dų istorinis pasitarimas ko
vai už taiką reikalais. I 
Pennsylvanijos Universiteto 
auditoriją susirinko daugiau 
kaip 400 dalyvių. Susirinki
mo šūkis buvo: “Už darbus, 
lygybę ir taiką!”

Apart kitų žymių veikėjų 
ir kovotojų už taiką, konfe
rencijoje dalyvavo ir kalbėjo 
kongresmanas John Co
nyers, demokratas iš Michi
gan©, New Yorko miesto 
Tarybos narys Gioberto Ge- 
rena-Valentin ir United 
States Peace Council direk
torius Michael Myerson.

Konferencija pasmerkė ka
ro kurstytojus, užgyrė

Ragina dvasininkus padėt 
palestiniečiams

Detroit, Mich. — Lapkri
čio 15 dieną čia įvyko juodų
jų detroitiečių masinis susi
rinkimas formoje pusryčių 
Radison Catillac Kotelyje. 
Susirinko daugiau kaip 1,000 
žmonių. Dalyvavo ir kalbėjo 
buvęs Jungtinių Valstijų am
basadorius Jungtinėse Tau
tose Andrew Young. Jis 
karštai ragino šios - šalies 
juoduosius dvasininkus akty
viškai padėti palestiniečiams 
laimėti teisę į savo nepri
klausomą valstybę.

Kaip žinoma, už aktyviš- 
kas simpatijas palestinie
čiams šis žymus juodųjų 
amerikiečių veikėjas turėjo 
pasitraukti iš tos vietos. Pre
zidentas įsakė jam rezignuo
ti, nes jo nusistatymas ken
kiąs šios šalies santykiams 
su Izraeliu. Bet ši kalba 
parodo, kad Young nepakei

Delegatai jį palydėjo garsiais
aplodismentais

Nuotraukoje parodoma, kaip Amerikos Darbo Federaci
jos—Industrinių Organizacijų Kongreso ilgametis prezi
dentas George Meany su konvencijos delegatais atsisveiki
na. Ši konvencija įvyko Washingtone ir buvo viena 
skaitlingiausių organizacijos istorijoje. Joje dalyvavo dau
giau kaip 1,000 delegatų. Jie pasitraukiantį prezidentą 
palydėjo garsiais aplodismentais.

George Meany jau 85 metų amžiaus. Jo sveikata jau taip 
susilpnėjus, kad jis ir atsisveikinimo kalbą turėjo pasakyti 
sėdėdamas. Jo vietą užėmė buvęs sekretoriųs-iždininkas 
Lane Kirkland, jo konservatyviškos, reakcijoniškos, politi
kos pasekėjas.

SALT II sutartį ir reikalavo, 
kad Senatas ją ratifikuotų. 
Pasisakė už taiką Vidurio 
Rytuose, paremta Izraelio 
pasitraukimu iš okupuotų 
arabų žemių.

Šioje konferencijoje daly
vavo ir Pasaulinės Taikos 
Tarybos prezidentas Romesh 
Chandra, delegacijos už tai
ką ir solidorumą judėjimo iš 
Vietnamo, Kubos, Čilės, Ni
karagvos, Puerto, Rico, 
Graikijos, Kanados, Pana
mos ir kitų šalių.

Šitoje konferencijoje su
kurta Taikos Taryba bus 
dalimi Pasaulinės Taikos Ta
rybos. Ji bendradarbiaus su 
visais judėjimais, kovojan
čiais už taiką, nusiginklavi
mą ir detentę visame pasau
lyje.

tė savo nusistatymo Vidurio 
Rytų klausimu. Jis tiki, kad 
be suteikimo tokios teisės 
palestiniečiams ir nesugrąži
nus arabams jų okupuotų 
žemių negali būti nė kalbos 
apie teisingą ir pastovią tai
ką Vidurio Rytuose.

Angliakasių unijos 
prezidentas 
rezignavo

Washingtonas. Dėl svei
katos rimto sunegalavimo 
Amerikos Jungtinės Anglia
kasių Unijos prezidentas Ar
nold R. Miller rezignavo. 
Manoma, kad jo vietą užims 
Sam Church, dar tik 42 metų 
amžiaus, buvęs angliakasys. 
Milleris prezidento vietą užė
mė 1972 metais. Metinė al
ga—$42,000!
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Vieno pasivažinėjimo tikslas
Užsienio spauda tebekomentuoja KLR valstybės tarybos 

premjero Hua Guofengo kelionę po Vakarų Europą, jo 
derybas su Prancūzijos, Vokietijos Federatyvinės Respu
blikos ir Didžiosios Britanijos vadovais. Susumavus visa 
tai, ką įvairių šalių politiniai apžvalgininkai ir masinės 
informacijos priemonės rašo apie šio pasivažinėjimo 
tikslus, galima pasakyti, kad du iš jų buvo pagrindiniai.

Pirma, Pekinas norėtų, kad Vakarų Europos šalys, 
įeinančios į NATO bloką, paremtų Kinijos pastangas 
didinti savo karo pramonės potencialą ir aprūpinti savo 
ginkluotąsias pajėgas naują technika. Tai rodo visų pirma 
tas faktas, kad Hua Guofengo ypač domėjosi šalių, kuriose 
jis pabuvojo, karinėmis įmonėmis. Vokietijos Federatyvi
nėje respublikoje jis apsilankė didžiausio aviacijos ir raketų 
koncerno “Meseršmit-Belkov-Blom”, gaminančio lėktuvus, 
malūnsparnius ir raketas, gamyklose. O Anglijoje Pekinas 
dar anksčiau ketino pirkti “Harier” tipo vertikaliai kylančių 
reaktyvinių naikintuvų-bombanešių. Tai patvirtino ir 
Anglijos gynybos ministras F. Pimas, kuris šiomis 
dienomis pranešė parlamente, kad Pekinas ir Londonas 
veda derybas dėl šio tipo lėktuvų tiekimo Kinijai.

Kitas Kinijos vadovo kelionės į Vakarų Europą tikslas, 
kaip pabrėžė savo pareiškime Vokiečių Komunistų Partijos 
valdybos prezidiumas,—mėginti sulipdyti Kinijos ir Vaka
rų Europos šalių aljansą, nukreiptą prieš Tarybų Sąjungą 
ir jos sąjungininkes. Dangstydamasis žodiniais užtikrini
mais, kad Kinija siekianti taikos, Kua Guofengu paragino 
NATO šalis susivienyti su Kinija, kad “sustabdytų” 
kažkokių “hegemonistų” (Pekino propaganda turi galvoje 
Tarybų Sąjungą ir kitas socialistines šalis) “ekspansiją”. 
Baugindamas Vakarų Europos šalis nesama “Tarybų 
Sąjungos grėsme”, Pekino lyderis, kaip pažymėjo Japoni
jos laikraštis “Akahata”, “jas kurstė didinti branduolinę 
ginkluotę”.

Kaip ir reikėjo manyti, tokius raginimus su pasitenkini
mu sutiko reakcingi Vakarų Europos sluoksniai, priešiški 
įtempimo mažinimui ir suinteresuoti, kad toliau vyktų 
ginklavimosi varžybos. Hua Guofengo buvo labai iškilmin
gai sutiktas Bavarijoje, kur jis aplankė KDS/SKS 
kandidatą į kanclerio postą Strausą, reiškiantį Vakarų 
Vokietijos karo pramonės koncernų interesus. Geriau už 
Paryžių ir Boną Kinijos premjero norus suprato valdantieji 
Londono konservatorių sluoksniai. Dar prieš svečio iš 
Pekino susitikimą su Anglijos ministre pirmininke Londono 
laikraštis “Financial Times” pagrįstai rašė: “Margaret 
Thatcher asmenyje Hua Guofengo sutiks žmogų, kuris 
palankiau išklauso jo antitarybinius pasisakymus negu 
Prancūzijos prezidentas ir VFR kancleris”.

Tuo tarpu realistiškai mąstantys Vakarų Europos 
politiniai veikėjai supranta, kokia pavojinga Pekino politi
ka, kuria siekiama didinti tarptautinį įtempimą, spartinti 
ginklavimąsi, sudaryti naujus karinių konfliktų židinius. 
Antai laikraštis “Noje Rur Caitung”, kuris reiškia dalies 
VFR valdančiosios Socialdemokratų Partijos vadovybės 
pažiūras, ragino neklausyti Pekino. “Bonos ir Pekino 
vienybės politikos,—rašė jis,—negali būti. VFR neturi 
teisės netekti realybės jausmo. Ji netektų jo, jeigu, 
sekdama F. J. Strauso patarimais, nuspręstų, kad Kinijai 
padedant galima daryti spaudimą Maskvai”. Su tokiu 
požiūriu sutinka ir įtakingas buržuazinis laikraštis “Frank
furter algemaine”, kuris įspėja, kad “Kinijos suartėjimas 
su VFR veda į nežinomybę”.

Kol kas dar anksti susumuoti galutinius Hua Guafengo 
trijų savaičių kelinės rezultatus. Bet jau dabar kai kurie 
Vakarų Europos spaudos organai rašo, kad Kinijos 
premjerui vargu ar pavyks pasiekti visus tuos rezultatus, 
kurių jis tikėjosi. Pavyzdžiui, kaip liudija spauda, Pekino 
lyderiui nepavyko įtikinti Prancūzijos ir VFR, kad jos 
paremtų jo antitarybinę poziciją. Laikraštis “Oror” šiuo 
klausimu rašo, kad Paryžius teikia didelę reikšmę įtempi
mo mažinimui, kuris atveria Europoje dialogo ir bendra
darbiavimo kelius.

Jeigu toks požiūris nugalėtų ir kitose Vakarų Europos 
šalyse, tai atitiktų visų Europos žemyno tautų interesus, 
taikos ir tarptautinio saugumo interesus. V. Sereika

KAUNIEČIAI-NE TIK 
GERI MEDIKAI, BET 
IR PUIKUS MENININKAI!

Tai sužinome iš Vytauto 
Drungilos trumpos kores
pondencijos “Medikų ansam
blio kelionės”, atspausdintos 
dienraštyje “Tiesa” (lapkr. 3 
d.). Jis rašo:

“Trisdešimt pirmus savo 
gyvavimo metus jau skai
čiuoja Kauno miesto medici
nos darbuotojų liaudies dai
nų ir šokių ansamblis. Prieš 
dvidešimt vienerius metus 
už sėkmingą koncertinę vei
klą jam suteiktas respublikos 
nusipelniusio kolektyvo gar
bės vardas. Per tą laiką 
išaugo kolektyvo meninis ly
gis, praturtėjo repertuaras, 
pagausėjo pakvietimų kon
certuoti ne tik mūsų respu
blikoje, bet ir už jos ribų.

Muzikos, dainos, šokio my
lėtojai įsiminė kelionę po 
Dunojaus šalis, viešnagę pas 
savo bičiulius — Bialystoko 
“Zielione kurpe” ansamblį 
Lenkijoje, gastroles šioje ša
lyje ir Vokietijos Demokrati
nėje Respublikoje. Kupinas 
įspūdžių buvo kauniečių an
samblio pasirodymas baigia
majame Pirmojo sąjunginio 
darbo žmonių meno savivei
klos festivalio koncerte Sara
tove, įdomios išvykos į Vidu
rinę Aziją ir kitas mūsų 
plačiosios Tėvynės vietoves. 
Tai malonūs, ilgam išliekan
tys prisiminimai.

Dabar ansamblis paruošė 
naują programą. Joje—kau
niečio kompozitoriaus V. 
Švedo kūriniai B. Mackevi
čiaus tekstams, klaipėdiečio 
Z. Virkšo sukurta muzika S. 
Gedos žodžiams bei vilniečio 
A. Lapinsko harmonizuotos 
liaudies ir originalios melodi
jos J. Mačiukevičiaus pos
mams. ’ Šokius paruošti ko
lektyvui padėjo buvęs an 
samblio šokėjų vadovas, da
bar Vilniaus inžinierinio sta
tybos instituto estetikos ka
tedros vedėjas R. Tamutis.

Artėjant 1980 m. Respu
blikinei dainų šventei, an
sambliui pagausėjo rūpes
čių—kauniečių kolektyvas 
dalyvaus šio renginio liau
dies dainų ir šokių ansamblių 
vakare. Reikia išmokti gana 
sudėtingą repertuarą. Kaip 
pasiruošta, medikų meno sa
viveiklininkai turėjo progos 
pademonstruoti ansamblių 
vakare Kaune šių metų vasa
rą. Kolektyvas susilaukė tei
giamo • įvertinimo, tačiau 
prieš akis—dar daug repeti
cijų, daug valandų reikalau
jantis triūsas”.

Kaip džiugu būtų, jeigu 
šis kauniečių ansamblis ne
pasididžiuotų atvažiuoti ir 
pagastraliuoti po mūsų pla
čiąją Amerika!

LABAI ĮDOMUS IR 
TAIKLUS KLAUSIMAS 
MUSŲ AM. VALDŽIAI

Komercinis didlapis “The 
N. Y. Times” lapkričio 13 d. 
“Laiškų” skyriuje atspausdi
no piliečio Robin W. Briehl iš 
Mamaroneck, N. Y., laišką 
apie nūdieninius Jungtinių 
Valstijų santykius su Iranu, 
specifiškai apie suteikimą 
prieglaudos buvusiam Irano 
karaliui (šachui) Pahlevi ir 
Irano studentų užėmimą šios 
šalies ambasados ir laikymą 
daugiau kaip 60 jos darbuo
tojų įkaitomis Teherane. 
Kaip žinoma, iraniečiai rei
kalauja šachą sugrąžinti, kad 
jie galėtų jį teisti, atitinkamai 
nubausti už jo baisiausius 
nusikaltimus, už išskerdimą 
tūkstančių nekaltų žmonių. 
Laiško autorius sako, kad 
nereikia būti tokiu religiniu 
fanatikų, kaip Khomeini ir jo 
šalininkai, kurie dabar Iraną 
valdo, simpatiku, jog supra
tus Irano liaudies reikalavi
mą sugrąžinti buvusį šachą 
nubaudimui. Tie jo nusikalti
mai yra pilniausiai įrodyti ir 
visam pasauliui žinomi. Jis 

yra žmogžudys, žmonių sker
dikas.

Ir štai piliečio Briehl klau
simas prezidentui Carteriui 
ir jo patarėjams: “Ką Jūs,, 
amerikiečiai, būtumėte ma
nę, jeigu po Antrojo Pasauli
nio Karo kokia nors šalis, 
sakykime, Iranas būtų ko
kiais sumetimais priglaudęs 
pabėgusį Hitlerį? Juk tikrai 
mes būtumėme reikalavę jį 
sugrąžinti nubaudimui už jo 
karo metu papildytas krimi-1 
nalystes?”

Būtumėme panaudoję vi
sas priemones privertimui 
Irano jį sugrąžinti. Jokio 
Irano valdžios pasiteisinimo 
nebūtumėme priėmę. Juk 
hitleriniai karo nusikaltėliai 
dar ir šiandien tebėra me
džiojami ir baudžiami.

Tai kur logika šiandien 
mums globoti Irano žmonių, 
skerdiką?

Kiekvienam amerikiečiui 
reikia apie tai rimtai pagal
voti . . .

NA, IR GAUNA I KAILĮ 
TAS “IŠDYKĘS VAIKAS”

Kokios peštynės šiandien 
siautėja lietuviškų reakcinin
kų fronte, akivaizdžiai paro
do Chicagos menševikų laik
raščio “Naujienos” redakto
rius Martynas Gudelis lap
kričio 6 dienos vedamajame 
“Atsiribojo nuo politinės vei
klos”. Tik pasiklausykime:

“Kiekvienam aišku, kad 
Kamanto vadovaujamos Lie
tuvių Bendruomenės “atsiri
bojimas” nuo VLIKo veiklos, 
atskiria šią politinę grupelę 
ir jos bičiulius nuo vieningos 
lietuvių politinės linijos.

VLIKas įsteigė Lietuvių 
Bendruomenę, paleido į pa
saulį, tikėjo iš Bendruome
nės išauginti atkaklių kovo
tojų už savo krašto laisvę, 
tuo tarpu Bendruomenė, ne
pasiekus tikslo, nesuorgani
zavo viso pasaulio lietuvių į 
vieną organizaciją. Pradžioje 
suskalę vienybę, atskyrė di
doką dalį lietuvių nuo pa
grindinio darbo ir pagaliau1 
atsiribojo nuo VLIKo veik
los. VLIKas padėjo Bendruo
menei susiorganizuoti, o pa
staroji dar neatsistojusi ant 
kojų, o VLIKui jau nenori 
jokio darbo dirbti.

Turime pripažinti, kad vy
riausieji VLIKo vadai, orga
nizuodami Bendruomenę, ne
nustatė apsaugos priemonių. 
VLIKas turėjo imtis priemo
nių, kad į kelis metus Ben
druomenė dar nesusiorgani
zavusi, būtų atiduota į visai 
kitus tikslus turinčių žmonių 
rankas. Jeigu Bendruomenės 
vadai turėtų tokius panašius 
tikslus, kokius turėjo lietu
viai, organizuodami VLIKą, 
tai šiandien nebūtų jokio 
konflikto tarp VLIKo ir Ben
druomenės. Taip pat nebūtų 
jokio konflikto pačioje Ben
druomenėj . . .

Visi žino, kad VLIKo pa
reigūnai yra rimti žmonės, 
jais pasitiki didelė lietuvių 
dauguma, su jais tariasi or
ganizacijų atstovai, o Ka- 
mantas nori, kad VLIKo at
stovas, iškoliojęs VLIKo na
rius su jais tartųsi.

Jeigu Kamantas nenori, 
kad Bendruomenės atstovas 
tartųsi su VLIKu, tai kur jis 
stumia VLIKo sukurtą Ben
druomenę? VLIKas parašė 
Chartą, VLIKas paruošė 
darbo nuostatus, VLIKas pa
dėjo Bendruomenei atsistoti 
ant kojų, VLIKas taip pat 
surado pagrindinėms jdė- 
joms ištikimus žmones. Jei
gu vadovybė iškrypo iš nu
statytų vėžių, tai VLIKo 
pareiga nurodyti kreivus ta
kus ir visą grupę vėl atstaty
ti į patikimą kelią. Jeigu 
VLIKas nesiims iniciatyvos, 
tai VLIKą sudarančios gru
pės turės atsijuosti diržą. 
VLIKas negali toleruoti, kad 
išdykęs vaikas su tėvu net ir 
šnekėti nenorėtų”.

Kaunas. Rotušės aikštė šiandien.
V. Gulevičiaus nuotrauka

Tarptautininko pastabos 
faktai kaltina

Kaip žinoma, praėjusių 
metų pabaigoje trys Jungti
nių Amerikos Valstijų orga
nizacijos: Nacionalinė negrų- 
advokatų konferencija, Na
cionalinė kovos prieš rasizmą 
ir politines represijas sąjun
ga ir kovos už rasinį teisin
gumą Komitetas kreipėsi į 
Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių Komisiją su pareiški
mu, kuriame buvo tvirtina
ma, kad Amerikoje sistemin
gai pažeidinėjamos žmogaus 
teisės, pagrindinės laisvės. 
Kaip pažymėta pareiškime, 
šios teisės pažeidinėjamos 
priklausomai nuo amerikie
čių rasinės, ekonominės pa
dėties ir politinių įsitikinimų.

Aštuonių valstybių, jų tar
pe Jungtinėms Valstijoms 
.draugiškų šalių advokatai šių 
metų rugpjūčio mėnesį pati
krino pareiškime išdėstytus 
faktus. Kaip pranešama, ko
misija kalbėjosi su kovos už 
žmogaus teises Amerikoje 
aktyvistais, lankėsi kalėji
muose, lankėsi teisingumo 
organuose, net pas senato
rius ir kongresmenus. Rezul-1 
tatas buvo toks, kokio, tik-* 
riausiai Washingtonas neno
rėjo pripažinti. Buvo nusta
tyta, kad kovotojai už žmo
gaus teises ir pilietines lais
ves būna įvairių valdžios 
organų provokacijų aukomis, 
kalinami, remiantis sufabri
kuotais įkalčiais.

Tokios politikos aukomis 
buvo plačiai žinomas “Wil- 
mingtono dešimtukas”, “Šar
lotės trejetas”, Asata Šakur, 
Ričardas Maršalas, Raselas 
ir Tedas Minsai, daug kovo
tojų už Puerto-Rikos nepri
klausomybę ir kiti kovotojai 
už žmogaus teises Jungtinė
se Amerikos Valstijose. Ko
misijos nuomone, su kaliniais 
elgiamasi pažeidžiant mini
malias normas, kurios pa
tvirtintos Jungtinių Tautų.

Komisija savo išvadose pa
žymi: yra pakankamas pa
grindas išvadai, kad Jungti
nių Valstijų valdžia per visą 
Amerikos istoriją sistemin
gai naikina pagrindinius ša
lies gyventojus—indėnus. 
“Todėl mes esame tos nuo
monės,—rašo komisija savo 
išvadose,—kad Jungtinės 
Tautos turi išsamiai išnagri
nėti šiuos kaltinimus genoci
du.”

Tokiu būdu gimė visiškai ir 
kvalifikuotai pagrįsta komisi
jos išvada, kad Jungtinėse 
Amerikos Valstijose yra pa
kankamai rimtų žmogaus tei
sių pažeidimo faktų, kurie 
reikalauja greito ir išsamaus 
tyrimo Jungtinių Tautų žmo
gaus teisių komisijos rėmuo
se.

Autoritetingos tarptauti
nės advokatų komisijos išva

dos, kurios tikrai yra bešališ
kos, dar kartą verčia susi
mąstyti ties kai kuriais Wa- 
shingtono administracijos at
stovų, paties prezidento Jim
my Carterio besikartojan
čiais pareiškimais, kad Ame-i 
rika pasiryžusi ir toliau ko
voti už žmogaus teises tarp
tautiniu mastu. įdomu, ko 
vertas toks Jungtinių Valsti-. 
jų užmojis, kada čia pat 
namuose pažeidinėjamos 
žmogaus teisės ir pilietinės 
laisvės.

Apolinaras Sinkevičius

LAIŠKAI
Gerbiamas drauge Bimba!

“Laisvės” fondui prisiunčių 
čekį už $100. Tai auka LDS 
55-tos kuopos iš Cleveland, 
Ohio. Aš siunčiu kaip kuopos 
finansų sekretorė ir kores
pondentė.

Kovo mėnesį jums (“Lais
vei”) pasiunčiau nuo savęs 
korespondenciją apie mano 
motinos mirtį ir mėginau 
trumpai aprašyti jos gyveni
mą. Prie to, taipgi nusiun
čiau “Laisvei” $100 auką, nes 
jaučiausi, kad ji to būtų 
norėjus. Per visus mano kū
dikystės metus ji buvo jūsų 
laikraščio prenumeratorė ir 
labai aukštai jį vertino. Taip
gi atsimenu, kaip per daug 
metų praeityje motina savo 
brangų laiką (nes dirbo) sek
madieniais pašvęsdavo kartu 
su J. N. Simons ėjimui ieško
ti “Laisvei” skaitytojų. Per 
visą amžių ji buvo atsidavus 
darbininkiškai veiklai. Visur 
priklausė, visur lankydavosi, 
dainuodavo chore, aukodavo 
darbininkiškiems reikalams 
ir t. t.

Draugiškai,
Adelė Susnienė [Seimomutė] 
PASTABA

Didelis, nuoširdus ačiū 55- 
tai kuopai ir jums už paramą 
“Laisvei”. Bet atleiskite, kad 
iš jūsų laiško apleidžiame 
jūsų pasakojimą apie ginčus 
ir nesusipratimus vietos vei
kime. Užtenka, kad ten vie
toje pasiginčijate, su drau
gais. Redakcija

ANTANAS A. JONYNAS

EŽERAS
Ir štai pirštus paparčiai tiesia 
kokia šviesi gamta! prigiusk 
kaip kiaukutas prie kiaukuto štai ties 
akmenimis linguoja žolės o dugne dangus 

ir tyli paukštis eglės virpančioj viršūnėj 
matai banguoja smilgomis šlaitai 
lėtai lyg abejotų sklaidos rūkas 
dabar kai jau iš tikro pabudai

jau negaliu ištiesti rankos, man tu
ne ežero puta ne šnabždesys balsų 
tokia šviesi akis užkrinta mantija 
tokia šviesi gamta ir kaip tamsu

Sutarties
šalininkai ir 
priešininkai

Pastaruoju metu Ameriko
je dažniausiai galima girdėti 
žodį “SALT”. Šiomis ketu
riomis raidėmis anglų kalba 
sutrumpintai žymima strate
ginės ginkluotės apribojimo 
sutartis. Pasisakymuose apie 
ją lyg lakmuso popierėlyje 
atsispindi įvairių visuomenės 
sluoksnių, atskirų politinių 
veikėjų politinė mąstysena.

“Mes turime siųsti laiškus 
visiems kongresmenams ir 
senatoriams, skatinti juos 
ratifikuoti SGA-2. Mes tiki
me jų nuoširdumu. Tai turi 
būti abiejų mūsų šalių susita
rimas, nes jeigu ši sutartis 
sužlugtų, pasaulyje tęstųsi 
beprotiškas ginklavimasis, ir 
mūsų ekonomika toliau 
smuktų”,—pareiškė Debora 
Koben, Demokratinio mote
rų klubo pirmininkė.

Tūkstantis negrų judėjimo 
aktyvistų, iš visos šalies su
sirinkę į Washingtoną, 
griausmingomis ovacijomis 
pritarė reikalavimui kuo 
greičiau ratifikuoti SGA-2 ir 
stipriai apkarpyti karines iš
laidas. “Jeigu kils branduoli
nis karas,—pasakė vienas šio 
sąskrydžio organizatorių Ro
nald Dellamus,—tai bombos 
nebus rasistinės. Jos nušluos 
kiekvieną, nepaisydamos ra
sės, spalvos, tikybos ar tau
tybės”.

Reikšmingai nuskambėjo 
JAV Komunistų partijos pir
mininko Henry Winston žo
džiai, pasakyti kasmetinės 
laikraščio “Daily World’’ 
šventės Arrow parke metu: 
“Strateginės ginkluotės apri
bojimo sutarties pasirašymas 
buvo svarbus, bet tik pirma
sis žingsnis į visuotinį bran
duolinį nusiginklavimą po 
septynerių metų derybų. Da* 
bar padėtis tokia: arba su
tartis bus atmesta per ketu
rių pakopų balsavimą senate 
arba bus pasiektas įtikinan
tis laimėjimas, jeigu mes 
toliau aktyviai remsime su
tartį”.

Sutarties svarba neabejoti
na. Tačiau Baltuosiuose rū
muose. Kapitolijuje ir kitose 
įtakingose įstaigose nuolat 
sukunkuliuoja naujos aistros 
dėl kai kurių sutarties punk
tų, jau patvirtintų abiejų 
valstybių vadovų parašais 
Vienoje arba apskritai dėl 
jos ratifikavimo. Su tokiomis 
“idėjomis” visiškai atvirai 
pastaruoju metu pasirodė 
politinėje avanscenoje du 
eksprezidentai R. Nixonas ir 
Gerald Fordas bei jų bendra
mintis, buvęs JAV valstybės 
sekretorius H. Kissingeris.

Keistas paradoksas: kaž
kada šie veikėjai, būdami 
prie valdžios vairo, lyg ir 
kovojo už tarptautinio įtem
pimo mažinimą, dalyvavo pa
tvirtinant kai kuriuos svar
bius abiejų šalių susitarimus. 
Dabar jie—atviri karinio- 
monopolistinio komplekso rė
mėjai.

Tai pavojingas žaidimas su 
ugnimi. Tuo tarpu susitari
mo dėl SGA-2 ratifikavimo 
laukia visas pasaulis. Tarp
tautinio įtempimo mažinimas 
atspindi visų tautų troški
mus. Sigitas Krivickas

“Tiesa”
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LIETUVOS PADANGĖJE

Šventiniai koncertai
Tarp daugelio įdomių ir 

turiningų kultūrinių rengi
nių, skirtų Vilniaus V. Kap
suko universiteto 400 metų 
jubiliejui, plataus visuome
nės susidomėjimo susilaukė 
šventiniai koncertai. Jie vy
ko bemaž visų jubiliejinio 
rugsėjo mėnesio antrąją pu
sę. Vilniaus koncertinėse sa
lėse ir programose reprezen
tavo tiek iš amžių glūdumos 
atėjusią muziką, susietą su 
Vilniumi bei universitetu, 
tiek ir nūdienių lietuvių kom
pozitorių instrumentinius bei 
vokalinius kūrinius.

Be abejo, centrinę vietą 
tokių šventinių renginių tar
pe užėmė respublikos nusi- 
pelnusio kolektyvo, Lenino 
Komjaunimo premijos lau
reato, Lietuvos kamerinio 
orkestro trijų koncertų cik
las, vykęs rugsėjo 14, 15 ir 
16 dienomis. Šiam garsiam ir 
populiariam kolektyvui kon
certuose gražiai talkininkavo 
respublikos nusipelnęs ko
lektyvas, Vilniaus Valstybi
nio universiteto (VVU) aka
deminis mišrus choras, vado
vaujamas Povilo Gylio, Val
stybinės konservatorijos stu
dentų kamerinis orkestras, 
vadovaujamas profesoriaus 
Sauliaus Sondeckio, solis
tai—Jolanta Ciurilaitė, tarp
tautinio ir sąjunginio kon
kursų laureatė Aušra Stasiū
naitė, Grigorijus Gordonas, 
muzikologas Vytautas Jurkš
tas.

Jubiliejinių pasirodymų 
ciklą sudarė skirtingų pro
gramų koncertai, kurias su
darė šio ciklo meno vadovas 
ir dirigentas, respublikos 
liaudies artistas, respubliki
nės premijos laureatas S. 
Sondeckis ir senosios Lietu
vos muzikinės kultūros tyri
nėtojas V. Jurkštas. Ir reikia 
pasakyti, kad toks muzikos 
praktiko ir istoriko bendra
darbiavimas davė labai įdo
mų rezultatą.

Pirmasis koncertas, turin
tis teminį pavadinimą “Muzi
ka Vilniaus universitete”, 
buvo surengtas VVU šventi
nėje auloje. Jo pradžioje V. 
Jurkštas gausiai susirinku
siems klausytojams—univer
siteto dėstytojams, svečiams 
ir studentams papasakojo 
apie muzikos vietą ir reikš
mę Vilniaus kolegijos ir aka
demijos-universiteto moky
mo programose ir studentų 
estetinio auklėjimo baruose, 
komentavo koncerte atliktus 
kūrinius.

Koncerto “Muzika Vilniaus 
universitete” programa vie
naip ar kitaip reprezentavo 
su šia mokymo įstaiga, jos 
meniniais kolektyvais, dėsty
tojais susijusius muzikos kū
rinius. Joje skambėjo XVII 
amžiaus anoniminio auto
riaus planktas “Paeniten- 
tes”, gyvai primenantis apie 
senųjų laikų akademijos auk
lėtinių teatralizuotas šventi
nes eisenas bei vaidinimus. 
Koncerte buvo atlikti ir uni
versiteto profesorių Martyno 
Krecmerio bei Johano Davi
do Rolando kūriniai.

Iš gausios M. Krecmerio 
kūrybos iki mūsų dienų išliko 
tik vokalinio-instrumentinio 
moteto “Sacerdotes Dei be- 
nedicite Dominum” atskiros 
partijos, kurias Krokuvos 
Jogailaičių universiteto bib
liotekoje surado V. Jurkštas. 
Iš jų muzikologė Ona Kiau- 
šaitė restauravo kūrinio par
titūrą. Ir štai po tokio ilgo ir 
kruopštaus parengiamojo 
darbo, M. Krecmerio mote
tas—vertingas XVII amžiaus 
Lietuvos kompozitoriaus kū
rinys—vėl gyvai suskambėjo 
po senojo Vilniaus universi
teto skliautais.

Bene pirmą kartą Vilniuje 
buvo atliktas buvusio univer
siteto muzikos katedros pro
fesoriaus J. D. Rolando įdo

mus kūrinys—baleto “Orfė
jas ir Euridicė” uvertiūra. 
Tą dieną taip pat skambėjo 
Jozefo Haidno, Stanislavo 
Moniuškos, jo mokinio Ceza
rio Kiuji (universiteto profe
soriaus, garsaus lietuvių ar
chitekto Lauryno Stuokos- 
Gucevičiaus anūko), Zdeneko 
Fibicho populiarūs kūriniai, 
Algio Bražinsko kantata 
“Prie monumento”.

Sekančią dieną nuotakin- 
gas koncertas “Muzikinis pa
sveikinimas” įvyko toje pat 
auloje, kuri sutvisko naujo
mis varsomis po sudėtingų ir 
kruopščių restauracijos dar
bų. Šio renginio programa 
tiesiogiai nebuvo susieta su 
universiteto istorija. Johano 
Sebastjano Bacho, Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio, 
Piotro Čaikovskio ir Georgo 
Fridricho Hendelio kūriniais 
Lietuvos kamerinis orkes
tras, VVU akademinis miš
rus choras ir solistai J. 
Ciurilaitė, A. Stasiūnaitė, G. 
Gordonas, suteikė malonių 
susikaupimo minučių ir šį 
kartą gausiai susirinkusiems 
klausytojams.

Paskutinysis trečiasis ciklo 
koncertas “Senoji Vilniaus 
muzika”, jau platesnės temi
nės medžiagos, įvyko Pa
veikslų galerijoje, sutraukęs 
nepaprastai gausų iš amžių 
glūdumos mus pasiekusios 
muzikos mylėtojų būrį.

Orkestras ir choras atliko 
didelę programą, kurioje bu
vo reta proga pasiklausyti 
XVI amžiaus anonimų, Dio- 
medo Kato, Tarkvinijaus 
Merulos, Mikalojaus Gomul- 
kos, Kiprijono Baziliko, Vac
lovo Šamotuliečio, Luko Ma- 
rencijaus, Felikso Janevi- 
čiaus, Marko Skakio, Jono 
Staromeiskio, Mykolo Kleofo 
Oginskio, Motiejaus Radvi
los, Džiovanio Paizielio dide
lės ir mažos formos kūrinių. 
Beveik kiekvienas jų buvo 
palydėtas ilgai netilsiančiais 
aplodismentais.

Dvi jubiliejinių koncertų 
programas parengė Šiaulių 
K. Preikšo pedagoginio insti
tuto liaudies vokalinis seno
sios muzikos ansamblis “Poli
fonija”, vadovaujamas dide
lio renesanso ir baroko muzi
kos propagavimo entuziasto 
Sigito Vaičiulionio. Pirmasis 
koncertas, kurio programą 
sudarė XVI amžiaus Vilniuje 
skambėję vokaliniai ir in
strumentiniai kūriniai, įvyko 
Paveikslų galerijoje rugsėjo 
23 d. Koncerte taip pat 
dalyvavo tarprespublikinio 
M. K. Čiurlionio konkurso 
laureatas, vargonininkas 
Bernardas Vasiliauskas, (jis 
vargonavo Grefo Valento 
Bakfarko dvi Fantazijas ir 
pjesę “Juoda karvė”, Adal
berto (Vaitiekaus) Dlugora- 
jaus keturius šokius).

“Polifonijos” ansamblis 
emocingai, pakiliai dainavo 
D. Kato, XVI amžiaus anoni
mų, Žoskeno de Prė, Pjero 
de la Riu, vilniečių kompozi
torių Vaclovo Šamotuliečio ir 
M. Gomulkos, Adrieno Vilar- 
to, Orlando di Laso, Kiprijo
no de Rorė ir L. Marencijaus 
kūrinius.

Po keletos dienų (rugsėjo 
28 d.) jaunatviškas ir darbš
tus “Polifonijos” ansamblis, 
šį kartą jau LTSR Meno 
darbuotojų rūmų Baltojoje 
salėje, dalyvavo renginio 
"Senasis muzikinis Vilnius” 
koncertinėje dalyje. Tai bu
vo antrasis šio ciklo kūrybi
nis vakaras, kuriuo buvo ne 
tik paminėtas VVU jubilie
jus, bet kartu atidarytas ir 
Meno darbuotojų rūmų 1979- 
1980 metų sezonas. Kaip ir 
pirmajame vakare, skirtame 
Vilniaus universiteto moksli
nės bibliotekos fundatoriaus 
Žygimanto Augusto vokali- 
nei-instrumentinei kapelai, 
kuris įvyko praėjusių metų
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LANKYTOJAI LIEKA SUSIŽAVĖJĘ
Kas Lietuvoje nežino 

Anykščių rajono ir jo buvu
sių ir esamų didelių žmonių, 
palikusių mūsų tautai gilius 
kultūros pėdsakus. Gerbda
mas senąjį lietuvių literatū
ros palikimą, aš laikas nuo 
laiko pereinu lyg šventomis 
Anykščių vietomis. Vis pa
siilgstu ir pasiilgstu J. Biliū
no “Laimės žiburio” Liūdiš
kių piliakalnyje, A. Bara
nausko klėtelės, A. Vienuolio 
kapo po beržu. Klajodamas 
po tas apylinkes negaliu ap
lenkti Burbiškiu Put-Puter- 
leckio dvaro, aprašyto A.

Užsakykite

"Laisve" savo 

draugams

lapkričio 11 d., ir šį kartą 
muzikologas V. Jurkštas ve
dė platų pokalbį apie univer
siteto įkūrėjo Stepono Bato
ro profesionalią vokalinę-in- 
strumentinę kapelą, rezida
vusią Vilniuje ir Gradine, 
komentavo atskirus koncer
tinės programos numerius.

Svečiai iš Šiaulių (beje, 
visų jų naujų programų 
premjeros pagal tradiciją 
vyksta Vilniuje) atliko XVI 
amžiaus kompozitorių Mar
tyno Lvoviečio, Gracijaus 
Vekio, Vinčenco Galilėjaus, 
Vaclovo Šamotuliečio, M. 
Gomulkos, L. Marencijo, 
XVI amžiaus anonimų kūri
nius, kurie dar gana retai 
skamba respublikos koncer
tinėse estradose. Ir šiame 
koncerte dainininkams talki
ninkavęs B. Vasiliauskas la
bai pagyvino koncertinę pro
gramą, klavesinu skambinęs 
G. V. Bakfarko ir A. Dlubo- 
raus vargoninius kūrinius 
(mat, Meno darbuotojų rū
muose nėra vargonų).

Suminėti respublikos muzi
kų pasirodymai iš tiesų buvo 
vienais ryškiausių ir turinin
giausių spalvingoje jubilieji
nių renginių puokštėje.

Vytenis Šarūnas 

Vienuolio, Griežionėliuose 
revoliucionierių Didžiulių so
dybos ir šeimos kapinių . . . 
Ir taip, keliaujant iš Anykš
čių, pralenkus Svėdasus, 
prie kelio pastebėjau rodyk
lę: “Į Z. Voluntos sodybą 3 
km.” Tuoj prisiminiau liau
dies rašytojo J. Baltušio ju
biliejinę kino juostą, kurioje 
kartu su rašytoju, nufilmuo
tas jo buvęs parduotų vasarų 
draugas, liaudies menininkas 
Z. Valunta. Nutariau būtinai 
apžiūrėti iš gamtos “išplėš
tus” menininko darbus.

Vingiuotu vieškeliu greitai 
pasiekiau jo sodybą. Čia ma
ne pasitiko ir pats meninin
kas Z. Valunta, perkopęs 
septintą dešimtį, o menu 
susidomėjęs tik prieš Jtrylika^ 
metų. Nors ir per trumpą 
laiką jis tiek sukūrė skulptū
rėlių: žmonių, paukščių, žvė
rių ir gyvulių, jog visas jo 
kaimiškas kiemas kupinas 
“gyvybės”.

Pačioje pradžioje akį pa
traukia gausus gervių šokėjų 
būrys.

— Tai gamtos ir mano iš
monė,—sako dailininkas.

Z. Valunta, kaip supratau, 
negali ramiai praeiti nepa- 
glostęs savo pastabiu žvilgs
niu susipynusios šakos ar 
išsiraičiusios šaknies. O vie
nodai gamtos išlankstytos 
šaknies ar šakos turbūt neį
manoma surasti. Todėl šo
kančių gervių judesiai nesi
kartoja, stebinantys lankyto
ją savo įvairumu.

Dėmesį patraukia lietuvių 

B. Jauniškis [kairėje ir Z. Valunta prie “Artojo’.

pasakos “Du gaideliai” veikė
jų grupė. Pasakos personažai 
išdėstyti vienoje linijoje. Pir
miausiai žiūrovas pastebi du 
gaidelius su kultuvais ir, 
eidamas pirmyn, lyg pasako
je susitinka su visais veikė
jais.

Gana įdomi velnių grupė. 
Velniai, kaip ir visos kitos 
figūros, pirmiausiai akį pa
traukia judesiais. Net ir vei
dai jų individualizuoti ir iš
raiškingi. Jumoristiniai nu
teikia muzikantų kvintetas.

Visus personažus ir veikė
jus sunku išminėti. Jų knibž
dėte knibžda visas kiemas. 
Vieni jų sudaro grupes, kaip 
piemenėliai su karvėmis, pa
sakų ir pasakėčių personažai, 
kiti dirbiniai—pavieniai.
Randame čia ir iš grožinės 
literatūros atkeliavusius per
sonažus: “Jūratė ir Kasty
tis”, “Don Kichotas” ir kitus.

Gera, kai žmogus gali dirb
ti, kuri ir tuo teikti džiaugs
mą kitiems. O lankytojų Z. 
Valuntos kiemelyje nenu
trūksta ne tik vasarą, bet ir 
vėlyvą rudenį. Didžiausiais 
būriais plaukia ekskursijos ir 
ne tik iš mūsų respublikos: 
Rokiškio, Klaipėdos, Vil
niaus, bet ir iš kitų—Mask
vos, Dniepropetrovsko, Don- 
baso, Taškento. Lankosi čia 
ir užsieniečiai iš Lenkijos, 
Demokratinės Vokietijos ir 
kitų šalių. Turistų domėjima
sis yra atpildas menininkui 
už retą, nepakartojamą jo 
kūrybą žmonėms.

Bronius Jauniškis

Kas naujo Lietuvos 
žemės ūkyje?

Viliojantis aruodas
Jis slypi čia, šiuose nedide

liuose popieriaus lakštuose, 
išmargintuose įvairiaspalvė
mis geometrinėmis figūro
mis, dešimtimis skaičių.

— Tai Tarybų Lietuvos 
laukų “cheminiai žemėla
piai” — kartogramos,—sako 
respublikinės agrocheminės 
laboratorijos direktoriaus 
pavaduotojas J. Grybaus
kas.—Pagal jas ūkiai sten
giasi laukus tręšti taip, kad 
gautų patį didžiausią žemės 
ūkio kultūrų derlių. O gali
mybės čia dar didelės. Spe
cialistų nuomone, optimaliai 
maitinant laukus “žemės vi
taminais”, Lietuva papildo
mai galėtų gauti tiek pašari
nių vienetų, kiek jų duoda 3 
milijonai centnerių grūdų!

Vasarą agrocheminės labo
ratorijos kabinetai pustuš
čiai,—visi komandiruotėse, 
kolūkiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose. “Su vieversiais iš
vykstame, su gervėmis su
grįžtame”—juokauja jos dar
buotojai. Sugrįžta ne tušti, 
su tūkstančiais dirvožemio 
pavyzdžių. Laboratorijoje jie 
kruopščiai ištiriami, nustato
ma, kiek kiekvieno lauko 
dirvožemyje yra maisto me
džiagų, ko jame trūksta. Šių 
tyrimų pagrindu ir sudaro
mos kartogramos. Ūkių spe
cialistai—tai puikiausias pa
tarėjas ir kur rugį sėti, ir 
kur bulves sodinti, ir kurį’ 
lauką vešlia pieva užleis
ti .. .

Jau senokai ištirti visų 
ūkių dirvožemiai, sudaryta 
visos respublikos “agroche
minė nuotrauka”. Bet darbo 
šiuose Kauno naujamiesčio 
rūmuose, kuriuose įsikūrusi 
agrocheminė laboratorija,— 
per akis.

Žemė visuomet gyva, ji 
nuolat keičią^si, sako labora
torijos specialistai. Tad ir 
raižo jie skersai išilgai ūkių 
teritorijas, siekdami atnau
jinti kartogramas, priversti 
žemę atiduoti didžiąją jėgą, 
slypinčią joje.

Ką žada “cheminė 
melioracija”?

Žemdirbio saujoje—tvirta, 
didelė kviečio varpa. Ir ji iš 
šios, nederlingos žemės?

Iš žemės, kurioje ir rugelis 
žiemkentėlis, ir dobilėlis ke
turlapis vargelį vargo. Nie
kas dar rūgščiose dirvose 
niekuomet gerai nederėdavo.

O dabar ir rūgščios žemės 
jau gražų derlių seikėja. 
Tam pasitarnavo “cheminė 
melioraciją”—mokslininkų ir 
gamybininkų paruošta naujo
viška dirvų kalkinimo tech
nologija, už kurią jiems pa
skirta šių metų Respublikinė 
premija.

— Beveik trečdalis Lietu
vos žemių yra rūgščios ir jas 
būtina kalkinti,—sako vienas 
šio darbo autorių, Žemės 
ūkio mechanizacijos ir elek
trifikacijos mokslinio tyrimo 
instituto skyriaus vedėjas V. 
Jakubauskas. Kaip tai pada
ryti greičiau, pigiau, efekty
viau, ir moko mūsų paruošti 
metodai. Remiantis gausiais 
tyrimais, įvertintos dirvų 
kalkinimui tinkamiausios me
džiagos, agrotechniniai nor
matyvai. Tai, kaip ir tikroji 
melioracija, padės per paly
ginti trumpą laiką blogas 
žemes paversti derlingais 
arimais.

Naujosios technologijos 
taikymas jau duoda didžiulį 
efektą. Vien dabar kasmet 
tai garantuoja beveik po 50 
milijonų rublių ekonomiją.

Siūlo žemės architektai
Dar visai neseniai Panevė

žio rajono žemėlapis priminė 
mozaiką, sudėliotą iš šimtų 
mažyčių skeveldrėlių—nedi
delių žemės lopinėlių, miško 
“salelių”, krūmynų. Visai ki
taip atrodo jis šiandien. Di
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deli dirbamos žemės masy
vai, griežtos kelių linijos, 
plačios žaliųjų želdinių juos
tos.

Pasikeitimai, įvykę rajone, 
atsirado pagal Žemės ūkio 
išplanavimo schemą, kurią 
paruošė Žemėtvarkos pro- 
jėktavimo Institutas. Dabar 
jau visi Tarybų Lietuvos 
rajonai turi tokias schemas— 
savotiškus etalonus, nuro
dančius, kaip optimaliau 
tvarkyti žemės naudmenas, 
miškelius, kur ir kaip išdės- 
■tyti gamybinius centrus.

— Lietuvos TSR rajonų 
žemės ūkio išplanavimo sche
mos padės racionaliau naudo
ti kiekvieną žemės hektarą, 
didinti darbo našumą,—sako 
Žemėtvarkos projektavimo 
instituto vyriausiasis inžinie
rius J. Kancevičius.—Jas 
įgyvendinus, respublikos 
ūkiai papildomai gaus apie 
400 tūkstančių hektarų naud
menų, tame tarpe—165 tūks
tančius hektarų ariamos že
mės. Tai užaugę krūmais 
arba supelkėję plotai, nuke
liamų vienkiemių užimama 
žemė. Sumažės pievos, gero
kai išsiplės ganyklos, land
šaftas pasipuoš naujais tven
kiniais, kurie labai reikalingi 
žemdirbiui laistyti laukus ir 
pievas.

Šiuos perspektyvius Lietu
vos kaimo pertvarkymo dar
bus “žemės architektai” darė 
drauge su agronomijos, zoo
technikos mechanizavimo ir 
daugelio kitų šakų mokslo 
darbuotojais, griežtai vado
vaudamiesi naujausiomis jų 
rekomendacijomis. Tai ge
ras, patikimas vadovas šiai 
dienai ir ateičiai.

Romualdas Čėsna

KRISLAI
[Tąsa iš 1 pusi.]

įvyks įvairūs kultūriniai ren
giniai—susitikimai, vakarai, 
parodos, skirtos Lietuvos 
TSR. Dalyvauti dienose čia 
atvyko delegacija, vadovau
jama Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos pirmininko pirmojo 
pavaduotojo K. Kairio. Po 
šalį taip pat keliaus grupė 
turistų iš Lietuvos”.

Sakau: Garbė Lietuvai ir 
jos menininkams!

Pasirodo, kad jau ir lietu
viškų reakcininkų šmeižtų ir 
melų prieš Tarybų Lietuvą ir 
visą socialistinį pasaulį biznis 
turi didelių sunkumų, jau 
nebesiseka taip, kaip sekda
vosi. Jų organas kunigų 
“Draugas” (lapkri 9 d.) skun
džiasi:

“Vakariečių ar tai Kanados 
ar JAV piliečių surambėju
sius protus ir sąžines labai 
sunku išjudinti iš dvasinio 
letargo. Jie nežino ir žinoti 
nenori, kad ne visur taip 
kaip čia gyvena. Taigi, nors 
šiek tiek prabrėžiant storos, 
užkietėjusios odos sluoksnį, 
mūsų tautietis G. Urbonas 
mėgina Toronte, Kanadoje, 
leidžiamu mėnraščiu “Speak 
up” for political and economi
cal realism (politinei ir ūkiš
kai tikrovei). Šis leidinys 
Kanadoje jau eina kelerius 
metus. Tačiau atrodo, kad G. 
Urbonas jau baigia išsemti 
visus finansiškus šaltinius, 
na, ir kantrybę. Viename 
vedamajame “The Toronto 
Sun” red. Peter Worthing
ton skatina kanadiečius pa
remti šį prieškomunistinį 
laikraštį. “Jį neparėmus jis 
nuskęs visa užliejančioj ko
munistinėj jūroj”, teigia re
daktorius P. Worthington.”

Šakume: juo greČiau taip 
įvyks, tuo geriau!

VISI SKAITYTOJAI 
DALYVAUKITE 

“LAISVĖS” VAJUJE
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PASAKOJAME APIE PAŽANGIEČIUS

Anglies kasyklų prietemoje 
siekė dvasios šviesos

1955 m. žinomų JAV pa
žangiųjų lietuvių veikėjų 
grupė kreipėsi į visuomenę, 
kviesdama paremti Jono VŪ- 
kelio-Bijūnb poezijos knygos 
išleidimą. A. Bimba, R. Ba- 
ranikas, V. Jakštys, L. Joni
kas, K. Karosienė, M. Ma- 
sys, S. Masytė, A. Metelio* 
nis, R. Mizara, K. Petrikie- 
nė, S. Sasna (Sasnauskienė) 
ir kiti savo atsišaukime rašė:

“Mes, žemiau pasirašiu
sieji, kaip tūkstančiai ir 
tūkstančiai kitų pažangių 
Amerikos lietuvių, gerai pa
žįstame Vilkelį-Bijūną—poe
tą, laikraštininką ir ilgametį 
darbininkiško judėjimo rė
mėją.

Lietuvių meno sąjungos 
centras yra pasiryžęs išteisti 
Vilkelio-Bijūno rinktinius 
eilėraščius. Mes sveikiname 
tą žygį. Mes taipgi žinome, 
kad knygų išleidimas dabar
tiniu metu yra nelengvas 
dalykas. Todėl mes esame 
pirmieji, prisidedantieji su 
knygos prenumeratomis iš 
anksto. Mes esame tikri, kad 
atsiras šimtai kitų lietuvių, 
kurie norės prisidėti prie 
Vilkelio-Biliūno poezijos iš
leidimo”.

Knygoje, kuri, pavadinta 
“Gyvenimo sūkuriai”, išėjo 
1956 m., pridėtas prenume
ratorių sąrašas, jame—dau
giau kaip 550 pavardžių ir 
kelios organizacijos. Tuo me
tu Jonas Vilkelis gyveno ir 
gydėsi Floridoje. Orlande jis 
išgulėjo ligoninėje 4 metus 9 
mėnesius ir 10 dienų. Nepa
vyko nugalėti ligos, kuri jį 
“atlydėjo” iš anglies kasyklų. 
1967 m. birželio 2 d. J. 
Vilkelis mirė nuo angliakasių 
džiovos—dusulio, vadinamo 
silikoze, nepagydomai užter- 
šiančio ir sužalojančio plau
čius.

Jono Vilkelio gyvenimas ir 
likimas atskleidžia mums as
menybę išeivio, kuris, ket
virtį amžiaus išdirbęs duslio
je anglies kasyklų tamsoje, 
tykomas mirtinų pavojų, at
kakliai, užsispyręs siekė dva
sios šviesos, kuris pasiryži
mo dėka iškilo į žinomus 
darbo žmonių—emigrantų 
veikėjus. Prisiminimuose, 
paskelbtuose eilėraščių rinki
nyje, jis rašė:

“Šioj šalyj teko gyventi 
sekamose valstijose: Connec
ticut, Pennsylvania, Michi
gan, Indiana, Illinois, Flori
da. Bet ilgiausiai gyvenau 
Pennsylvanijos valstijoj, kie
tosios anglies srityse. Ten 
anglies kasyklose išdirbau 
virš 25 metų”.

Taip, J. Vilkelis buvo vie
nas tų darbininkiškų kultū
ros veikėjų, kurių gyvenimas 
susietas su mūsų išeivių 
“protėvyne”—“lietuviškąja” 
angliakasių Pennsylvania. 
Jis užsiliko tame krašte—ne 
todėl, kad patiko, bet todėl, 
kad neturėjo kitos išeities, 
nerado kito darbo.

J. Vilkelis atvyko į Ameri
ką 1907 m. Savo gyvenimo 
pradžią jis prisiminė šitaip:

“Ne tokį Amerikoj gyveni
mą radau, kokį buvau įsi
vaizdavęs. 19 metų vaikėzas 
priverstas buvau dirbti, kur 
tvirtiems ir suaugusiems vy
rams buvo sunku. Pirmas 
mano darbas buvo netoli 
Waterbury, Connecticut, 
ūkyje. Čia visokis darbas 
nebūtų taip jau blogas jei ne 
tų karvių melžimas. Čia rei
kia ir tvirtų rankų, ir mokė
jimo melžti, o aš nei vieno iš 
tų neturėjau. Kiti melžėjai 
jau turi po 6-7 karves išmel- 
žę, o aš vos 3. Baisi gėda! Iš 
kailio nėriausi, kad tik su 
kitais susilyginčiau, bet sun
ku. Tik baigdamas mėnesį, 
išmelždavau po 9 karves ry
tais ir vakarais, kiti po 12, 
bet mano rankos buvo ištinu-

J. VILKELIS

sios ir labai tirpdavo pirštai, 
ypač atsikėlęs iš ryto, nega
lėdavau jų ištiesti, pasidarė 
kaip grėbliai”.

Tada jaunuolis parašė laiš
ką tėvui į . . . Pennsylvania, 
kuris nežinojo, kad ir jo 
sūnus jau Amerikoje.

Jono Vilkelio tėvai turėjo 
nedidelį ūkį Strazdų kaime, 
tuometiniame Musninkų 
valsčiuje (dabar—Širvintų 
raj., Čiobiškio apyl.). Vai
kams nereikėjo pas svetimus 
tarnauti, bet pinigų visuo
met stigo. 1904 m. pavasarį 
tėvas, palikęs šeimą, išvyko į 
Pennsylvania anglies kasyk
lų “lietuvių sostinę”—She
nandoah. Likusieji dirbo 
ūkyje, tėvas atsiųsdavo pini
gų. 1906 m. rašytame į 
namus laiške, pavaizduoda
mas sunkią ateivių dalią ir 
tragiškus jų likimus, jis 
griežtai uždraudė sūnui ir 
svajot apie važiavimą Ameri
kon. Bet sūnus, paveiktas 
visuotinių emigracijos nuo
taikų, užplūdusių kaimą po 
revoliucijos užgniaužimo, su
rado būdą iškeliauti į Ame
riką. Ir tik atsidūręs sunkio
je padėtyje, jis parašė laišką 
tėvui. Šis netrukus pakvietė 
sūnų pas save. Jonas pradėjo 
sunkų angliakasio-mainerio 
darbą:

“Parėjęs iš mainų nukan
kintas fiziškai ir dvasiškai, 
pasislėpęs gailiai apsiverkda-' 
vau. O kai tėvas paklausda
vo, kaip man patinka Ameri
ka, atsakydavau—“gerai”.

Tik dabar aš pradėjau su
prasti teisingą tėvo patari
mą . . .”

1912 m. J. Vilkelis aplankė 
Lietuvą, pasisvečiavo tris 
mėnesius, grįžo į Ameriką ir 
daugiau nebematė gimtojo 
krašto . . . Motina jau buvo 
mirusi, tėvas, grįžęs iš JAV 
1909 m., vėl tvarkėsi ūkyje.

25 metus dirbdamas an
glies kasyklose, jis patyrė 
visus darbo žmogaus vargus, 
matė tautiečių tragedijas, 
bodėjosi tamsa, girtuokliavi- 
vimu, atsilikimu: “. . . prieš: 
mano akis riogso iš anglių 
išmatų supilti “durbankiai”, 
aprūkę “brėkeriai”, vienur 
kitur tarp akmenų apšepę 
krūmokšniai. Galima retkar
čiais pamatyti ir murziną 
juodą varną.

Nenuostabu, kad čia suva
žiavę jauni ir neapsišvietę 
vaikinai skandindo savo alko
holyje. Juk apsvaigintas pro
tas ir jausmai negali to bai
saus nykaus dvasinio skurdo 
atjaust. Bet . . . apsvaigę, 
lyg sužvėrėję, mušdavosi sa- 
liūnuose.

Tai tokia buvo mano nau
joji tėvynė”.

Atsidūręs tarp vargo bro
lių angliakasių, jis nesusitai
kė su likimu, siekė mokslo, 
įsijungė į pažangią veiklą. 
Gavęs darbą, kuriam vado
vavo apsišvietęs socialistas 
Juozas Gružinskas, J. Vilke
lis, jau 1907 m. tapęs anglia
kasių unijos nariu, įsitraukė į 
pažangią darbininkų lietuvių 
veiklą. 1909 m. įstojo į Tėvy
nės Mylėtėjų Draugystę 
(TMD), sekančiais metais—į 
Lietuvių socialistų sąjungos 
28-ąją kuopą, kuri turėjo 
puikų klubą pačiame She

nandoah centre: ten ateidavo 
visi lietuviški laikraščiai, bu
vo didelis knygynas, veikė 
TMD centras, būrėsi ir lais
vamaniai, glaudėsi “Darbi
ninkų vilties” laikraščio re
dakcija. Klube buvo daug 
kalbama apie socializmą, vei
kė darbininkų choras, buvo 
vaidinami spektakliai. 1911 
m. J. Vilkelis debiutavo savi
veiklinėje scenoje.

Lietuviškame socialistinia
me veikime sparčiai brendo 
J. Vilkelio klasinė sąmonė. 
J. Mileris-Dzūkelis, žinomas 
pažangios spaudos bendra
darbis, prisimena, kad J. 
Vilkelis, kaip revoliucinis so
cialistas, besivadovaujantis 
partiniu, proletariniu solida
rumu, padėjo jam, beje, savo 
geram bičiuliui, gauti darbo 
anglies kasyklose tada, kai 
siautė nedarbas. O 1915 m., 
kaip rašoma J. Vilkelio poe
zijos knygos pratarmėje, jis, 
angliakasys, buvo vienas iš 
LSS vadovų—jį išrinko vyk
domojo komiteto nariu, jis 
ėjo komiteto sekretoriaus 
pareigas.

Mėgino studijuoti Valpa
raiso universitete, bet pristi
go pinigų, ir vėl teko leistis į 
kasyklas . . .

Daug skaitė, švietėsi. Pa
mėgęs poeziją dar “motinos 
klasėje”, jis ypač žavėjosi 
Jovaro eilėraščiais, o iš V. 
Kudirkos “Tiesų eilėms rašy
ti” pats mokėsi eiliavimo. 
Pasirašinėjo Svieto Pareiga, 
Bijūnu, Jonu ir kitais slapy
vardžiais.

Plunksnai tobulinti sąlygų 
nebuvo. Tad jo poezija, ne
paisant pastangų, dažnai bu
vo nepakankamo literatūri
nio lygio. Kai išėjo J. Vilke
lio knyga, “Laisvės” laikraš
tyje kilo diskusija, buvo 
priekaištauta dėl knygos trū
kumų. Į ją “Šviesoje” atsilie
pė A. Bimba (A. Salietis). 
Nurodęs, jog autorius ne 
visada sugeba pasiekti poeti
nį tikslą, apsilenkia su poe
zijos, taip pat ir sintaksės 
reikalavimais, jog nepakan
kamai atidūs buvę redakto
riai, jis drauge ypač pabrėžė 
pozityvią angliakasio kūry
bos reikšmę: “Vilkelio poezi
ja yra darbininkiška, geros, 
nuoširdžios valios poezija. 
Jos tikslas aiškus: skatinti 
lietuvių darbo žmogų į kovą 
už šviesesnį rytojų”. A. Bim
ba tvirtino: “Nepadarys klai
dos, jeigu kiekvienas “Švie
sos” skaitytojas įsigis “Gyve
nimo sūkurius” ir perskai
tys”.

Pažangūs JAV lietuviai, 
savamoksliai darbo žmonės, 
J. Vilkelio eilėse rado jiems 
brangių temų ir motyvų, 
artimų jausmų. Angliakasių 
poetas rašė apie sunkų darbo 
draugų likimą ir buitį, kvietė 
kovoti už teisingesnį gyveni
mą, ragino šviestis, dalijosi 
gamtos grožio, žmonių san
tykių įspūdžiais, pasisakė 
prieš fašistinius interventus 
Ispanijoje ir prieš hitlerinin
kų žiaurumus, ragino kovoti 
už taiką, dedikavo eiles savo 
draugams, kritikavo pokario, 
pabėgėlius, pašiepė žmogiš
kąsias silpnybes ir t. t. 
Suskambėdavo ir asmeniški, 
kartais graudžių išgyvenimų 
motyvai, ypač gulint ligoni
nėje, kur beviltiškai kovota 
su liga.

J. Vilkelis-Bijūnas darba
vosi, kiek pajėgė, pažangiose 
Floridos lietuvių organizaci
jose, rašinėjo pažangiai 
spaudai, iki paskutinio ato
dūsio dirbo kilniam proleta
riato reikalui, su kuriuo su
siejo savo gyvenimą.

Vytautas Kazakevičius

Iš “Gimtojo krašto”

Užsakykite "laisvą" 
savo giminėms

Lietuvoje 
t... ........ .. .... ....... ..

ARKLIO MUZIEJUS 
NIŪRONYSE

Literatūros milžinai
Visais metų laikais Anykš

čiuose gausu svečių. Čia su
tiksi vilnietį ir žemaitį, dzū
ką ir sūduvį, užgirsi daugelio 
mūsų šalies tautų šneką. 
Vaizdingos Šventosios pa
krantėse gimę ir plačiai pa
garsinę lietuvišką žodį 
anykštėnai—literatūros mil
žinai Antanas Baranauskas, 
Jonas Biliūnas, Juozas Tu-j 
mas-Vaižgantas, Antanas' 
Žukauskas-Vienuolis lyg ga
lingas magnetas traukia ap
lankyti jų vardais pavadintus,1 
muziejus, gimtas pirkias, pa-! 
minkius, pavaikščioti ir pasi-! 
grožėti jų apylinkėmis, už-! 
kopti ant aukšto Liūdiškių 
kalno. Anykščiai kviečia sve
čius ir aukštomis, lieknomis 
šilelio pušimis, savo didžiuo
ju Puntuku, kuriuo, anot 
legendos, velnias ketino su
daužyti bažnyčią.

Šios vietos gerai pažįsta
mos net ir tiems, kurie1 
niekuomet čia nebuvo, nes 
jos plačiai aprašytos.

Anykštėnai didžiai gerbia 
taurią mūsų liaudies praeitįi 
ir tradicijas. Žmonės jose! 
suranda džiaugsmą ir pasidi
džiavimą, supranta, kad šį 
kraštą mylėjo ir mūsų protė
viai. Neseniai anykštėnai, 
įkūrė dar vieną muziejų.

Pavažiavęs nuo Anykščių 
keliolika kilometrų pamatai 
Niūronių kaimą. Kairėje, pu
šynuose pasislėpusi, vingiuo
ja Šventoji, o dešinėje ant 
kalniuko kukli kaimiška tro
ba, kur gimė ir augo rašyto
jas Jonas Biliūnas. O dar 
pavažiavus kaimo keliu, pa
matai dailų keliarodį: atvy
kote į Arklio muziejų. Perei
tų metų pabaigoje atidarytas 
naujasis Anykščių muziejus 
spėjo eksponatais pripildyti 
dvi didžiules daržines. Pir
moji—gerai išsilaikiusi ir, 
matyti, dar pamenanti Biliū
no kūdikystę, antroji—taip 
pat gerokai sena ir tik dabar 
restauruota. Šalia antrosios 
daržinės kukliame name yra 
Arklininkystės mokykla.

Stoties darbuotoja Danutė 
Žemaitienė maloniai kviečia 
susipažinti su muziejaus eks
ponatais.
Arklys—senas mūsų kaimo 

žmonių pagalbininkas
Jis ištikimai žemdirbį lydė

jo nuo lopšio iki kapų. Nevel
tui mūsų liaudis sudėjo tiek 
linksmų ir liūdnų dainų apie 
žirgelį juodbėrėlį. Apie žmo
gaus ir arklio praeitį, kurioje 
tiek daug prakaito, tiek daug 
bendro darbo, ir pasakoja 
gausybė eksponatų. Aukštai
tijoje ir Dzūkijoje, Suvalki
joje ir Žemaitijoje surastos 
senos lineikos, bričkos, vežė
čios, važiai, rogės, seniausi 
žemės apdirbimo mediniai 
padargai vaizdžiai pasakoja 
apie tuometinį gyvenimą. 
Pamatai su kuo ir kaip kai
miečiai javus kuldavo, nes 
čia pat eksponuojami šimta
mečiai spragilai, kuriuos 
daug vėliau pakeitė arklinės 
kuliamosios. Gilia senove 
dvelkia linų apdirbimo įran
kiai ir didelės iš šiaudų* 
pintos apskritos pintinės, 
kur sodiečiai saugodavo grū
dus. Ant sienų sukabinti 
senovės darbiniai drabužiai, 
liepos karnų naginės, medi
nės klumpės. Taip ir tiki, 
kad tuoj pro daržinės duris 
įžengs sodietis, apsivilks ser
mėgą, pAims pakinktus, me
dinę žagrę, botagą ir, pakin
kęs arklį, išeis į laukus . . .

Arklininkystės mokykloje 
taip pat plačiai pasakojama 
apie Lietuvos arklių veisles. 
Sužinai apie plačią ir vaisin
gą Lietuvos žemės ūkio Ve
terinarijos Akademijų veik
lą, vystant arklininkystę. Čia 
sukaupti gausūs mokslininkų 
darbai, įvairios knygos. 
Daug ką naujo sužinai apie

tradicines arklių lenktynes 
Dusetose ir kitur. Šiame 
technikos amžiuje arklys dar 
naudingas ir įžvalgesni mūsų 
krašto žmonės kviečia juo 
.rūpintis.

Muziejaus įsteigimo 
iniciatorius

Arklio muziejaus įsteigimo 
iniciatorius—žinomas žemės 
ūkio specialistas ir visuome
nininkas Petras Vasin aus- 
kas, Lietuvos TSR nusipel
nęs agronomas, Žemės ūkio 
Akademijos profesorius P. 
Vasinauskas 1975 m., propa
guodamas arklininkystę Lie
tuvoje, vežimu keliavo po 
respubliką. Apie šią profeso
riaus kelionę pasakoja doku
mentinis kino filmas “Ar 
nuneši mane jauną . . .” Va- 
sinausko iniciatyva sudarytai 
Arklio muziejaus tarybai, 
kurios vienas tikslų buvo 
surinkti senuosius žemės 
ūkio padargus, nuoširdžiai 
talkininkavo respublikos 
bandymo stočių eksperimen
tiniai ūkiai. Į šią iniciatyvą 
atsiliepė senovinių važiavimo 
priemonių ir įvairių žemės 
ūkio padargų savininkai. 
Taip bendromis žmonių pa
stangomis atsirado Niūronių 
Arklio muziejus, pasakojąs 
apie visos respublikos žemės 
ūkio seną praeitį. Beje, to
kios paskirties muziejus yra 
pirmasis Tarybų Sąjungoje.

Neseniai Arklio muziejuje 
lankėsi Lietuvos Komparti-! 
jos Centro Komiteto Pirma-: 
sis sekretorius Petras Griš-, 
kevičius, kuris svečių knygo
je parašė: “Gera iniciatyva, 
kurią parodė drg. Vasinaus
kas, kurdamas muziejaus 
ekspoziciją, padės jaunimui 
suprasti, kokią pažangą pa
darė Tarybų Lietuvos žemės 
ūkis.

Linkime sėkmės jo kūrė
jams”.

Muziejaus ateitis
Šis muziejus bus plečiamas 

ir ateityje turės lietuviškų 
veislių arklius. Gi dabar Ar
klio muziejus organizuoja 
renginius, kurie vaizdingai, 
naudingi ir žada būti tradici
jai.
... Į Anykščius Niūronių 

keliu traukė naktigoniai, 
kvapnaus šieno pilnomis ka- 
romis šienpjoviai, ant šau
naus žirgo-kvieslys, lineiko- 

'mis, ratais dardėjo vestuvi
ninkai, skambėjo liaudies 
dainos. Tai vasarą vykusio 
pirmojo etnografinio rengi
nio “Bėk bėk, žirgeli” frag
mentai. Gi žiemą buvo orga
nizuota to paties pavadinimo 
šventė, kurios proga Anykš
čių kultūros rūmuose buvo 
atidarytas Vilniaus Dailės 
muziejaus kūrinių arklio te
ma paroda. Grafikų J. Kuz
minsko, A. Skirutytės dar
bai liaudies dainų motyvais, 
S. Džiaukšto, A. Gudaičio 
drobės, J. Kėdainio, I. Kan
čiausko skulptūros vaizdžiai 
papildė šventę.

Niūronyse įvyko XIX a. 
pabaigos ir XX a. pradžios 
mūsų respublikos važiavimo 
priemonių paroda. Ypač ti
piškas važiavimo priemones į 
parodą atgabeno žemaičiai, 
Plungės rajono, “Socialisti
nio kelio” kolūkio žemdirbiai, 
pelnė pirmą vietą. Aukštai
čiai laimėjo antrą vietą. Dau
giausia eksponatų pristatė 
anykštėnai. Vilniuje ir kituo
se miestuose tuometines ke
leivių pervežimo priemones 
demonstravo LTSR Istori
jos-etnografijos muziejus, 
kurio moksliniai bendradar
biai supažindino su senovės 
įvairių Lietuvos vietų arklių 
kinkymo įvairove.

Naujasis Niūronių muzie
jus kasdien sulaukia vis dau
giau lankytojų. Tad geriems 
sparnams lemta toli skristi.

Henrikas Vencevičius

Erfurto apygardoje
Tarybų Lietuva palaiko glaudžius ryšius su Vokietijos 

Demokratinės Respublikos Erfurto apygarda. Daug respu
blikos įmonių, ūkių, mokslo įstaigų, mokyklų draugauja su 
savo bičiuliais vokiečiais. Šiemet, švenčiant VDR įkūrimo 
30-metį, Erfurto apygardoje svečiavosi daug darbininkų, 
kolūkiečių, moksleivių iš įvairių Tarybų Lietuvos miestų ir 
rajonų.

Raseinių siuvimo įmonių susivienijimo “Šatrija” moterų 
ansamblis Erfurte.

Gražios Erfurto apylinkės. B. Aleknavičiaus nuotraukos

Medikališkų
ŠAKNŲ, ŽOLIŲ, ŽIEVIŲ IR SĖKLŲ PAAIŠKINIMAS

Sutinku retkarčiais čia gi
musių ir iš Lietuvos atvyku
sių, kurie teiriaujas, kaip 
vadinas virš minėtos žolės. 
Tarpe mano knygų radau 
katalogą, kuris buvo išleistas 
Alexandros Comp. 1938 m. 
So. Boston, Mass. Iš jo nura
šiau ir čia pateikiu keletą 
paaiškinimų:

1. Aguonų sėklos (Poppy 
Seeds): išvirinti ir gerti ge
resniam miegui.

2. Apynių žiedai (Hops 
Flowers): nuo nervų ligų, 
pakvaišimų, nemiegos, suti- 
inimų, krūtinės skaudėjimo, 
ausų ir dantų gėlimo.

3. Arbūzo Sėklos (Pump
kin Seeds): nuo uždegimo 
šlapumo kanale ir gerai nuo 
kirminų.

4. Avietės lapai (Raspber
ry leaves): nuo pilvo skaudė
jimo, arba jei tąso vemti, 
nuo vasarinės, nuo kraujo 
plūdimo iš žarnų arba gim
dos, kiti vartoja ir nuo vėžio.

5. Ąžuolo žievės (Oak 
bark): plauti skaudančią ger
klę nuo baltųjų, ir gerai nuo 
kraujo plūdimo iš yščiaus.

6. Babkų lapai (Bay 
leaves): nuo viduriavimų 
krūvinės, greitai sustiprina 
vidurius.

8. Besdų žiedai (Elder 
Flowers): nuo išgąsčio, sal
džios voties, rožės, žarnų 
užsikimšimo, karštligės ir ki
tų chroniškų ligų.

9. Bruknių lapai (Uva Ur
si): nuo reumatizmo, prašali- 
nimo akmenų, augimo, be
tvarkės šlapumo kanale.

10. Citvaros sėklos 
(Wormseeds): varo kirmėlės, 
ir, sakoma, gerai nuo nervų 
ligų ir pagreitina mėnesines.

Elizabeth Repshis

NIDOJ
Kiek čia gėrio, grožio, 
Nuostabus kampeli! 
Marių melsvu plotu 
Ritasi bangelė.

Banga bangą gena, 
Skuba, krantan bėga. 
Drėgnam smėly pėdos 
Neilgam išlieka.

Kalvos ir kalneliai 
Vėjo supustyti 
Tai miškais žaliuoja, 
Tai smėlynai plyti.

Pažvelgus nuo kalno 
Pušelių raizgyne.
Visos vieno ūgio, 
Šakom susipynę.

Balto smėlio kopos 
Nežymiai keliauja— 
Vėjas purų smėlį 
Pustyt nesiliauja.

Padangėje plauko 
Šilko debesėliai.
Pro juos linksmai saulė 
Nusišypso vėlei.

O žali pušynai 
Ošia dainą mielą, 
Gera čia ilsėtis, 
Jie ramina sielą!

Neringa gražioji 
Nuostabus kampeli, 
Tyro džiaugsmo semtis 
Širdis tik čia gali!

Aš dažnai į Nidą
Mintimis nuskrisiu 
Pasakišką grožį 
Ir sapnuos matysiu.

Albina Gudynienė
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KANADOS ŽINIOS

Konservatai veda Kanadą 
į didelę krizę

J. YLA

Kada ėjo rinkiminė kampa
nija, konservatų partija labai 
daug žadėjo. Jos propaganda 
buvo tokia agresyvi, kad 
daugelis kanadiečių tikrai 
pamanė, kad konservatai bus 
išganymas. Tiktai Kvebeko 
provincijos balsuotojai nepa
tikėjo jais. Visose kitose pro
vincijose konservatai nušla
vė liberalus kaip vėjas rude
nį lapus. Bet jau dabar paaiš- 
ki, kad konservatai apgavo 
balsuotojus.

Pirmiausia, paskelbdamas, 
kad Kanada perkels savo 
ambasadą iš Televivo į Jeru- 
zalimą, premjeras Clark pa
kenkė Kanados bizniui. Ara
bų šalys, atsikirsdamos 
premjerui Clarkui, paskelbė, 
kad jos boikotuos Kanados 
prekes. Tuojaus buvo sulai
kyti užsakymai virš 
$10,000,000 vertės. Clark 
tuoj pasiuntė į arabų šalis 
specialų pasiuntinį padėčiai 
ištirti. Tas, sugrįžęs, pasakė 
Clarkui, kad geriau negalvoti 
apie ambasados perkėlimą. 
Tas labai užrūstino žydus, 
Izraelio simpatikus, bet biz
nio reikalai laimėjo. Tačiau 
žala jau padaryta. Nebus 
lengva atitaisyti Kanados 
vardą arabų šalyse.

Šiuo metu premjeras Clark 
spiriasi, kad valstybinė Pet- 
ro-Canada korporacija būtų 
perleista į privatiškas ran
kas. Ne tik tas, Jis, patai
kaudamas Albertai, deda vi
sas pastangas, kad alyvos ir 
dujų kaina būtų pakelta. 
Ateinančiais metais veikiau
siai bus pakelta $4.00 ant 
statinės alyvos. Prie to, 
Clark nori uždėti 30 centų 
ant galiono taksų.

Reikia pasakyti, kad veik 
visų provincijų premjerai 
stovi už pakėlimą alyvos kai
nos iki pasaulinės kainos. Tik 
Ontarijos premjeras Davis 
priešinasi. Ir labai teisingai.

Energijos pabrangimas la
bai padidins infliaciją, pa
brangins visus gaminius, ka
dangi energija labai daug 
kainuos.

Kainos kėlimo šalininkai 
teigia, kad reikia kapitalo 
naujiems šaltiniams surasti, 
gavybai išvystyti. Bet tos 
srities žinovai sako, kad 
kompanijos ir taip gauna 
didelius pelnus: Kad jos turi 
pakankamai kapitalo nau
jiems šaltiniams surasti ir 
gamybai padidinti.

Energijos pabrangimas la
bai skaudžiai palies darbo 

MIRUS

Nastei Meiliūnienei- 
Kodytei

PANEVĖŽYJE T. LIETUVOJE

1978 m. sausio 3 d.
Reiškiu gilia užuojauta sesutei Agnietei Cepur- 

nienei, jos vaikams, anūkams ir visiems giminėms 
bei artimiesiems ir pažįstamiems.

Lieku liūdintis.
Brolis-JURGIS KODIS
Windsor, Ont., Canada

S ve i kinkite savuosius 
per “Laisvę”

Su žiemos šventėmis, su Naujaisiais Metais 
sveikinkime savo artimuosius per laikraštį “Lais
vę”. Bus laikraščiui parama ir pasieksite visus su 
vienu parašymu. Bet nedelskite—tuojau prisiųski- 
te savo sveikinimus. Kaina $10.00

ADMINISTRACIJA

žmones. Darbininkams, ku
rie turi naudoti automobilius 
važinėti į darbą, bus labai 
didelės išlaidos. Taipgi daug 
kainuos namų šildymas. Ap
skaičiuojama, kad vienai šei
mynai gazolino, alyvos ir 
dujų išlaidos padidės virš 
$700.00 į metus. Gazolino ir 
alyvos pabrangimas turtin
giems nesudarys sunkumų.

Didmiesčių viršininkai ap
skaičiuoja, kad gazolino pa
kėlimas privers darbininkus 
naudotis miesto transporta- 
cija.

Nuo to laiko, kai konserva
tai pradėjo Kanados reikalus 
tvarkyti, palūkanos ant pa
skolų ir mortgičių iškilo iki 
15 procentų. Dabar darbo 
žmogui jau negalima nei gal
voti apie pirkimą namų. Sa
kysim, kad darbininkas per
ka namą ir gali įmokėti tik 
$10,000. Taigi, jam palūka
nos į metus kainuos $7,500. 
Tiesa, Clark teigia, kad bus 
galima dalį palūkanų išskai
tyti mokant taksus. Bet kaip 
bus su tais, kurie taksų ir 
taip mažai moka, nes paja
mos nedidelės. Šia lengvata 
galės pasinaudoti tiktai tur
tingieji.

Vienu žodžiu, darbo žmo
nių padėtis diena dienon sun
kėja. Kainos ant visko kyla 
daug sparčiau, negu uždar
biai.

Pažymėtina, kad dabar 
Kanada perdėm konservatų 
rankose. Konservatai Otta- 
woje, konservatai didžiumo
je provincijų. Saskatchewa- 
noj valdžioje laikosi socialde
mokratai, bet ir jie mažai 
kuo skiriasi. Pavyzdžiui, Sa- 
skatchewanos premjeras pa
laiko Albertos konservatus, 
kurie nori apiplėšti kanadie
čius keldami gazolino kainą. 
Albertos premjeras Lokhy- 
das elgiasi panašiai kaip ara
bų šalių lyderiai.

Buvo sušauktas visų pro
vincijų premjerų pasitarimas 
Ottawoje. Daug kalbėjo, bet 
nieko nenutarė. Galų gale 
palikta premjerui Clark tar
tis su Alberta dėl gazolino 
kainos.

Konservatai kalba apie ap
karpymą nedarbo apdrau- 
dos, įvairių socialinių pagal
bų.

Ir tie, kurie entuziastiškai 
rėmė konservatus, pradeda 
niurnėti. Daugeliui jau aiš
ku, kad konservatai veda 
Kanadą į didesnį krizį.

Montreal, 
Quebec

IŠ ŠUNINĖS DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMO

Mėnesiniame Montrealo 
Sūnų ir Dukterų Pašalpinės 
Draugijos susirinkime, įvy
kusiame 10 d. lapkričio, tos 
draugijos pirmininkas Jonas 
Vilkelis, atidarydamas susi
rinkimą, pasveikino narius ir 
apsidžiaugė, kad šie metai 
draugijai laimingesni už 
praėjusiuosius, kas liečia na
rių mirtingumą. Pereitais 
metais draugija neteko 14 
narių, o šiemet tik dviejų. 
Taip gi pasidžiaugė, kad šiuo 
laiku sergančių narių skai
čius yra žymiai sumažėjęs. 
Pasveikino naujus narius, 
kurie įstojo į draugiją. Tai 
jaunuoliai J. Gurklienė ir 
advokatas V. Rudinskas.

Buvo visa eilė raportų, iš 
kurių pažymėtinas tik tas, 
kad draugijos praėjęs meti
nis banketas buvo visapusiš
kai pasekmingas, nes buvo 
labai gerai suorganizuotas ir 
liko draugijai pelno netoli 9 
šimtai dolerių.

Bene ilgiausiai buvo apsi
stota prie rinkimo pareigūnų 
valdybos ir kitų sekantiems 
metams. Dabar jau įėjo tokia 
mada: Jei sutikai kokiam 
nors darbui, tai ir vežk, ir 
dar tave nedirbantieji apipils 
kritika. Jonas Vilkelis, kuris 
šioj draugijoj išdirbo virš 30 
metų, įdėdamas visą savo 
sielą ir rūpestį, iš pirmininko 
pareigų atsisakė. Ne tik jis 
pavargo, bet ir sveikata jam 
sušlubavo. Jis sutiko eiti 
mažiau atsakomingas parei
gas.

Drg. St. Virbalas, kuris 
per eilę metų labai rūpestin
gai atliko iždininko pareigas, 
irgi atsisakė, motyvuoda
mas, kad kas metai keliems 
mėnesiams jis išvyksta į Flo
ridą sveikatą taisyti. Neleng
vas fin. sekretoriaus parei
gas ėjęs J. Telenis, dėl 
nesveikatos ir kitų priežas
čių, taip-gi atsisakė. Pasiliko 
tik ilgus metus draugijoj 
dirbąs Jonas Braknis ir J. 
Vilkelienė. Sekantiems me
tams į Valdybą sutiko įeiti 
šie draugai-ės: pirm. M. Gu
das, vicepirm. J. Braknis, 
ižd. V. Rudinskas (tėvas), 
fin. sekr. J. Gurklienė ir 
protokolų rašt. J. Vilkelienė. 
Nariais sutiko: O. Vėršins- 
kienė ir J. Urbanavičius. Į 
revizijos komisiją: J. Vilke
lis, Ch. Juška ir J. Telenis.

Atidos nariams: Senu nu
tarimu, draugijos susirinki
mai įvyksta kiekvieno mėne
sio antrą šeštadienį, bet 
gruodžio mėnesį susirinki
mas įvyks 15 d. Tą turėkite 
mintyje.

SERGANTIEJI
P. Skirką ištiko paralyžius. 

Jis antru kartu išvežtas į 
Montreal “General” ligoninę.

F. Nakienės sveikata pašli
jusi. Buvo ligoninėje, o da
bar gydosi namieje, priežiū
roje savo vyro, kurio sveika
ta irgi ne geriausia.

M. Varaškienė sunkiai su
sirgusi. Randasi Royal Victo- 
rijos ligoninėje.

A. Verimauskienė jau se
nai serga. Ji gydosi “Doug
las” ligoninėje, Lasalle.
SVEČIAI

Čia neseniai pas verdunie- 
čius Petrulius svečiavosi 
Bronius Aukštikalnis iš T. 
Lietuvos, iš Kauno, kurį at
sikvietė jo sesutė, anksčiau 
buvusi P. Jakubkos žmona, 
dabar gyvenanti Windsor’e.

Pas savo brolį dviems mė
nesiams laiko pasisvečiuoti 
yra atvykęs Arūnas Liučins- 
kas iš Kauno.

Pas O. Bendžaitienę sve
čiavosi jos duktė Monika su 
savo vyru iš Toronto, o kai 
jie grįžo namo, išsivežė duk
rą ir mamytę savaitei laiko 
pasisvečiuoti. p.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Dauguma chicagiečių pritarią 

majores Jane Byrne 
nusistatymui

Ši nuotrauka daryta prezidentui Carteriui lankantis 
Chicagoje spalio 5 d., kai majore Byrnė žadėjo remti jo 
kandidatūrą.

Chicago, Ill. — Kai spalio 
15 dieną prezidentas Carte- 
ris lankėsi Chicagoje, nese
niai išrinkta miesto merė 
Janes Byrne pareiškė, kad 
jeigu dabar įvyktų Demokra
tų Partijos konvencija nomi- 
navimui kandidato į prezi
dentas, jinai balsuotų už pre
zidentą Jimmy Carter. Be 
to, ji sakė, kad jeigu senato
rius Kennedy būtų nominuo
tas, visoje šalyje tarpe de
mokratų kiltų aštriausias pa

KRITIKUOJA PLANĄ 
IŠGELBĖTI CHRYSLER 
CORPORATION

Grand Rapids, Mich. — 
Čia kalbėdamas lapkričio 15 
d. Ronald Reagan, buvęs 
Californijos gubernatorius, 
smarkiai kritikavo preziden
tą Carterį už skubinimąsi 
išgelbėti Chrysler Corpora
tion nuo bankrūto, žadant jai 
garantuotą pusantro bilijono 
dolerių paskolą. Jis sako, 
kad tai yra nereikalinga rizi
ka ir jis jai priešingas.

Kaip žinoma, Ronald Rea
gan yra vienas iš 10 republi- 
konų veikėjų, kuris labai 
norėtų būti Republikonų par
tijos kandidatu į preziden
tus 1980 m. rinkimuose. Jis 
jau dabar, kaip ir jo konku
rentai, važinėja su prakalbo
mis su tikslu išsigarsinti.

V. VOKIETIJA JAU 
PRIIMSIANTI RAKETAS

Bonn, V. Vokietija. — 
Kaip ir buvo tikėtasi, Vaka
rų Vokietijos (Vokiečių Fe
deratyvinės Respublikos) 
Gynybos ministras Hans 
Apel ilgame pareiškime sa
ko, kad Vakarų Vokietija 
pilnai pritaria idėjai stiprinti 
NATO gynybos jėgas ir 
priimti Jungtinių Valstijų 
siūlomas vėliausios gamybos 
branduolines raketas. O, 
kaip žinia, Jungtinės Valsti
jos jau seniai yra pasiūliusios 
visoms NATO šalims, kurių 
tarpe yra ir V. Vokietija, 
pagaminti ir jų teritorijose 
išdėstyti 572 tokias raketas, 
nukreiptas prieš Tarybų Są
jungą.

Tai bene tik Vakarų Vokie
tija ir bus pirmutinė NATO 
šalis Amerikos tokį planą 
užgirti ir sutikti leisti savo 
teritorijoje tokias raketas iš
dėstyti.

Šis V. Vokietijos ėjimas 
yra pavojingas detentei ir 
taikai. Jis veda prie didinimo 
ginklavimosi varžybų.

FINANSINĖ VALDŽIOS 
PAGALBA 
UNIVERSITETAMS

Washingtonas. — Rapor
tuojama, kad 1977 metais 
įvairios federalinės įstaigos 
suteikė šios šalies universite
tams finansinės pagalbos už 
$6,400,000,000! Daugiausia 
pagalbos gavo Washington© 
Howard Universitetas. Per 
vienus 1977 metus jis gavo 
net už $116,000,000 pagal
bos.

sidalijimas.
Betgi spalio 27 dieną majo

re Byrne jau pareiškė, kad ji 
pakeitė nusistatymą ir kad ji 
jau rems senatoriaus Kenne
dy kandidatūrą, nes, girdi, 
prez. Carter is neturi progos 
laimėti rinkimų.

Toks jos nusistatymo pa
keitimas labai supykdė Car- 
terio šalininkus. Bet sakoma, 
kad šiaip žmonėse ji susilau
kė plataus pritarimo.

VERTAS PASVEIKINIMO
Neseniai televizijoje per 

“Meet the Press’ programą 
Californijos gubernatorius 
Edmund G. Brown pareiškė, 
kad jis yra priešingas gami
nimui naujų MX raketų sis
temos, kurios, kaip žinia, 
reikalauja prezidentas Carte- 
ris ir Pentagono militaristai. 
Jis teisingai sako, kad šių 
branduolinių raketų kon
strukcija nepadės Jungtinių 
Valstijų saugumui, bet labai 
padidins ginklavimosi varžy
bas ir taikai pavojų.

Gub. Brown yra paskelbęs 
savo kandidatūrą į preziden
tus. Netenka abejoti, kad šis 
jo pasisakymas padės jam 
laimėti nominacijas Demo
kratų partijos suvažiavime, 
kuris įvyks ateinančių metų 
pradžioje. Nėra jokia paslap
tis, kad didelė dauguma 
amerikiečių priešingi naujo 
karo kurstymui ir ruošimui.

BRANGIAI ATSIEINA 
KISSINGERIO APSAUGA

Nuotraukoje Henry Kissin
ger su sargu.

Pasirodo, kad dar ir šian
dien federalinė valdžia rūpi
nasi buvusio valstybės sek
retoriaus Henry Kissingerio 
apsauga. Jis turi valdžios 
apmokamus gerai ginkluotus 
4 sargus. Nors jau 3 metai 
prabėgo nuo to laiko, kai 
Kissingeris pasitraukė iš val
diškos tarnybos, jis vis dar 
bijo be sargų pasirodyti gat
vėje arba kokioje nors suei
goje.

ST. PETERSBURG,FLA.
Jau praėjo atostogų laikas 

taipgi ir karšti vasaros mė
nesiai. Sugrįžo organizacijų, 
nariai, kurie atostogų metu 
buvo išvykę į šaltesnes vie
tas.

Su gruodžio pradžia mūsų 
renginiai įvyks kiekvieną 
šeštadienį.

Lapkričio 3 dieną savoję 
salėje klubiečiai turėjo mė
nesinį susirinkimą. Jį prave
dė klubo prez. V. Bunkus.

Klubo valdyba bei renginių 
komisija pateikė raportus. 
V. Bunkus pranešė, kad į 
klubą įsirašė naujas narys 
Petras Ziaukas.

Taip pat V. Bunkus prane
šė apie sutvarkimą kiemo 
prie didžiųjų salės durų. Prie 
šio sutvarkymo dirbo sekami 
klubiečiai: S. ir V. Kuzmic
kai, J. ir B. Vaitkai, F. 
Kantėnis, V. Bunkus ir J. 
Stančikas.

V. Bunkus širdingai padė
kojo visiems už atlikimą gra
žaus darbo. Susirinkimas ra
portus užgyrė.

Pabaigus susirinkimą, mū
sų šeimininkai M. ir A. 
Raškauskai pateikė pietus. 
Po pietų Stasys Kuzmickas 
padainavo porą dainelių.

Toliau muzikas Walteris 
Strolis pagrojo šokiams.

KUOPOS VEIKLA
Lapkričio 10 d. Lietuvių 

Piliečių klubo salėje įvyko 
LLD 45 kp. mėnesinis susi
rinkimas.

Ji pravedė kp. pirm. Sta
sys Kuzmickas.

Kuopos valdyba ir renginių 
komisija pateikė raportus. 
Pirm. S. Kuzmickas pranešė, 
kad šio mėnesio 22 dieną 
atšvęsime Amerikos tradici
nį Padėkos dieną. (Thanks
giving Day). Be to, šiandien 
paminėsime žymios lietuvių 
poetės Salomėjos Nėries 75- 
tą gimtadienį.

Raportai buvo priimti.

TELEGRAMA IS LIETUVOS
-ŽMONIŲ SVEIKATOS 
LABUI

Vilnius. Respublikos sosti
nės pakraštyje, Santoriškė- 
se, kuriamas modernus svei
katos miestelis. Čia jau vei
kia 300 vietų respublikinė 
vaikų ligoninė, kyla 1,000 
lovų respublikinės daugia- 
profilinės ligoninės, medikų 
gyvenamųjų namų korpusai, 
nužymėtos gairės kitų spe
cializuotų gydymo įstaigų, 
mokslinių laboratorijų staty
bai.

Lapkričio 16 dieną sveika
tos miestelyje atidarytas 
respublikinės onkologijos 
centras. Pagrindiniame de
vynių aukštų pastate ir dvy
likoje žemųjų korpusų įsikū
rė onkologijos mokslinio tyri
mo institutas ir jo klinikos su 
specializuotais chirurginio, 
radiologinio ir chemioterapi- 
nio gydymo skyriais, opera
cinių blokų ir daugelių kitų 
kabinetų. Čia sumontuota 
moderniausia tarybinė ir už
sienio aparatūra.

šioje gydymo įstaigoje 
dirbs daugiau kaip tūkstantis 
žmonių.

Kaip pasakė naujųjų rūmų 
atidarymo iškilmėse Lietu
vos TSR sveikatos apsaugos 
ministras Vytautas Kleiza, 
dabar respublikoje kasmet 
vidutiniškai pastatoma naujų 
ligoninių beveik tūkstančiui 
lovų, daug poliklinikų, sani
tarijos epidemiologijos sto
čių, vaistinių. Naujasis onko
logijos centras yra stambiau
sias pokario metų medicini
nės paskirties statinių respu
blikoje.

SĄJUNGINIAME 
SUVAŽIAVIME-

LIETUVIŠKA MUZIKA
Maskvoje įvyko TSRS 

kompozitorių sąjungos šešta
sis suvažiavimas. Jame daly

Po susirinkimo šeimininkai 
M. ir A. Raškauskai pateikė 
svečiams skanius pietus.

Po pietų įvyko įdomi pro
grama.

Pirmininkas S. Kuzmickas 
pradėjo programą—pasakė 
keletą žodžių ir S. Nėries 
eilėraščio. Po to dainavo solo 
iš operos Rigoleto.

Toliau Aldona Aleknienė 
skaitė eilėraštį “Lietuvai”. 
Bronė Vaitkienė plačiai pa
kalbėjo apie poetės gyveni
mą ir jos kūrybą.

Svarbu priminti, kad choro 
mokytoja Helena Janulytė 
jau grįžo iš Hubert Rutland 
ligoninės. Ji ten išbuvo mė
nesi laiko. Pergyveno skau 
džią operaciją.

Kad ir pilnai dar nesusvei- 
kusi, ji sukaupusi jėgas atvy
ko į S. Neries gimtadienio 
minėjimą.

Pobūvio dalyviai ją sutiko 
su gausiais aplodismentais.

Helena dėkojo visiems už 
prisiųstas atvirutes ir širdin
gus linkėjimus, už gėlės bei 
dovanas.

Po to Helenos vadovybėje 
Dainos Mylėtojų choras pa
dainavo keletą dainelių.

Mūsų organizacijų narė 
Mary Cepelienė paminėjo sa
vo gimtadienį. Ji pobūvio 
dalyvius pavaišino su taure
le. Ačiū Marei.

PRANEŠIMAS
Gruodžio 1 diena įvyks 

klubo susirinkimas ir valdy
bos rinkimas 1980 metams.

Gruodžio 8 dieną LLD 45 
kp. susirinkimas ir rinkimas 
valdybos 1980 metams.

Prašom visus įsidėmėti ir 
dalyvauti:

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

PASTABA
Bronės Vaitkienės parengi

me pasakyta kalba apie poe
tę tilps sekamame “Laisvės” 
numeryje. Red.

vavo Tarybų Lietuvos kom
pozitorių delegacija.

Suvažiavimo koncertuose 
skambėjo ir naujoji lietuviš
ka muzika. Tai Jurgio Juoza- 
paičio, Felikso Bajoro, Vy
tauto Laurušo ir kitų kūri
niai. Juos atliko Maskvos ir 
Leningrado meno kolekty
vai, taip pat Vilniaus valsty
binis kvartetas, respublikos 
nusipelnęs artistas smuiki
ninkas Raimundas Katilius. 
Maskvos simfoniniam orkes
trui dirigavo Lietuvos TSR 
liaudies artistas Juozas Do
markas. V. Petkevičienė

MOUNT SINAI 
SUGRAŽINTAS EGIPTUI

Mount Sinai, 500 ketvirtai
nių mylių regijonas, Izraelio 
okupuotas, oficialiai ir for
maliai sugražintas Egiptui. O 
pagal Camp David sutartį 
turėjo būti sugražintas tik 
1980 m. sausio 25 dieną. 
Pranešimuose nesakoma, ko
kiais išrokavimais Izraelio 
vadovybė tai padarė.

Mount Sinai Biblijoje laiko
mas švenčiausiu žemės kam
peliu pasaulyje.

AMERIKIEČIAI MAŽIAU 
GERIA ARBATOS

Washingtonas. — Jeigu 
1977 metais šioje šalyje buvo 
parduota 159 milijonai svarų 
arbatos, tai praėjusiais (1978 
m.) metais buvo teparduota 
155,200,000 svarų. Tas pa
rodo, kad arbatos gėrėjų 
skaičius yra gerai sumažėjęs.

Lee, N. Y. — Čia slaugy
mo įstaigoje rasti keturi 
žmonės nužudyti. Jų tarpe 
randasi ir du įstaigos direk
toriai. Nežinoma, tai yra, 
nėra nustatyta, kas ir ko
kiais sumetimais juos nužu
dė.
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DĖKOJAME
“Laisvės” Bendrovės metiniame koncerte ir bankete, 

kurie įvyko lapkričio 11 d., su darbu prisidėjo nemažas 
skaičius draugų.

Povilas ir Nelė Ventai, Marytė Račkauskienė ir Karolis 
Benderis dirbo per kelias dienas, supirkinėdami maistą, 
priruošdami maistą, priruošdami salę ir stalus. Nastė 
Buknienė taipgi prisidėjo prie šio darbo.

Žinoma, mūsų administracijos darbininkė Sofija Stasiu
kaitienė užmokėjo už visas vaišes (su virš $300) ir dar 
iškepė namie tortus, pardavinėjo per dieną įžangos bilietus 
ir prisidėjo su šiaip darbu. Ji visa tai darė todėl, kad jos 
vyras Jurgis taip darydavo per keletą metų.

Prie stalų patarnavo per banketą aidietės Adele 
Lupsevičienė, Nellie Shumbris ir Julija Lazauskienė. Nastė 
Buknienė ir Mildred Stensler rūpinosi laimėjimu. Karolis 
Benderis ir Povilas Venta rūpinosi vaišinimu gėrimais prie 
stalų ir prie baro.

Dėkingi esame programos pildytojams: Hartfordo Lais
vės Chorui vadovybėje Wilma Hollis ir choro solistams, 
Aido Chorui vadovybėje Mildred Stensler ir jo solistams, 
solistei Amelia Jeskevičiūtei-Young, Frank Bražinskui už 
akompanavimą visiems dainininkams, Jonukui Krivickui ir 
tėvui Sigitui Krivickui, Povilui Ventai ir Antanui Bimbai 
už kalbas ir Ievai Mizarienei už vakarui pirmininkavimą.

Dėkojame visiems aukotojams, kurių vardai telpa 
žemiau. Čia skelbiame vardus tik tų aukotojų, kurie 
pridavė aukas per administratorę. Kurie aukojote per 
vajininkus, vardai tilps vėliau.

Ieva Mizarienė, Administratorė

Aukos priduotos “Laisvės” fondui per “Laisvės” koncer
tą:
Peter Silk, Maplewood, N. J., per M. Stensler .... $100.00 
Ona Visockienė, Kensington, Conn............................... 100.00
Jonas ir Henry Juška, Richmond Hill, N.Y.................. 50.00
Kostancija Rušinskienė, Brooklyn, N. Y., prisimini

mui vyro Jono, kuris mirė prieš 4 metus........50.00
Vladas Misiūnas, Richmond Hill, N. Y........................... 30.00
J. Lugauskas, Brooklyn, N. Y.........................................25.00
F. Klaston, Huntington Sta., N. Y................................. 25.00
Josephine Augutienė, Cliffside Park, N.J.................... 25.00
W. Paulauskas, New Vernon, N.J............ ..............   . .20.00
O. Dobilienė, Brooklyn, N.Y. ........................................ 20.00
L. Daužickienė, Forest Hills, N.Y................................. 20.00
K. " eškėr^s, So., Ozone Park, N. Y..............................15.00
A. Scupu./, Brooklyn, N. Y...............................................10.00
Ieva Graunienė, Brooklyn, N. Y......................................10.00
Felix ir Adele Lupsevičiai, Newark, N.J...................... 10.00
Johana Demikis, Worcester, Mass., per R. Traki-

mavičienę............................................................. 10.00
V. Zaveckas, Brooklyn, N.Y........................................... 10.00
Tessie Stočkienė, Newark, N.J......................................10.00
Ukrainietė, Hartford, Conn............................................. 10.00
Malvina Bručienė, Richmond Hill, N. Y......................... 10.00
B. ir N. Skublickai, Richmond Hill, N.Y....................... 10.00
Julia Lazauskienė, Richmond Hill, N. Y.........................10.00
Vera Urban, Brooklyn, N. Y............................................10.00
L. Bikulciai, Woodhaven, N. Y........................................10.00
A. Bel, Brooklyn, N. Y............................  10.00
Lucy Auseius, Worcester, Mass., per R. Trakima-

vičienę................. 5.00
A. Skardžius, Hartford, Conn........................................... 5.00
M. Daugėlienė,per F.Klaston,Huntington Sta.,N.Y. . .3.00
Aukomis...........................................................................623.00

prenumeratomis............................................   228.00
Viso.................................................................................$851.00

* * *
Dėkojame.

ADMINISTRACIJA

Tarp lietuvių
Lillian Lason, dukra New 

Yorko Lietuvių Moterų Klu
bo narės Emilijos Liepienės 
prieš kelias savaites pergy
veno sunkią operaciją. Nors 
jau buvo sugrįžusi iš ligoni
nės ir vėl turėjo pasiduoti 
ligoninėje, linkime Lilijai 
greit susveikti.

* * *
Praėjusiam “Laisvės” nu

meryje, rašant apie vestuves 
Wandos Krupski, įvyko klai
dą. Wanda buvusio laisviečio 
Motiejaus Klimo anūkė, o ne 
po-dukra. Ieva

"Laisves" bendrovės 
direktoriams

Direktorių posėdis įvyks 
antradienį, lapkričio 27 d., 2 
vai. po pietų, Laisvės salėje. 
Dalyvaukime visi.

N. Buknienė, Sekr.

Beaverton, Oregon
Lapkr. 9 d. mirė mano 

pusseserė Ona Skirgailienė- 
Simonavičienė-Cipokaitė, su
laukusi apie 95 m. amžiaus. 
Ji gimė Lietuvoje-Žemaitijo- 
je. Šioje šalyje išgyveno 76 
metus ir beveik visą laiką 
išgyveno Chicagoje, tik svei
katai pašlijus persikėlusi bu
vo pas dukras Joanne Fibi- 
ger ir Jeane Wade. Mirė 
būdama Nursing Home. 
Apart dukrų, paliko 6 anū
kus ir keletą proanūkių. Pa
laidota Chicagoje su bažnyti
nėms pareigoms, prie savo 
motinos kapo, trijų vaikų ir 
vyro.

Velionė buvo New Yorko 
Lietuvių Moterų Klubo am
žina narė. Dalyvavo Klubo 
renginyje pagerbimui 80-me- 
čių klubiečių, prisidėjo su 
auka. Ji prenumeravo “Lais
vu”, sakė kad jai patiko ge
riau už kitus laikraščius.

Ilsėkis - mielą Ona, šaltoje 
Amerikos žemėje. Mudu su 
Valteriu tavę prisimename.

B. Keršulienė

DETROIT, MICH.

STOUGHTON, MASS.

Mirus

Onai Klimienei
Reiškiame nuoširdžią gilią užuojautą dukroms: 

Birutei Coop ir Virginijai Perry, sūnums Juozui ir 
Edmundui ir jų šeimoms, broliams Pranui Mocka- 
petriui ir Vytautui Lietuvoje, sesutei Agotai 
Ankuzavičienei Australijoje ir kitiems artimie
siems ir draugams.

ONA ir WILLIAM STAKĖNAI
Brandon, Fla.

Rytas kaime vasarq
Ten, už miško saulė kyla, 
Švinta pievos ir laukai,— 
O karklynuos ryto bylą 
Skelbia nuostabūs balsai.

Toly pieva mirguliuoja, 
Gėlės kelia žiedelius, 
O ant jų žiogai šokuoja 
Ir pravirkdo smuikelius.

Virš laukų aukštai pakilę 
Sveikin rytą vyturiai, 
Pempės šaukia: “gyvi, gyvi”, 
Leidžias pievoje garniai.

Virš sodybos rūkas sklaidos, 
Svirtis girgžda pamažu, 
Naujas rytas žemėj eina 
Kupinas naujų darbų.

LDS KVAILAS LOŠIMAS
Detroito LDS bowleriai tu

rėjo kvailą lošimą lapkričio 3 
d. Jis buvo žinomas kaipo 
“crazy bowling” todėl, kad 
visas lošimas buvo nepapras
tas: lošė poros—vyras ir 
moteris; bolę metė tarp ko
jų, atsisėdę, apsisukę, su 
maišais ant galvų ir t. t. Po 
lošimo, visi suvažiavo į De
troito Lietuvių Klubą, kur 
bowleriu komitetas buvo 
gražiai išpuošęs svetainę. 
Komitete dirbo Tony ir Ber
tha Rye, Judy Rye, Miller, 
Beverly Rye, Olin ir Diana 
Rye. Prie lubų kabėjo raudo
nos juostos; visi stalai buvo 
uždengti raudonais ir baltais 
užklojimais; ant stalų buvo 
raudonos servetėlės, o vidu
ryj stalų degančios žvakutės. 
Virtuvėje komitetui pagelbė
jo Walter ir George Olin, 
Janice ir Mary Ann Brazas, 
Karen Arndt, Alfons ir Em
ma Rye. Vakarienė buvo 
nepaprasta: skanus spaghet
ti su grybais, o prie to 
skanaus vyno. Grybus auko
jo Minnie ir Chuck Tvaskai.

Pirmininkavo Beverly Rye 
Olin. Buvo išdalinta laimėji
mai už gerą lošimą; klubo 
pirmininkė visus pasveikino 
ir kvietė visuomet vartot 
klubą kaip savo namus, nes 
klubiečiai džiaugiasi, kad čia 
gimę jauni lietuviai dalyvau
ja su senais. Buvo gražus ir 
geras parengimas, ir LDS 
bowleriai pasidarė daug pel
no. O jiems pinigų reikia, 
nes LDS turnyras 1980 me
tais bus Detroite.

MIRĖ
Mirė Detroito Lietuvių 

Klubo senas narys Kazys 
Yankevičius, poilsio namuo
se, sulaukęs 93 metus. Ka
dangi velionis neturėjo gimi
nių, jį prižiūrėjo ir laidotu
ves tvarkė jo draugė, Yolan
da Bauža Zaparackienė. Bu
vo pašarvotas Bauža laidotu
vių namuose, 1930-25th 
Street ir palaidotas Švento 
Kryžiaus kapinėse su bažny
tinėmis apeigomis lapkričio 
13 d. Po laidotuvių, Yolanda 
Bauža Zaparackienė pakvietė 
visus į restoraną pietums.

Lapkričio 7 d. mirė dakta
ras Povilas Šepetys, sulau
kęs 62 m. amžiaus. Mirė 
Providence ligoninėje. Jis 
sirgo per tūlą laiką vėžio 
liga, bet mirė nuo plaučių 
uždegimo. Buvo pašarvotas 
Charles Step laidotuvių kop
lyčioje. Laidotuvės įvyko 
lapkričio 12 d. su St. Paul 
American Lutheran bažnyti
nėmis apeigomis ir palaido
tas Grandlawn kapinėse. Pa
liko nuliūdime žmoną Vandą, 
tris vaikučius: Arvydą, Astą 
ir Manyvdą ir daug giminių

Kęstutis Balčiūnas ir draugų.
1

MIAMI, FLA.

Mirus

’ Mary Chuladienei
3 . . •Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Rapolui, 

dviem dukterim Milly ir May Chadwiak, dviem 
anūkiem, vienam anūkui ir vienam proanūkui; 
taipgi visiems artimiesiems.

JONAS ir URŠULĖ DAUGIRDAI

STOUGHTON, MASS.

Mirus

Onai Klimienei
Reiškiame nuoširdžią gilią užuojautą dukroms: 

Birutei Capp ir Virginijai Perry; sūnums Juozui ir 
Edmundui ir jų šeimoms; broliams Pranui Mocka- 
petriui ir Vytautui Lietuvoje; sesutei Agotai 
Ankuzavičienei Australijoje ir kitom giminėm bei 
draugams.

LITHUANIAN SENIOR CITIZENS CLUB
St. Petersburg, Fla.

CHICAGO, ILL.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Leono Joniko
Jau 10 metų praėjo kai mes netekome gabaus 

mūsų vado. Jis ypatingai gerai mokėjo kritikuoti 
mūsų priešus.

Jo prisiminimas pasiliks ilgam, ilgam . . .

JONAS VAICEKAUSKAS
Binghamton, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva .•
Undertaker and Embalmer ;

I

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

Telefonas: 846-1970

LDS PARENGIMAS

LDS 21 kp. surengė pietus 
lapkričio 11 d. Detroito Lie
tuvių Klube. Iš ryto buvo 
LDS susirinkimas, po tam 
Moterų Pažangos Klubo susi
rinkimas, o vėliau pietūs. 
Virtuvėje dirbo Alice Stacey 
ir Millie. Vasaris. Joms pa
gelbėjo Emma Rye, Anto- 
nette Garelis ir Ruth Gugas. 
Bilietus pardavinėjo Lillian 
Gugas.

Po pietų vice pirmininkas 
Antanas Vasaris pranešė, 
jog bus rodami filmai, ku
riuos susuko Servit Gugas, 
viešėdamas Tar. Lietuvoje 
š. m. birželio mėn. Rodymas 
filmų tęsėsi valandą ir pusę. 
Filmai buvo spalvoti, ir Ser- 
vitas parodė ne tik šios 
vasaros viešnagę, filmus, bet 
ir kitų metų, kuomet jis su 
žmona Ruth viešėjo Tar. 
Lietuvoje. Į klubą susirinko 
nepaprastai daug žmonių ir 
visiems filmai patiko. Servi- 
tas ir Ruth Gugai atliko gerą 
darbą.

SVEČIAS
Tuojau po filmų, į Detroito 

Lietuvių Klubą pasirodė sve
čias iš Washingtono. Tai bu
vo Edmundas Juškys, kuris 
yra naujas Tar. Lietuvos 
konsulas Washingtone. Jis 
atskrido į Detroitą dalyvaut 
Ukrainiečių svetainėje, kur 
buvo paminėjimas 62 metų 
nuo Spalio Revoliucijos ir 
įsteigimą Tarybų Sąjungos. 
Atlikęs savo darbą pas uk
rainiečius, John Smith ir 
Stefanija svečią atvežė į Klu
bą susitikt ir susipažint su 
detroitiečiais lietuviais. Visi 
po filmų laukė svečio. Jį 
perstatė Stefanija. Po trum
pos įspūdingos jo kalbos, 
detroitiečiai statė svečiui vi
sokius klausimus apie Tar. 
Lietuvą.

Buvo graži popietė Detroi
to Lietuvų Klube. Visi susi
pažinome su mielu svečiu ir 
ateityje jo vėl lauksime atsi
lankant į Detroitą. Edmun
das Juškys yra nepaprastai 
geras kalbėtojas ir politikas. 
Ne tik jis padarė gerą ispudį 
tarpe lietuvių Klube, bet ir 
ukrainiečiu-rusu-lenkų pa
rengime.

Juškys apleido Detroitą 
lapkričio 12 d. Tikrai buvo 
malonu ji matyt ir su juo 
susipažint!

MOTERYS
Moterų Pažangos Klubas 

nutarė laikyt pietus sekma
dienį, gruodžio 9 d. tuojau po 
savo susirinkimo. Pirmiausia 
bus LDS 21 kp. susirinki
mas, kuriame bus renkama 
nauja valdybą dėl 1980 metų; 
po tam Moterų Klubo susi
rinkimas, o paskui moterys 
pavaišins visus, kurie bus 
Klube tą diena Pat Stunskas 
prižadėjo pagamint su kitų 
moterų pagalba pagaminti 
pietus. Įsitėmykite dieną— 
gruodžio 9 d. ir visi būkime 
Klube.

Stefanija

Detroit, Mich.
Spalio 28 d. “Laisvėje” 

rašoma, kad spalio 8 dieną 
mirė Martha Liūgas. Aš no
riu dar keletą žodžių apie 
velionę pridėti.

Morta augo Birjočių kai
me, Radviliškio rajone. Jos 
vyras Kazimieras Liūgas ir 
aš kartu augome. Tik ne
beatsimena, kada Morta pali
ko Lietuvą—1927 ar 1928 m. 
Mortos dar vieną sesutę Elz
bietą Šumskienę paliko Lie
tuvoje. Gyveno Panevėžyje. 
Po tėvais ji buvo Morta 
Rimiukė. Turėjo trys bro
lius—Leonas ir Mykolas mi
rė Lietuvoje, o Juozas De
troite. Velionės pusseserė 
gyvena Winnipeg, Canada.

W. Steponavičienė

Unijos vadas teismo rastas kaltu ir laukia sunkiosbausmės

Anthony M. Scotto ir jo žmona Marion po teismo

New Yorkas. — Lapkričio 
15 dieną prisiekusiųjų teisėjų 
teismas, susidedantis iš 8 
moterų ir 4 vyrų, pripažino 
unijos International Long
shoremen’s Association va
dą, prezidentą Anthony M. 
Scotto, kad jis užsiiminėjo 
raketizmu, nuo visokių firmų 
kyšiais už tam tikras joms 
paslaugas gavo apie 
$200,000. Teismas tęsėsi net 
9 savaites. Scotto, žinoma, 
sako, kad jis nekaltas ir kad 
jis šio teismo nuosprendį 
apeliuoja į aukštesnį teismą. 
Bet jeigu apeliacijų teismas 
šio nuosprendžio neatmes, 
tai jį laukia gal net dvidešim
ties metų kalėjimas!

Reikia pripažinti, kad 
Scotto unijos nariuose yra 
pusėtinai populiarus. Jie sa
ko, kad jo vadovybėje tapo 
laimėta daug pagerinimų. Jie 
sako esą nustebinti teismo 
nuosprendžiu.

Beje, tuo pačiu kartu ir tos 
pačios džiurės buvo teisia
mas už kyšių ėmimą ir kitas 
tos pačios unijos vadas—An
thony Anastasio, Lokalo 
1814 prezidentas. Jis irgi 
pripažintas kaltu ir laukia 
bausmės. Jis kyšiais esąs 
gavęs tiktai apie $50,000.

Tuo tarpu, kol jų apeliaci
jos nebus išspręstos, jie pasi
lieka savo vietose unijoje.

BRIEFS
Free flu shots are being 

given at the Health Centers. 
In New York one of those 
centers is located at Parsons 
Blvd, near Jamaica Avenue, 
Queens. Hours for shots are 
from 9 to 11 every morning, 
except Saturday and Sun
day.

* * *
Rosalynn Carter has re

ceived an award for her 
work with the mentally ill 
and said she accepted it on

confided to a computer inti
mate details about their lives 
and medical histories. In 
return, the computer has 
told them their chances of 
dying during the next de
cade, if they continue on the 
same path, and how much 
greater their chances of sur
vival might be if they take 
corrective measures.♦ * *

A millionaire in the Soviet 
Union does not usually mean

behalf of all persons “striv
ing to build a more caring 
world”. The award is called 
International Humanitarian 
Award of the St. Boniface 
Hospital Research Founda
tion.

* * *
The United States Milita

ry Academy has admitted 
that female cadets had been 
ordered last summer during 
maneuvers to kill chickens 
“by biting them across the 
tendons of their necks” and 
that hazing antics were be
coming malicious, degrading 
and often sexist.

* * *
Ladies Home Journal has 

asked its readers every year 
to name “women of the 
year”. With the approach of 
1980, the magazine’s readers 
have chosen 11 “women of 
the decade.”

From the 52 women 
named as past women of the 
year, those chosen women of 
the decade were the late 
Margaret Mead, Katharine 
Hepburn, Beverly Sills, Ma
rian Anderson, Betty Ford, 
Helen Hayes and Barbara 
Walters, as well as Joan 
Ganz Cooney, creator of “Se
same Street”; Barbara Jor
dan, former Democratic Re
presentative of Texas; Elisa
beth Kubler-Ross, the psy
chiatrist and writer, and 
Sylvia Porter, the financial 
writer.

* * *
More than 1,400 Federal 

employees in Atlanta have

a person with a million dol
lars. In the Soviet Union a 
pilot who has flown a million 
kilometers without an acci
dent, a weaver who has 
produced a million metres of 
cloth and the millionth visi
tor to an exhibition are all 
millionaires.

Oleg Basko, the son of 
Zoya and Valentin Basko, 
two young workers at the 
Krupskaya clothing factory 
in Minsk, was the subject of 
nation-wide publicity when 
he was born. For Oleg was 
The Millionth Citizen of 
Minsk and with his birth the 
Byelorussian capital became 
the eleventh Soviet “millio
naire” city. Use

Oleg Basko




