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KRISLAI
Nemaloni tikrovė
Varžybos ir pavojus padidės 
Protingas sprendimas 
Bet patarnavimas sumažės 
Visiškai izoliuotas 
Sabotažninkai!

A. BIMBA
Federalinis Sveikatos, Ap- 

švietos ir Gerovės Departa
mentas pranešė, kad per 
pastaruosius dvejus metus 
jis tyrinėjo šios šalies viešų-' 
jų mokyklų rasinę padėtį. 
Padėtis bloga, nepateisina
ma. Tyrinėtojai surado, kad 
daugybė mokyklų ypač did
miesčiuose tebėra rasiniai 
segreguotos.

Tai miestų bei distriktų 
apšvietos tarybų apsileidi
mas, nepaisymas. Kaltos 
miestų valdžios, kad tokią 
padėtį toleruoja. Kalta ir 
federalinė valdžia. Paimkime 
prezidentą Carterį. Ar nors 
bent vienoje savo kalboje 
apie žmogaus teises jis yra 
pasmerkęs šioje šalyje siau
tėjimą rasizmo, toleravimą 
rasiniai segreguotų mokyk
lų? O juk rasizmas yra pik
čiausias žmogaus teisių prie
šas ir paneigėjas.

NATO valstybių nutarimas 
gaminti naujas branduolines 
raketas ir jas dislokuoti Va
karų Europoje padidins 
branduolinio ginklavimosi 
varžybas ir naujo, viską nai
kinančio branduolinio karo 
pavojų. Tai puikiai žinojo tų 
valstybių gynybos ir užsienio 
reikalų ministrai, kai prieš 
kelias dienas susirinkę į 
Briuselį tokį nutarimą pada
rė.

Pradžią jau turime. Prezi
dentas Carteris jau pateikė 
Kongresui sumanymą šios 
šalies ginklavimosi reikalams 
biudžetą padidinti kasmet 
4.5 procento. Tą patį su savo 
militariniais biudžetais daro 
ir kitos didžiosios NATO 
valstybės.

Socialistiniams kraštams 
su Tarybų Sąjunga priešaky
je pasirinkimo nebelieka. I 
Varšuvos Sutarties valstybių 
pasiūlymais mažinti ginklavi
mąsi, siekti visuotino nusi
ginklavimo NATO valstybės 
nekreipia dėmesio. Jos irgi 
turės apsiginklavimą stiprin
ti .. .

[J
Šiuo laikų Jungtinių Val

stijų mokyklas lanko apie 
50,000 iraniečių jaunuolių. 
Prieš kelias dienas prez. 
Carterio patvarkymu valsty
bės prokuroras įsakė jiems 
visiems prisistatyti imigraci
jos viršininkams, arba bus 
išdeportuoti. Bet distrikto 
teisėjas Joyce Hens Green 
įsakė valdžiai to prokuroro 
įsakymo nevykdyti, nes jis 
nelegališkas, priešingas ša
lies Konstitucijai. Konstitu
cija suteikia visiems lygias 
teises. O prokuroro įsaky
mas yra diskriminacija prieš 
šiuos studentus.

Teisėjas Green teisus. Jį 
karštai sveikina visi lygių 
teisių visiems studentams 
šalininkai.

Šis klausimas veikiausia 
tuomi nepasibaigs. Jis vei
kiausia atsidurs šalies Aukš
čiausiajam Teisme.

□
New Yorko valstijos gu

bernatorius Carey įsakė val
stijos darbininkų skaičių su
mažinti 3,000. Girdi, tas nie-

Sąjungos Jungtinėse Tautose misijos buveinę Manhattane 
ant East 67th Str., kurioje gruodžio 11 d. kubiečių 
pabėgėlių teroristų grupė “Omega 7” išsprogdino bombą ir 
sužeidė keletą žmonių. Kaltinamos miesto ir federalinė 
valdžios, kad nesuteikia reikalingos apsaugos. Ta pati 
teroristų grupė išsprogdino bombą prie Kubos Jungtinėse 
Tautose misijos, kai aną dieną į Generalinę Asamblėją 
buvo atvykęs Kubos prezidentas Fidel Castro.

Jie verti aukšto pagyrimo
Gruodžio 11 dieną grupė iš 

apie 200 žymių mokslininkų 
ir dvasininkų išleido pareiš
kimą, kuriame jie sako, kad 
jie griežtai priešingi gamini
mui ir dislokavimui Vakarų 
Europoje naujų branduolinių 
raketų. Tokį žygį jie laiko 
labai pavojingu pasaulinės 
taikos reikalams.

Jie taipgi sako, kad jie 
pilnai pritaria SALT II su
tarčiai ir ragina Jungtinių 
Valstijų Senatą ją ratifikuo
ti. Jie sveikina Tarybų Są
jungos prezidento Brežnevo 
pasiūlymą pradėti derybas 
dėl branduolinio apsiginkla
vimo sumažinimo.

Tarp pareiškimą pasirašiu
siųjų skamba pavardės No
belio premijos laimėtojo 
moklsininko Salvadore Lu
ria, ekonomisto John Ken
neth Galbraith, Nacionalinės 
Bažnyčių Tarybos prezidento 

kam nepakenks, bedarbių 
skaičius nepadidės, nes nie
kas nebus iš darbo pašalin
tas, tiktai į mirusių bei savo 
valia išėjusių iš darbo vietas 
nebus samdomi nauji darbi
ninkai.

Bet jeigu jų vietos nebus 
užpildytos, tai tų įstaigų, 
kuriose jie dirbo, patarnavi
mas sumažės. Turtuoliams 
tas nesvarbu. Bet kaip su 
darbo liaudimi? Paimkime li
goninę. Joje slaugių skačius 
sumažės. Aptarnavimas ligo
nių pablogės. Jie nukentės. 
Taigi, ne tiesa, kad niekas 
nenukentės nuo sumažinimo 
darbininkų skaičiaus.

□
Iranas su savo tokia politi

ka visiškai savo izoliavo. Ir 
Tarptautinis Tribunolas 
vienbalsiai pasmerkė užgro
bimą Amerikos ambasados ir 
laikymą įkaitais 50 amerikie
čių. Iš visur šiltai sveikinama 
Tarybų Sąjunga kad ir jos 
atstovas balsavo už įsakymą.

Devyniolika senatorių pa
siuntė prez. Carteriui laišką 
su raginimu bei pasiūlymu 
SALT II sutarties ratifikavi
mo klausimą atidėti net iki 
po prezidentinių rinkimų 
1980 metais.

Tai sabotažninkų darbas. 
Jie yra taikos priešai, bet 
nenori tokiais dabar, prieš 
rinkimus pasirodyti, nes jie 
žino, kad didelė liaudies dau
guma pritaria sutarčiai ir 
nori, kad jos atstovai Senate 
balsuotų už jos ratifikavimą.

William Howard, Suvienytos 
Kristaus Bažnyčios preziden
to Avery Post, Amerikos 
Rabinų Susivienijimo prezi
dento rabino Balfour Brick- 
ner ir visos eilės kitų.

Pasmerkė JAV 
žvalgybą

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Valstijų Centrinės 
Žvalgybos Agentūra (Cen
tral Intelligence Agency— 
C.I.A.) paskelbė, kad Tary
bų Sąjunga būk trukdanti 
teikimui maisto Kambodijos 
badaujantiems žmonėms. 
Bet Jungtinių Tautų baduo- 
liams teikimo pagalbos di
rektorius Henry R. La- 
bouisse sako, kad tai yra 
prasimanymas, netiesa. Jis 
sako, kad per paskutines 7 
savaites Jungtinės Tautos 
yra pasiuntusios Kambodijos 
žmonėms apie 30,000 tonų 
įvairių maisto produktų ir 
nesusidūrusios su jokiu truk
dymu iš Tarybų Sąjungos 
pusės.

Irano ambasadorius
Jungtinėse Tautose

Mansour Farhang
Iš Teherano praneša, kad 

jis tapo paskirtas Irano dele
gacijos Jungtinėse Tautose 
pirmininku. Bet šiandien jis 
yra Jungtinių Valstijų pilie
tis ir profesoriauja California 
State universitete Sacra
mento mieste. Iš Irano į 
Ameriką jis atvyko dar jau
nas būdamas, čia mokslus 
ėjo ir įsipilietino 1969 me
tais. Daugeiui sunku supras
ti, kad Irano valdžia nesura
do savo šalies piliečio jai 
atstovauti pasaulinėje orga
nizacijoje.

Ir Tarptautinis Teismas 
pasmerkė Irano elgimąsi su 

amerikiečiais

Paskutinis iš “Wilmington 10” 
paleistas iš kalėjimo

Tarptautinis Teismas arba 
Tribunolas yra Jungtinių 
Tautų įstaiga. Jo pareiga 
prižiūrėti, kad pasaulinės or
ganizacijos valstybės laiky
tųsi tarptautinių santykių. 
Todėl jam Jungtinės Valsti
jos apskundė Irano valdžią 
už užgrobimą jų ambasados 
ir laikymą įkaitais 50 amba
sados darbuotojų, kad pri
verstų buvusį karalių (Ša-

Kongresas 
raginamas užgirti 
paskolą

Chrysler korporacija ir 
valdžia išleido bendrą pareiš
kimą, raginantį Kongresą 
tuojau užgirti prezidento 
Carterio pasiūlymą suteikti 
korporacijai $1.3 bilijono pa
galbą. Jeigu tas nebus pada
ryta, korporacija su sausio 
mėnesio viduriu pritrauk
sianti lėšų įmones operuoti. 
Taip pat viceprezidentas 
Mondale kalbėdamas prezi
dento vardu, Baltuosiuose 
Rūmuose reporteriams sakė, 
kad dar šioje sesijoje Kon
gresas turįs užgirti tą korpo
racijai pagalbą.

TELEGRAMA IS LIETUVOS
GARBINGAS JUBILIEJUS

Tarybų Lietuvos muzikinė 
visuomenė plačiai pažymėjo 
Lietuvos TSR valstybinės 
konservatorijos profesorės, 
muzikologės, Lietuvos TSR 
nusipelniusios meno veikėjos 
Jadvygos Čiurlionytės 80 
metų jubiliejų. Šiai sukakčiai 
skirta iškilmingą minėjimą 
surengė Lietuvos TSR kom
pozitorių sąjunga.

Už nuopelnus ugdant Lie
tuvių tarybinę muzikologiją, 
vaisingą pedagoginę ir akty
vią visuomeninę veiklą Jad
vygai Čiurlionytei suteiktas 
Lietuvos TSR nusipelniusios 
mokslo veikėjos garbės var
das.
AVYŽIUI - 
ČEKOSLOVAKIJOS 
LEIDYKLOS PREMIJA

Iš Čekoslovakijos sostinės 
Prahos gautas pranešimas, 
kad rašytojui Jonui Avyžiui 
paskirta leidyklos “Liudovi 
Nakladatelstvi” premija už 
romaną “Sodybų tuštėjimo 
metas”. Čekų leidėjai pažy
mi, kad Lietuvių Tarybinis 
rašytojas apdovanotas už pa
tį reikšmingiausią kurinį, 
Prahos leidyklos išleistą 1978 
metais. Šis romanas taip pat 
išleistas slovakų kalba.

NAUJAS LIETUVIŠKAS 
BALETAS

Valstybinis akademinis 
operos ir baleto teatras pa
kvietė vilniečius į baleto 
“Baltaragio malūnas” prem
jerą. Veikalo libretą pagal 
Kazio Borutos to paties pa
vadinimo knygą parengė Vy
tautas Brazdylis, jis taip pat 
yra šio pastatymo baletmeis
teris choreografas. Muzika, 
kuri taip pat skamba kino 
filme “Velnio nuotaka”—vil
niečio kompozitoriaus Veči- 
slavo Ganelino. Malūnininką 
šoka Lietuvos TSR nusipel

chą) sugrąžinti atgal į Iraną 
nubaudimai už jo papildytus 
nusikaltimus. Tai yra aiškus 
sulaužymas tarptautinių įsta
tymų.

Prieš kelias dienas Tribu
nolas apsvarstė Amerikos 
skundą ir išnešė savo nuo
sprendį. Jis pripažino Iraną 
kaltu ir įsakė tuojau paleisti 
visus amerikiečius. Bet šiuos 
žodžius rašant Irano valdžia 
dar nėra davus savo atsaky
mo ir tebelaiko visus įkatus 
bei ambasadą. Dargi žada 
sudaryti savo specialų tribu
nolą ir visus šiuos amerikie
čius teisti kaipo šnipus. Pa
dėtis be galo rimta! Ir dar 
nežinia, kuo tas viskas pasi
baigs.

Pranešimuose apie Tarp
tautinio Tribunolo posėdį ir 
nuosprendį ypač daug daug 
dėmesio kreipiama į tai, kad 
įsakymas Iranui paleisti 
amerikiečius priimtas vien
balsiai, kad už įsakymą bal
savo ir Tarybų Sąjungos 
atstovas. Vadinasi, šiuo 
klausimu Iranas yra absoliu
tiškai izoliuotas, savo elgi-' 
muši su Amerikos ambasada 
ir jos darbuotojais neturi 
niekur pritarimo.

nęs artistas Vytautas Kuzma 
ir Jonas Katakynas, Pirčiu- 
pą—Vytautas Chlebinskas.
UNIVERSITETO 
ANSAMBLIUI—35

Vilniaus Valstybinio Vinco 
Kapsuko universiteto nusi
pelnęs dainų ir šokių ansam
blis, vadovaujamas LTSR 
nusipelniusio artisto Vido 
Aleksandravičiaus, pažymėjo 
kūrybinės veiklos 35 metų 
sukaktį. Aktų salėje ta proga 
įvyko koncertas, kuriame da
lyvavo nemažas būrys buvu
sių ansambliečių.

Per gyvavimo laikotarpį 
kolektyvas pasiekė gražių 
kūrybinių laimėjimų. Jis yra 
Lietuvos Komjaunimo pre
mijos ir pirmojo sąjunginio 
darbo žmonių meno savivei
klos festivalio laureatas. An
samblis surengė apie pusant
ro tūkstančio koncertų, kon
certavo visose liaudies demo
kratijos šalyse, Suomijoje, 
Belgijoje, Italijoje, Prancūzi
joje, Austrijoje.
“KAIMYNŲ” PREMIJA

Lietuvos televizijoje pasta
tytas naujas vaidybinis fil
mas “Kaimynai” pagal to 
paties pavadinimo respubli
kos liaudies rašytojo Juozo 
Paukštelio romaną. Filmo 
statytojas—jaunas režisie
rius Vidmantas Bačiulis. Jis 
drauge su žurnaliste, rašyto
jo dukra Valentina Paukšte
lyte yra ir scenarijaus auto
rius.

Po premjeros, kuri buvo 
transliuojama gruodžio 16 
dieną, Juozas Paukštelis ge
rai įvertino filmo kūrėjų pa
stangas perkelti į ekraną šio 
amžiaus antrojo—trečiojo 
dešimtmečio Lietuvos kaimo 
vaizdus, žmonių buitį, papro
čius, papasakoti apie liūdnus 
jų likimus. Filme rūpestingai 
išsaugota “Kaimynų” nuotai
ka, veikėjų paveikslai.

V. Petkevičienė

Raleigh, N. C. — Kaip 
žinoma, 1971 metais North 
Carolina valstijos Wilmingto- 
no mieste įvyko didelė už 
lygias juodiesiems amerikie
čiams teises demonstracija, 
kurios metu koks nors pro
vokatorius, rasistas padegė 
krautuvę. To tik ir reikėjo 
miesto policijai. Ji užpuolė 
demonstraciją, suareštavo 10 
demonstrantų ir juos apkal
tino krautuvės padegimu. 
Devyni iš suimtųjų buvo 
juodi vyrai ir viena balta 
moteris, mokytoja. Suimtųjų 
vadas buvo protestantų sek
tos dvasiškis Benjamin R. 
Chavis, trijų mažų vaikų 
tėvas.

Jų teismas įvyko 1972 me
tais. Teismas (džiūrė), žino
ma, susidėjo iš rasistiniai 
nusistačiusių vyrų bei mote
rų. Teismas visus suimtuo
sius rado kaltais ir nubaudė 
ilgų metų kalėjimu. Visos 
apeliacijos, visos pastangos 
juos išteisinti ir išlaisvinti 
buvo veltui. Tik po kelerių 
metų išlaikymo kalėjime, 
pradėjo juos sąlyginiai po 
užstatu išleisti iš kalėjimo. 
Bet jų vadas dvasiškis Cha
vis buvo iki šiol laikomas už 
grotų. Tik dabar valstijos 
gubernatorius Hunt “pasigai

NEĮSIVAIZDUOJAMO džiaugsmo valanda

Flanders, Long Island, 
N. Y. — Jis, Jesse Stewart, 
buvo visiškai praradęs regė
jimą ir padėtis jam ir visai 
šeimai atrodė visiškai bevil
tiška. Bet visų laimei, labai 
nepaprasta, sudėtinga opera
cija jam regėjimą sugrąžino. 
Ir štai jis skaito laikraštį, o 
vaikučiai su šypsena veide
liuose jį stebi. Tėvas mažiau

lėjo” jo ir jo šeimos ir 
sąlyginiai po užstatu paleido 
iš kalėjimo.

Nuotraukoje: Raleigh 
miesto airporte jį pasitiko jo 
sūnus, motina ir sesuo.

Jis sako, kad jis nenuleis 
rankų, nenutrauks kovos už 
rasinę lygybę, prieš visokią 
diskriminaciją. Jis nepasi
tenkins vien tik sąlyginiu 
paleidimu iš kalėjimo. Kaip 
visi kiti nubaustieji, taip jis 
tęs kovą už pilną išteisinimą 
be jokių sąlygų bei apriboji
mų.

Rodezija vėl 
Britanijos kolonija

Salisbury. — Per paskuti
nius 14 metų buvusi nepri
klausoma valstybe, Rodezija 
vėl paversta Britanijos kolo
nija. Anglijos vyriausybė jau 
pasiuntė jai valdovą-guber- 
natorių. Juomi yra Lordas 
Soames. Rodezijos liaudis tu
rės iš naujo pradėt kovoti už 
nepriklausomybę.

Washingtonas. — Prezi
dentas Carteris įsakė Irano 
valdžiai atšaukti iš Jungtinių 
Valstijų beveil^ visus savo 
diplomatus. Bet Irano amba
sada pasielika neuždaryta.

sią sūnelį pirmą kartą pama
tė.

Neįsivaizduojamą tėvo 
džiaugsmą riboja tiktai tas, 
kad chirurgai ir gydytojai 
neužtikrina, jog jis regėjimo 
vieną kurią dieną vėl nepra
ras. Antras apakimas galėtų 
būti pastovus visam laikui, 
jokiomis operacijomis nebe- 
prašalinamas . . .
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KĄ REIŠKIA BŪTI 
KOMJAUNUOLIU?

Tarybų Lietuvoje, taip 
pat, žinoma, ir visoje Tarybų 
Sąjungoje, jaunimo organiza
cija (Komunistinio Jaunimo 
Sąjunga) yra labai skaitlinga 
organizacija ir vaidina labai 
svarbų vaidmenį visose sri
tyse. Bet, žinoma, ne visi 
jaunuoliai yra ir gali būti jos 

1979 —TARPTAUTINIAI VAIKŲ METAI nariais. Ką reiškia būti kom

200 milijonų mažųjų vergų
Oficialiais duomenimis pasaulyje priskaičiuojama 55 

milijonai dirbančių vaikų. Tačiau, tyrinėt jų nuomone, 
tai—tik regimoji aisbergo viršūnė. Buržuazinė statistika 
dosniai žarsto aibes įvairių duomenų, bet šiuo klausimu ji 
stebėtinai santūri, nes vaikų išnaudojimas duoda monopoli
joms milžiniškus viršpelnius.

Mūsų planetoje yra apie 750 milijonų vaikų nuo 7 iki 15 
metų amžiaus. JUNESKO duomenimis, iš jų tik apie 40 
procentų reguliariai lanko mokyklą. Tyrinėtojai daro 
išvadą, kad dirbančių vaikų pasaulyje yra nemažiau kaip 
200 milijonų.

Ypač daug “mažųjų vergų” besivystančiose šalyse, kurias 
ilgą laiką engė kolonizatoriai. Manoma, kad Indijoje dirba 
daugiau kaip 16 milijonų vaikų. Šivakašio rajone šiemet 
kelyje žuvus 37 vaikams, paaiškėjo, kad čia degtukų 
fabrikuose dirbo 28 tūkstančiai vaikų. Mažiausiems buvo 
vos 5-6 metai. Jų darbo diena prasidėdavo 3 vai. ryto ir, 
baigdavosi 7 vai. vakaro.

Tokių faktų apstu Azijoje, Afrikoje, Lotynų Amerikoje, 
ypač tose šalyse, kur ir dabar nekliudomai viešpatauja 
užsienio, pirmiausia JAV, kapitalas. Antai Kolumbijoje per 
pastaruosius penkiolika metų dirbančių vaikų procentas 
patrigubėjo, ir dabar jų čia priskaičiuojama maždaug 3 
milijonai. Daugelis vaikų pradeda dirbti nuo penkerių 
metų. Dvylikamečiai kalnakasiai 280 metrų po žeme kerta 
anglį, krauna ją į maišus, tempia juos požeminiais 
labirintais, už maišą gaudami vos 7 pesus, nors tas maišas 
parduodamas už - 180 pesų. Nė vienas iš jų nelanko 
mokyklos, daugelis suserga arba suluošinami.

Tailando sostinėje Bangkoke veikia tūkstančiai dirbtu
vių, kuriose taikoma srautinė darbo sistema ir kur po 15 
valandų kasdien dirba 10-12 metų vaikai. Dažnai ir po 
darbo jie nepareina į namus, nes nepasiturintys tėvai 
persamdo savo vaikus ilgam laikui. Per ketvertą mėnesių, 
kuriuos tėvų persamdyta dvylikametė Majėm pakavo 
saldainius, iš 58 kartu su ja dirbusių mergaičių dvi mirė, 
negavusios medicinos pagalbos, o kitos šešios tapo 
invalidėmis.

jaunuoliu randama dalinai at
sakymą organizacijos organo 
“Komjaunimo Tiesa” (gruo
džio 4 d.) straipsnyje “Gar
bingas vardas—komjaunuo
lis”, kuriame sakoma:

“Eilių augimas—svarbus 
komjaunimo organizacijų 
veiklos, jų kovingumo ir 
autoriteto, politinės įtakos 
jaunimui rodiklis. Dabar ata
skaitos ir rinkimai—pačiame 
įkarštyje. Susirinkimuose 
komjaunuoliai sumuoja nu
veikto darbo rezultatus, su- 
mato naujas gaires. Žinoma, 
čia prasideda atviras pokal
bis apie ruošimą ir priėmimą 
į VLKJS.

Vaikai žiauriai išnaudojami ir išsivysčiusiose kapitalisti
nėse šalyse. Oficialiais duomenimis čia dirba pusantro 
milijono vaikų. Tačiau Sąjunga kovai prieš vergiją žmogaus 
teisėms ginti yra tos nuomonės, kad, pavyzdžiui, tik 
Italijoje jų yra nemažiau kaip pusė milijono. Vadinamosiose 
neoficialiose batų dirbtuvėse, kurių produkciją galima 
pamatyti ir pasaulinėje rinkoje, dirba dvylikamečiai vaikai. 
Uždarbiaujančių vaikų pilna prekyboje, buitinių patarnavi
mų sferoje, žemės ūkyje, statybose. Kaip tik Italijoje 
užfiksuotas liūdnas “rekordas”: darbo invalidumo pensija 
paskirta vienuolikamečiui Salvatorei Ocolinui, kuris, dirb
damas lentpjūvėje, neteko rankos.

“Žerminalis”—iki šiol reali tikrovė, Dikenso herojai vis 
dar gyvi”,—niūriai konstatuoja belgų žurnalas “Purkua 
pa?”. Pažangioji spauda pabrėžia, kad kraupų vaikų 
išnaudojimą lemia pati kapitalistinės santvarkos prigimtis, 
jos antihumaniškas pobūdis. A. Petkus

Per 60 metų politinio užsi
grūdinimo mokyklą komjau
nime išėjo daugiau kaip 150 
milijonų tarybinių žmonių. 
Kasmet į VLKJS įstoja apie 
5 milijonai jaunuolių. Spar- 
tuolišku darbu, pavyzdingu 
mokymusi, aktyvia visuome
nine veikla vaikinai ir mergi
nos įrodo, kad jie yra verti 
žengti tarybinio jaunimo 
avangarde, būti kovingais 
partijos padėjėjais.

Palaikyti patriotinį veržlu
mą, padaryti taip, kad nuo 
pirmųjų žingsnių komjauni
me jaunuolio gyvenimas bū
tų turiningas ir įdomus, kad 
jis pasijustų esąs, reikalin
gas,—vienas svarbiausių 
komjaunimo darbuotojų ir 
aktyvistų uždavinių. Komite
tai aktyviai įtraukia nesąjun- 
ginį jaunimą į socialistinį 
lenktyniavimą, komjaunimo 
ir jaunimo kolektyvai duoda 
vaikinams ir merginoms vi
suomeninius įpareigojimus, 
rūpinasi jų buitimi ir laisva
laikiu.

Ypatingo dėmesio reika
lauja moksleiviai. Jie sudaro 
didesniąją dalį komjaunimo 
gretų papildymo. Ir puikaus 
papildymo. Tačiau kartais, 
vaikantis skaitlingumo, priė
mimas mokyklose paverčia
mas formalia priemone. Sto
jantieji į komjaunimą nepa
junta, koks reikšmingas šis 
žingsnis, kokia iškilminga ta 
diena.”

I

KVĖDARNA
Kur Geniotas pro kalnus vingiuoja, 
Kvėdainalė teka,
Tenai sodai gegužy baltuoja, 
Ten žemaičiai šneka.

Ten lakštingalos suokia daržely, 
Ten kvepia žiedai jazminų, 
Tenai Kvėdarnos stovi miestelis 
Nuo amžių senų.

Kęstutis Balčiūnas

Vatikanas pasiliks toks pat, 
koks ir buvo . . .

Chicagos kunigų “Drau
gas” (gruodžio 11 d.) sako, 
kad teks nusivilti tiems, ku
rie tikėjosi, kad naujasis 
popiežius įves Katalikų baž
nyčioje pagrindines pakaitas. 
Straipsnyje “Naujas Pop. Jo
no Pauliaus II valdybas” ra
šoma:

“Pirmieji pop. Jono Pau
liaus II valdymo metai buvo 
prisistatymas Bažnyčiai ir 
pasauliui. Dabar prasideda 
tikras Bažnyčios valdymas. 
Pirmaisiais metais jis pasau
liui prisistatė kaip dvasinis 
vadovas. Daugelis net ir ne 
krikščionių jį pavadino “vie
ninteliu pasaulinio masto 
dvasiniu vadovu”. Dabar jau 
popiežius nori pasirodyti, 
kaip būsimo valdymo strate
gas.

Kardinolų susirinkimas, 
vykęs Vatikane šių metų 
lapkričio 5-9 dienomis, turėjo 
pažinti naujojo popiežiaus 
valdymo rūpesčius. Jis pats 
nubrėžė pagrindines linijas, 
kurių nori laikytis ateityje. 
Tos linijos paaiškėjo iš popie
žiaus inauguracinės kalbos 
tuojau po jo išrinkimo. Tai 
realizavimas arba vykdymas 
Vatikano II susirinkimo nu
tarimų. Atidarydamas kardi
nolų sinodą patvirtino tą patį 
nusistatymą, pridėdamas kai
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kurias strateginio pobūdžio 
antraeiles linijas.

Pirmiausia jis pabrėžė, kad 
susirinkimas turi būti reali
zuojamas atsinaujinant Kris
tuje, Bažnyčioje ir šio laiko 
pasaulyje. Taigi nebus grįži
mo į praeitį, bet lygiai nebus 
neatodairinio bėgimo į ateitį, 
į naujas gyvenimo, galvojimo 
ir krikščioniškų tiesų skelbi
mo formas, į naujus būdus, 
koks turi būti krikščionis, 
kunigas, vienuolis, vienuolė 
šalia pagrindinio susirinkimo 
mokymo.”

Pavyzdžiui, jau vienas vi
siems žinoma, kad Jonas 
Paulius II griežtai priešingas 
pripažinimui moters, tikru, 
pilnu to žodžio prasme žmo
gumi, suteikimui lygių teisiu 
su vyru. Taip buvo per ilgus 
amžius, taip bus ir ateityje. 
Per amžius nebuvo jai lei
džiama eiti kunigo pareigas, 
taip turį pasilikti ir pasiliksią 
ateityje.

DVIKALBIŠKUMAS — 
NAUDINGAS AR
KENKSMINGAS?

Šiuo klausimu įdomių ir 
praktiškų minčių pateikia Ri
ta Rudaitytė kanadiečių kle
rikalų savaitraštyje “Tėviš
kės žiburiai” (gruodžio 6 d.) 
straipsnelyje “Dvikalbišku- 
mas”. Ypač jaunų tėvų, augi
nančių vaikus, jos patarimai 
verti dėmesio.

Rita Rudaitytė rašo:
“Dvikalbiškumo idėja se

niau buvo labai neigiama. 
Manyta, kad dvikalbis turi 
“serious repercussions”. 
Pvz. buvo manoma, kad dvi
kalbis gerai nemoka nė vie
nos kalbos, kad kalbų maišy
mas kenkia galvojimui (idėjų 
maišymas). Bet laikai keičia
si, senos idėjos persvarsto- 
mos ir naujos iškeliamos. 
1962 m. Lambert Montrealy- 
je darė tyrinėjimus apie dvi- 
kalbiškumą ir gavo šiuos 
rezultatus; dvikalbiai yra in- 
teligentiškesni nei vienkal
biai. Be to, rastas tinkamas 
būdas išmokti dvi kalbas. 
Dvieju kalbų išmokimas turi 
tam tikras taisykles. Svar
biausia, kalbų negalima mai
šyti. Išeivijoje, ypač Kana
doje ir JAV-se, lietuvių kal
ba yra labai dažnai maišoma 
su anglų kalba. Pvz. aš noriu 
naujo “karo”. Iš Lietuvos 
atvykęs lietuvis į šį kraštą 
pamanytų, kad asmuo, kuris 
taip kalba, laukia kito karo, 
o ne automobilio.

Yra svarbu išmokti ir dau
giau kalbų. Jei vaikas mažas, 
ir du asmenys jį moko dviejų 
kalbų, vaikas gali pradėti 
kurti savo kalbą. Pvz. reikia, 
kad šeima išmokytų jaunuolį 
grynos lietuvių kalbos, o 
draugai, mokytojai jį išmo
kys to krašto kalbos, kuria
me jis gyvena. Kalbos men
kėjimas dažniausiai praside
da nuo tėvų. Kartais tėvai su 
vaikais kalba lietuviškai, bet 
tarp savęs kalba svetima 
kalba. Tėvai yra pirmieji 
vaiko mokytojai. Jeigu tėvai 
nekalbės lietuviškai, tai ir 
vaikai neišmoks. Margaret 
Mead yra pastebėjusi, kad 
kaikurie vaikai nenori prisi
taikyti prie tėvų kalbos, 
priešinasi ir pasisavina gyve
nimo krašto kalba. Tokiais 
atvejais jų lietuvių kalba 
silpnėja, o gyvenamojo kraš
to kalba stiprėja. Aišku, to 
krašto kalba yra daugiau 
vartojama ir svarbesnė jų 
gyvenime. Kaikurie mano, 
kad reikia kalbėti lietuvių 
kalba prie tėvų ir senesnių 
žmonių, o gyvenamo krašto 
kalba—prie draugų, mokyto
jų ir viršininkų. Esą lietuvių 
kalba nebūtina išeivijoje.

Jaunesnieji stebi vyres
niuosius draugus, kai pama
to, kad šie nekalba lietuviš
kai, ir jaunesnieji praranda 
norą išmokti savo tėvų kal
bos.

Svarbiausia, mokant dvi 
kalbas, jas skirti, o ne mai
šyti. Mišrioje šeimoje tėvas 
gali kalbėti lietuviškai, moti
na angliškai, o mokytoja 
prancūziškai, vaikas gali ge
rai išmokti visas kalbas, jei 
tik nebus jų maišymo.

Norint išvengti lietuvių 
kalbos nykimo jaunojoj kar
toj, reikia suorganizuoti bū
relius, kuriuose būtų kalba
ma tik lietuviškai, nes vieni 
tėvai negali išmokyti jaunuo
lius gerai kalbėti lietuviškai. 
Jei aplinkos žmonės ir drau
gai rodys norą išmokti lietu
vių kalbos, tai ir jaunuolis 
pradės domėtis lietuvių kal
ba, stengsis ją išmokti ir 
prisidės prie kalbos išlaiky
mo”.

ARGENTINOJE NAUJI, 
AŠTRUS SUVARŽYMAI 
DARBININKAMS

Tik dabar mus pasiekusia
me “Argentinos Lietuvių 
Balse” už lapkričio mėnesį 
žinioje “Paskelbtas naujas 
sindikatų įstatymas” rašoma:

“Lapkričio 15 ’79, Argenti
nos prezidentas R. J. Videla 
paskelbė jau senai laukią 
naują laisvų sindikatų įstaty
mą, pagal kurį valdžios bus 
tvarkomos darbininkų orga
nizacijos. Tas įstatymas tuo 
pačių panaikina, nuo gen. 
J. D. Perono laikų veikusi 
darbininkų konfederacijos įs
tatymą, pagal kuri buvo or
ganizuota pagarsėjusi Confe
deration General de Trabajo 
(CGT).

Pagal naują įstatymą dar
bininkai ne bus verčiami pri
klausyti sindikatams. Atseit 
sindikatai bus laisvi, kiekvie
na darbo sritis galės turėti 
savo sindikatą ir net nevie
ną. Pagal naują įstatymą 
Sindikatai negalės turėti sa
vo lėšų fondus. Visas lėšas 
turės laikyti Valstybės Ban
ke ir tik naudoti su Darbo 
Ministerijos leidimu Sindika
to reikalams. Negalės už
siimti jokia labdara nei daly
vauti politiniame judėjime.

Darbininkų organizacijos 
dėl naujo įstatymo pasisakė 
neigiamai.”

Abejotina, kad Argentinos 
darbininkai pasitenkins tik 
“neigiamu pasisakymu” prieš 
šitą vyriausybės atėmimą 
jiems teisės laisvai organi
zuotis į darbo unijas (sindi
katus). Jie suras formas ir 
akty viška jam pasipriešinti.

LAIŠKAI
Kingston, N. Y.
December 13, 1979 

Gerbiamieji:
Gal teiksitės rasti tinkamą 

vietelę laikraštyje man pa
skelbti sveikinimą, kurį tele
gramų vakar gavau iš Lietu
vos, už ką tariu Jums širdin
gą ačiū.

Telegrama skamba seka
mai:

VILNIUS
Gerbiama drauge Alise Jo

nikiene, Tėviškes draugija 
sveikina Jus garbingo jubi
liejaus proga ir linki sveika
tos, ilgų ir laimingų gyveni
mo metų. Petronis

Kartu dėkoju visiems, ku
rie prisiuntė sveikinimus ma
no 85-to gimtadienio proga. 
Gavus širdingus sveikini
mus, bent laikinai jaučiuosi 
jauna ir laiminga.

Alisė Jonikienė

Sveikinu “Laisvės” perso
nalą ir visus darbuotojus. 
Dirbkime visi, kad kuogrei- 
čiau užviešpatautu taika pa
saulyje!! Alisė Jonikienė

Mieli laisviečiai,
Sveikinu jus Naujųjų Metų 

proga. Linkiu sveikatos, gy
venimo džiaugsmo bei .sėk
mės jūsų veikloje.

Romanas Krivickas
Kaunas
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Tarybų Lietuvoje plečiama pramoninė bitininkystė. 
Didesnius sodus turintys kolūkiai ir tarybiniai ūkiai laiko 
po kelis šimtus bičių šeimų.

Kad bitės duotų kuo didesnę naudą, vasarą jos 
padaromos “keleivėmis.” Nuvežamos prie didesnių laukų, 
kur reikia apdulkinti kultūrinius augalus, taip pat į 
pamiškes ir pievas, kur gausu nektaro. Todėl ypač patogūs 
daugiaaukščiai aviliai ant ratų, kuriuose gyvena keliasde
šimt bičių šeimų.

Vilniaus rajono bitininkas Bronius Kučinskas pats 
sukonstravo daugiaaukštį avilį. Jo sukurta bitidė Lietuvos 
sodininkų draugijos konkurse pelnė pirmą vietą.

Nuotraukose: bitininkas Bronius Kučinskas ir jo sukon
struota bitidė. A. Sabaliausko nuotr.

Darbo žmonių gerovei
[TELEGRAMA IŠ LIETUVOS]

Gruodžio 14-15 dienomis 
Vilniuje įvyko Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos se
sija, kuri apsvarstė ir patvir
tino Lietuvos TSR 1980 metų 
valstybinį planą bei valstybi
nį biudžetą. Pranešimus apie 
svarstomų dokumentų pro
jektus padarė Lietuvos TSR 
ministrų tarybos pirmininkas 
Aleksandras Drobnys ir Lie
tuvos TSR finansų ministras 
Romualdas Sikorskis.

Sesijoje buvo pažymėta, 
kad pramonės produkciją 
1980 metais numatoma padi
dinti penkiais procentais. 
Chemijos pramonės produk
ciją planuojama 13 procentų 
didesne, o mineralinių trąšų 
gamyba turės išaugti beveik 
ketvirtadaliu. Spartesnis ne
gu visoje pramonėje produk
cijos augimas numatytas ma
šinų gamybos ir metalo ap
dirbimo įmonėse. Liaudies 
vartojamų prekių planuoja
ma pagaminti už 1.70 milijo
nų rublių daugiau negu šie
met. Gerokai padidės įvairių 
audinių, trikotažo, siuvinių, 
kilimų, avalynės, baldų bei 
kitų masinės paklausos pre
kių, taip pat prekių vaikams 
gamyba.

1980 metų Respublikos 
valstybiniame ekonominio ir 
socialinio vystymo plane nu
matoma toliau kompleksiškai 
intensyvinti žemės ūkio ga
mybą. Bendrasis grūdų der
lius numatytas 3 milijonai 
tonų—beveik trečdaliu dides
nis už šiemetinį. Ateinančiais 
metais žemės ūkiui numato
ma patiekti 5,130 traktorių, 
1,500 grūdų kombainų, 3,900 
sunkvežimių, daug kitos 
technikos, didesnius minera
linių trąšų kiekius. Valstybės 
asignavimai leis nudrenuoti 
120 tūkstančių hektarų dir
vų, plėsti drėkinimo siste
mas, atlikti didelius pievų ir 
ganyklų gerinimo, dirvų kal
kinimo darbus. Bus statoma 
dvylika stambių kiaulinin
kystės įmonių, du paukšty
nai, nemažas skaičius pieni
ninkystės kompleksų.

Daugiau negu bus panau
dota šiemet kapitaliniu įdėji
mu skiriama švietimo, kultū
ros ir sveikatos apsaugos 
objektų statybai. Didelis dė
mesys skiriamas priemo
nėms, susijusioms su van
dens telkinimu ir atmosferos 
grynumo apsauga.

Gyvenamųjų namų staty
bai iš visų finansavimo šalti
nių numatoma skirti 312 mi
lijonų rublių arba 5 procen
tais daugiau negu tikimasi 
panaudoti šiais metais. Turi 

būti pastatyta gyvenamųjų 
namų 1 milijono 900 kvadra
tinių metrų naudingo ploto, 
iš jų beveik pusė kaimo 
vietovėse. Ateinančių metų 
pabaigoje gamtines ir su
skystintas dujas vartos be
veik devyni iš dešimties butų 
miestuose ir du trečdaliai 
butų kaimuose.

Partijos ir vyriausybės 
numatytų priemonių įgyven
dinimo pagrindu toliau kils 
gyventojų gerovė. Negaluti
niais duomenimis, mėnesinis 
darbininkų ir tarnautojų dar
bo užmokestis šį penkmetį 
padidės 16 procentų, o kolū
kiečių darbo apmokėjimas— 
24 procentais ir ateinančių 
metų pabaigoje atitinkamai 
sudarys 165 ir 140 rublių. 
Didinamos išmokos ir leng
vatos iš visuomeninių varto
jimo fondų. Realiosios paja
mos vidutiniškai vienam gy
ventojui per penkmetį išaugs 
19 procentų.

Visų žinybų profesinės 
technikos mokyklos kitąmet 
paruoš daugiau kaip 24 tūks
tančius kvalifikuotų darbi
ninkų bei masinių profesijų 
darbuotojų. Į aukštąsias ir 
specialiąsias vidurines moky
klas planuojama priimti 32 
tūkstančius vaikinų ir mergi
nų. V. Petkevičienė

tylos medis
Pasodinkit medį 
tylumos vidur nakties 
Ir susėsklte aplinkui

Nereikės jums mindžlot slenksčio 
jau numindžioto Mitų

Ir skubėt jums niekur 
nereikės vasarkelial 
žvaigždės Ir namai 
prisiglaus prie jūsų 
kad pajustumėt kaip Švelniai 
auga medis tylumos

Įsileiskit į save 
Iš nežinomų jums tolumų 
atkeliavusius garsus — 
kad netrikdomai galėtų 
augti medis tylumos

Nežinau ar jį matydlt 
bet užtat matys dangus

Tik neklrskit jo: 
mosikuodami aklai 
dangų dar praklrslt 
ir ant jūsų ramumos 
Šviesuliai pabirs triukšmingai

Jūs per ilgą naktį 
išauginę medį tylumos 
užmerktom akim Ieškokit 
jo šakų liemens viršūnės 
kad savim užstotų Jis nuo jūsų 
lietų vėją šaltį — 
lyg paskui akis atvėrę 
Čia gyventumėte amžinai 
po medžiu vešiuoju tylumos

Jonas Jakštas
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AUKŠTOSIOS MOKYKLOS LIETUVOJE

Vilniaus universiteto 
400 metų sukakties proga 

PROF. R. ŠARMAITIS

Aukštosios mokyklos vai- j 
stybėje atsiranda ne atsitik- ' 
tinai. Jas steigia viešpatau- i 
jančios klasės, norėdamos' 
parengti valstybiniam apara- i 
tu i reikalingus kadrus savo 
klasiniam viešpatavimui su
stiprinti. Aukštosios mokyk
los steigiamos, kada ideologi
nės kovos poreikiai verčia 
parengti aukštos kvalifikaci
jos darbuotojus, kurie padė
tų viešpataujančioms kla
sėms sustiprinti savo ideolo
gines, vadinasi, ir klasines 
pozicijas visuomenėje. Aukš
tai kvalifikuotų specialistų 
reikia besivystančiai pramo
nei ir žemės ūkiui, gausėjan
čiai technikai aptarnauti. Pa
galiau aukštajai mokyklai iš
laikyti reikia nemaža lėšų. 
Taigi aukštoji mokykla gali 
būti įsteigta tik tada, kai 
valstybė yra pajėgi sudaryti 
jos išlaikymui reikalingas 
materialines prielaidas greta 
tų lėšų, kurias sumoka patys 
aukštosios mokyklos lanky
tojai.

Kaip tik šie visuomenės 
gamybinių jėgų vystymosi, 
ideologinės kovos tarp kata
likų ir protestantų poreikiai 
paskatino 16 amžiuje Lietu
vos feodalus įsteigti pirmąją 
aukštąją mokyklą. Tai buvo 
Vilniaus akademija (vadinta 
ir universitetu), įkurta 1579 
metais. Šios Vilniaus aukš
tosios mokyklos 400 metų 
sukaktį 1979 metais pažymi 
visa Tarybų šalis. Ji yra 
viena seniausių aukštųjų mo
kyklų Tarybų Sąjungos teri
torijoje. Dar anksčiau aukš
tosios mokyklos veikė Gruzi
joje (IV ir X XII amžiuose), 
Karaliaučiuje (1544 m.).

Vilniaus akademijoje, ku
rioje mokėsi daugiausia loty
nų kalba apie 800 studentų, 
mokslo dalykus ir auklėja
mąjį darbą tvarkė jėzuitai, 
visiškai priklausomi nuo Ro
mos popiežiaus. Pastarasis 
stengėsi sulaikyti protestan
tų įtakos augimą, nes šie 
kėsinosi į Romos popiežiaus 
vienvaldystę ir tuo būdu 
mažino tikinčiųjų mokesčių 
plaukimą į popiežiaus ir jo 
vyskupų bei kunigų rankas. 
Ši feodalų savitarpio kova 
buvo dangstoma įvairių reli
ginių dogmų skraistėmis. 
Vilniaus akademijos auklėti
niai ne kartą dalyvavo jėzui
tų organizuojamuose pogro
muose prieš protestantų 
maldos namus, spaustuves, 
fiziškai susidorodavo su pro
testantų mokymo skelbėjais.

Nepriklausomai nuo reak
cinių jėzuitų tikslų, Vilniaus 
akademijeoje plito ir pažan
gios materialistinės bei ateis
tinės idėjos. Kai kurie jos 
profesoriai, kaip antai M. 
Smigleckis, kritikavo feodali
nės santvarkos pagrindus, 
kėlė jos pertvarkymo uždavi
nius. Akademijos dėstytojai 
Mikalojus Daukša, Konstan
tinas Sirvydas parengė reli
ginio turinio knygų, kurios 
buvo išleistos lietuvių kalba. 
Akademijos profesorius Al
bertas Kojelavičius-Vijūkas 
1656 ir 1669 m. dviem kny
gomis išleido pirmąją Lietu
vos istoriją lotynų kalba. 
Akademijos dėstytojai pa
rengė kelias lietuvių kalbos 
gramatikas. Tai buvo žings
nis į priekį lietuvių tautos 
kultūros vystymosi kelyje.

Plintant buržuazinės de
mokratinės revoliucijos idė
joms popiežius Klemensas 
XIV jėzuitų ordiną 1773 me
tais panaikino. Lietuvoje jė
zuitų sukauptas 20 milijonų 
auksinų vertės turtas buvo 
perduotas Edukacinei komi
sijai, kuri tvarkė visas mo
kyklas, siekdama suvalsty
binti švietimo įstaigas. Jė

zuitų globojama Vilniaus 
akademija 1781 m. buvo 
perorganizuota į Lietuvos di
džiosios kunigaikštystės vy
riausiąją mokyklą, kurioje 
buvo išplėstas gamtos ir ma
tematikos mokslų dėstymas, 
įjungus Lietuvą į carinės 
Rusijos sudėtį, Vyriausioji 
mokykla 1803 m. buvo pava
dinta Vilniaus imperatoriš
kuoju universitetu (1829 m. 
jame daugiausia lenkų kalba 
mokėsi 1066 studentai), kol jį 
1832 m. caro valdžia uždarė. 
Tokia buvo represija už dau
gelio studentų ir dėstytojų 
dalyvavimą 1831 metų sukili
me.

Universiteto auditorijose 
savo metu pažangias idėjas 
skleidė istorikas Joachimas 
Lelevelis. Čia mokėsi poetas 
Adomas Mickevičius, busi
masis pirmosios Lietuvos is
torijos lietuvių kalba auto
rius Simanas Daukantas, li
tuanistikos dalykų tyrinėto
jai rašytojai Simanas Stane
vičius, Silvestras Valiūnas. 
Universiteto piešimo ir tapy
bos katedros vedėjas Pranas 
Smuglevičius, profesorius 
Jonas Rustemas taip pat 
įnešė savo indėlį į lietuvių 
dailės lobyną.

Po universiteto uždarymo 
jo medicinos fakultetas buvo 
perorganizuotas į Medicinos- 
chirurgijos akademiją (ji Vil
niuje veikė iki 1842 m.). 
Teologijos fakultetas buvo 
perorganizuotas į Dvasinę 
akademiją, kuri 1844 metais 
iš Vilniaus buvo perkelta į 
Peterburgą, kad ją atidžiau 
galėtų prižiūrėti caro val
džios pareigūnai.

Ilgus dešimtmečius Lietu
voje nebuvo aukštosios mo
kyklos. Siekusieji mokslo 
turtingesnių šeimų vaikai 
lankė aukštąsias mokyklas 
kituose Rusijos miestuose 
arba Vakarų Europos šalyse. 
Aukštosios mokyklos trūku
mas, lietuvių spaudos drau
dimas (1864-1904 m.) lėtino 
lietuvių tautos kultūros augi
mą.

Esminių pakitimų į lietuvių 
tautos gyvenimą įnešė Di
džiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos pergalė Rusijoje, 
pasiekta vadovaujant lenini
nei Komunistų partijai. Ta
rybų vyriausybės suteikta 
seniau pavergtoms tautoms 
laisvo apsisprendimo ir atsi
skyrimo teisė atvėrė Lietu
vos darbininkams ir visiems 
darbo žmonėms galimybę 
siekti savo socialinio išsiva
davimo iš vokiškųjų okupan
tų ir vietos buržuazijos jun
go, sukurti savąją Tarybų 
respubliką. Vadovaujami 
1918 metais susikūrusios 
Lietuvos Komunistų parti
jos, mūsų krašto darbininkai 
ir valstiečiai, pažangūs inte
ligentai pakilo į kovą dėl 
socialistinės revoliucijos per
galės. Jų pastangų dėka 1918 
m. pabaigoje ir 1919 m. 
pradžioje didžiojoje Lietuvos 
dalyje buvo sukurti Tarybų 
valdžios organai. Lietuvos 
laikinoji revoliucinė darbi
ninkų ir valstiečių vyriausy
bė 1918 m. gruodžio 16 d. 
Daugpilyje išspausdino V. 
Kapsuko parengtą ir LKP 
CK Vilniuje patvirtintą ma
nifestą, kuriuo buvo paskelb
ta Tarybų valdžia visoje Lie
tuvoje, deklaruotas Lietuvos 
Tarybų Socialistinės Respu
blikos sukūrimas.

V. Kapsuko vadovaujamoji 
tarybinė vyriausybė 1919 m. 
kovo 13 d. priėmė dekretą 
“Dėl Darbo universiteto Vil
niuje atidarymo”. Jame buvo 
pasakyta: “Carinės reakcijos 
uždaryto Vilniaus universite
to sienose įkurti visuotinį 
Darbo universitetą”. Tuo pa

čiu dekretu Tarybinė vyriau
sybė išskyrė 1 milijoną ru
blių universiteto atidarymo 
parengiamiesiems darbams 
atlikti, sudarė organizacinę 
komisiją mokslo personalui 
telkti, universiteto statutui 
parengti. Tačiau šį kūrybinį 
darbą 1919 m. balandžio mė
nesį nutraukė kontrrevoliuci
nių buržuazinės Lenkijos le
gionų įsiveržimas ir Vilniaus 
okupavimas.

Lenkijos buržuazinė vy
riausybė atkurtam Vilniaus 
universitetui 1919 m. rug
pjūčio 28 d. įsaku suteikė 
Stepono Batoro vardą ir pa
vertė jį lenkinimo mokslo 
įstaiga. 1937-1938 mokslo 
metais šiame universitete 
mokėsi 3110 studentų, iš jų 
tik 2,7 proc. lietuvių. Uni
versitete dirbo 392 dėstyto
jai ir pagalbiniai darbuotojai. 
Dalis jų atliko vaisingą 
mokslinį darbą, nagrinėjo 
Lietuvos istorijos, lietuvių 
kalbos klausimus.

Universitete veikė Vakarų 
Baltarusijos Komunistų par
tijos ir komjaunimo kuope
lės, kurios kūrė “Fronto”, 
“Plomien” (“Liepsnos”) ir ki
tas legalias ir pusiau legalias 
antifašistines organizacijas, 
skleidusias studentų susirin
kimuose ir per spaudą mark
sizmo-leninizmo mokslo idė
jas. Šiose organizacijose su
brendo ir išaugo nemaža vei
klių antifašistų, suvaidinusių 
svarbų vaidmenį Lenkijos 
Liaudies Respublikos ir Ta
rybų Lietuvos visuomeninia
me gyvenime. Tokių veikėjų 
tarpe buvo Stefanas Jendri- 
chovskis, Henrikas Dembin- 
skis, Ježis Putramentas, Jo
nas Drūtas, Jonas Karosas ir 
kiti.

Susikūrus buržuazinei Lie
tuvos valstybei, lietuvių in
teligentai ėmėsi iniciatyvos 
sukurti aukštąją mokyklą 
Kaune. Nesulaukę buržuazi
nės vyriausybės paramos, 
Zigmas Žemaitis, Tadas Iva
nauskas, Jonas Vabalas-Gu
daitis, Augustinas Janulaitis 
ir Liudas Vailionis sudarė 
organizacinę grupę aukštajai 
mokyklai įkurti visuomeni
niais pagrindais. Buvo įsteig
ta Aukštųjų mokslų draugi
ja, kuri parengė atitinkamą 
statutą ir 1920 m. sausio 27 
d. Kaune atidarė Aukštuo
sius kursus. Juos lankė 522 
klausytojai. Tik po poros 
metų, 1922 m. vasario 16 d. 
Kaune įvyko oficialus aukš
tosios mokyklos, pavadintos 
Lietuvos universitetu (nuo 
1930 m.—Vytauto Didžiojo 
universitetas), atidarymas. 
Jo veiklą ėmė subsidijuoti 
valstybės iždas, o paskaitos 
493 priimtiems studentams 
buvo lietuvių kalba pradėtos 
skaityti 1922 m. kovo 15 
dieną.

Pagal universiteto statutą 
jame veikė humanitarinių 
mokslų, teisių, matematikos- 
gamtos, medicinos, techni
kos ir teologijos-filosofijos 
fakultetai su 122 katedromis, 
1925-1936 m. dar veikė evan
gelikų teologijos fakultetas 
su 5 katedromis. Nuo pačios 
universiteto gyvavimo pra
džios klerikalai stengėsi 
paimti savo įtakon ne tik 
teologijos dalykų, bet ir vi
suomenės bei gamtos mokslų 
dėstymą. Po fašistinio per
versmo tautininkų valdžia 
vis siaurino universiteto 
autonomiją, mažino katedrų 
skaičių, didino valdžios pa
reigūnų kišimąsi į universite
to vidaus reikalus.

Bus daugiau

• ANTIKINĖ GILĖ
1967 m. Japonijos archeo

logai, kasinėdami Sakanašifos 
griuvėsius netoli Aritos mies
to (Sagos prefektūra), rado 
apie 100 ąžuolo gilių. Eks
pertai nustatė jų amžių — 
maždaug 3800 metų. Kelios 
sėklos buvo pasodintos arti
miausio miestelio muziejaus 
sode. Viena jų sudygo, Ir per 
10 metų Išaugo 1,4 m aukš
čio medelis. Antikinės kilmės 
ąžuoliuko ūgliai (skiepyti ke
lioms dešimtims ąžuolų.

„Tai valia, valužė!"
UNIVERSITETO ANSAMBLIUI 35-EBI

V. Naujiko nuotr.Ansamblis Universiteto jubiliejiniame koncerte.

Vilniaus V. Kapsuko universiteto nusipelnęs dainų ir 
šokių ansamblis šiandien—didelis kolektyvas. Auditorijoje, 
kurioje jau daug metų repetuoja choristai—gausiausia 
ansamblio grupė, dabar kartais ir susispausti tenka. Kai 
respublikos nusipelnęs artistas Vytautas Cetkauskas, 
dirbantis su ansamblio choristais jau 23-čius metus, 
paprašo mūsų “forte”, įkvepiam oro ir galvojam tik apie 
savo diafragmas. Kai tas forte perauga į fortissimo, vis 
prisimenam “Vadovėlio” (taip jau daug metų vadina savo 
maestro choristai) pasakojimą apie bernų dainavimą kaimo 
vakaruškose,—kai užtraukdavę—gestavusi lempa seklyčio
je!

Visuose respublikos meno saviveiklos kolektyvų koncer
tuose ansamblis—pagrindinė jėga. Šie metai mums buvo 
ypač gausūs koncertų. Daugelis jų buvo susiję su 
Universiteto 400 metų jubiliejumi. Ansambliečiai vieni 
pirmųjų pajautė artojančių iškilmių svarbą ir grožį, 
dalyvaudami VU mokslo dienose, surengtose įvairiuose 
respublikos miestuose. Pabuvota taip pat kaimyniniuose 
Latvijos bei Estijos universitetuose. Viena kelionė—į šalies 
sostinę—sutapo su Lietuvos TSR dienomis Maskvoje, 
skirtomis Tarybų valdžios įkūrimo Lietuvoje ir Lietuvos 
KP 60-mečiui. Lolita Tirvaitė

RIMGAUDAS GRAIBĖS

Amžinas žydėjimas
Klaupėsi prieš vieną gėlę —• 
Revoliuciją
beūsiai ir senatvės veidą pažinoję 
valstiečiai, darbininkai, 
bučiavo skaisčią vėliavą — 
Ištikimybę 
ir prisiekė, kad revoliucijos aušra 
žydės per amžius.

Gėlė ištikimybės — 
Revoliucija 
atsiklaupė prie kritusio vaikino, 
kuris jos vardą 
vėliavoj krauju išrašė, 
ir nenuėjo.

Ir tebežydi ši gėlė ištikimybės —• 
Revoliucija.

Su dideliu pasisekimu koncertuoja dainininkai—TSRS 
liaudies artistas Jonas Stasiūnas ir jo dukra Aušra 
Stasiūnaitė — Lietuvos TSR Valstybinio Akademinio operos 
ir baleto teatro solistai.

Jonas JakštasVESK MANE
Tu vesk mane
vlsais keliais, takais, 
vingiuojančiais Žeme, 
ir ilgesiu žmonių: 
tu vesk mane 
visais upeliais, upėmis, 
kas žingsnis atveriančiomis 
bejėgišką krantų kantrumą; 
tu vesk mane 
žaibais, nutvieskiančiais 
padangę visą ir žmogaus 
būties puses nuosaulesnes.

Visur aš eisiu iš 
paskos, neklausdamas, 
kas tu esi, 
Jei tik nuvesl ten, 
kur galima surast 
ir sau, ir kito daliai 
Šiek tiek ištikimybės ir 
Šiek tiek ramybės.

KAI SAUGOS 
DIRŽAI PRIVALOMI

JAV priėmus (statymą dėl 
saugos diržų būtinumo auto
mobiliuose, žuvusių per pir
muosius 10 mėnesių autoava
rijose sumažėjo 14%, paly
ginti su ankstesnių metų tuo 
pačiu laikotarpiu. Analizuojant 
mirties atvejus, paaiškėjo, 
kad atsitrenkę į automobilių 
prietaisų pultą žūdavo 37% 
[iš visų Žuvusių), atsitrenkę į 
vairą — 35%, j priekinį stik
lą — 22%, Visais šiais atve
jais saugos diržai žuvusius 
būtų tikrai Išgelbėję, šią sta
tistiką pateikė žurnalas „Za 
ruliom".

Nakties juodoji lelija 
virš nemigo pakyla. 
Siūbuoju dusdamas po ja. 
Tamsa tirštėja manyje 
ir veržia tartum kilpa.

Tamsybe žydinti, esi 
tu amžinoji duona: 
kieta, sprangi, tačiau teisi. 
Vidurnakčio ranka tamsi 
mane tau atiduoda.

Siūbavimas juodų gėlių, 
akla nakties tankynė. 
Dar pilnas saulės spindulių 
kaip žiedas, vysdamqs guliu — 
o, kas mane nuskynė?

Justinas Marcinkevičius

Septintą kartą

Florldietls Jonas Smalenskas Vilniuje.

Pernai „Minties" leidykla Vilniuje išleido knygą „Ge
nys margas, pasaulis dar margesnis". Šio leidinio inicia-
torius — Majamyje (Florida) gyvenantis pažangaus JAV 
lietuvių judėjimo dalyvis Jonas Smalenskas (viešėdamas 
Tarybų Lietuvoje ir gavęs žurnalistų sutikimą paremti ini
ciatyvą savo indėliu, svečias knygai išleisti paliko 5000 
rublių).

Šiemet Jonas Smalenskas Tarybų Lietuvą aplankė septin
tą kartą. Nedidukas, perkopęs 90-6es metų slenkstį, jis 
neatsiliko nuo kitų viešnagės dalyvių — judėjo, krutėjo, 
nepraleisdamas progų dar kartą pasižvalgyti po niekuo
met jo nepamirštą tėvynę.

— Pamiršti! Kaip galima! Tai mano motina, — pašalė 
jis, podraug primindamas, kaip savo gyvenimu giliai šak
nimis įaugo į pažangių Amerikos lietuvių veiklą. Tiesa, 
nemačiau, kad, keliaudamas po Lietuvą, jis nusistebėtų, 
būtų daugiakalbis, bet užtekdavo kam nors padainuoti, — 
ir Jonas Smalenskas, žiūrėk, neatsilieka.

Prieš išvažiuodamas j JAV, jteikė laiškui).
„Kiekvienas mano vizitą?, — rašo jis, — akivaizdžia) 

man liudija, kaip socializmo sąlygomis Tarybų Lietuvoje 
suklestėjo mokslas, ekonomika, kultūra ir menas. Per kiek
vieną apsilankymą pastebiu žmonių gyvenimo lygio pa
kilimą. AŠ ir draugai, kurie gyvename tolimoje Amerikoje, 
sveikiname Lietuvos Komunistų partiją ir vyriausybę, ku
rių vadovaujama mūsų gimtinė Lietuva pasiekė didžių, 
istorinių laimėjimų".

Nuėjęs netrumpą gyvenimo kelią, J. Smalenskas gerai 
pažinojo ne tik buržuazinę Lietuvą, bet prisimena ir cariz
mo laikus. Todėl svečias į Lietuvos dabartį žiūri savo pa
ties palyginimų šviesoje. O kuomet pasiteiravau, ko la
biausiai norėtų palinkėti Lietuvai, pasakė vienu žodžiu: 
„Taikos!" Apie tai ir parašė:

„Mes džiaugiamės, kad Tarybų Lietuvos jaunimas auklė
jamas ne karui, bet kovai už visos Žmonijos gerovę, už 
taiką pasaulyje... Pats gyvenimas įrodo, kad kova už 
marksizmo-leninizmo idėjas, už socializmo ir komunizmo 
santvarką gali apsaugoti žmoniją nuo katastrofiško bran
duolinio karo pavojaus.

Mano geriausi linkėjimai, kad būtų laimėta kova prieš 
ginklavimosi varinas." I PRANAS KARLONAS
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
PREZIDENTAS LAIMĖJO

Kai prezidentą > Carteris i 
atnaujino ryšius su Kinijos 
Liaudies Respublika, jis at- i 
saukė arba panaikino pripa- I 
žinimą Taivano (Formozos). 
Ir tai jis padarė neatsiklau- 
sęs Kongreso. Daug kam | 
atrodė, kad. jis neturėjo tei- i 
sės tą padaryti. Buvo atsi- 
kreipta j Aukščiausiąjį Teis- ' 
mą, kad jis tą prezidento • 
žygį paskelbtų nelegališku, 
priešingu šalies Konstitucijai 
ir panaikintų.

Bet Teismas prezidento j 
pasielgimą paskelbė teisėtu, 
legališku. Tai svarbus prezi
dento Carterio laimėjimas. 
Tas žmonėse sustiprins jo 
prestižą. Jo oponentai, 
Aukščiausioje politiniai žino
ma, buvo teismo nuospren
džiu yra labai nusivylę . . .

SENATAS UŽGYRĖ 
VIRŠPELNIŲ 
APTAKSAVIMĄ

Washingtonas. — Po ilgų 
derybų ir ginčų Senatas už- 
gyrė vyriausybės pasiūlytą 
planą uždėti mokesčiais naf
tos kompanijų pasidarytus 
viršpelnius. Planas tęsis net 
11 metų. Apskaitoma, kad 
per tą laiką mokesčiai virš
pelniams duos valdžiai 178 
bilijonus dolerių pajamų. Bet 
Atstovų Rūmai jau praėjusį 
birželį nutarė apdėti viršpel
nius tokiais mokesčiais, kad 
valdžia gautų į savo iždą 
$267 biljonus. Dabar abiejų 
rūmų komisijos turės iš tų 
dviejų nutarimų padaryti 
vieną bendrą.

Senatas nutarimą padarė 
didele balsų daugumą. Už 
sumanymą balsavo 78 sena

Darbininkai demonstruoja 
ir protestuoja

Detroit, Mich. — Chrysler [žadėjus. Tas reiškia, kad 
kompanija paskelbė, kad fabrikas bus uždarytas sau- 
jinai savo didžiulį Dodge [šio 4 dieną. Beveik trys 
Main fabriką uždarys 6 mė- tūkstančiai darbininkų ne- 
nesiais anksčiau, negu buvo teks darbo.

Žiauri gamtos bausmė

Colombijos Tumaco miesto 
apylinkėje gruodžio 12 dieną 
įvyko smarkus žemės drebė
jimas ir pridarė daug nuosto
lių. Daugiau kaip du šimtai

apylinkės žmonių yra žuvu
sių, apie 500 sužeistų, o 
200,000 tapusių benamiais. 
Šioje nuotraukoje tiktai ma
ža to šiurpaus vaizdo dalelė.

Visų jų veiduose džiaugsmas

Kai prezidentas Carteris paskelbė, kad jis kandidatuoja į 
prezidentus antram ketverių metų terminui, su juo kartu 
buvo jo motina Lillian Carter, žmona Rosalynn ir dukrytė 
Amy. Visos jos žada aktyviškai dalyvauti rinkiminėje 
kampanijoje ir padėt jam rinkimus laimėti. Žmona yra 
žymi, energinga veikėja, viena veikliausių iki šiol buvusių 
Jungtinių Valstijų prezidentų žmonų. Į sąskrydžius tiek 
šioje šalyje, tiek užsieniuose, kuriuose jis asmeniškai 
negali dalyvauti, pasiunčia Rosalynn jam atstovauti. Visi 
stebėtojai sutinka, kad ji tas pareigas labai puikiai atlieka.

toriai, o prieš tiktai 13.
Tuo tarpu, žinoma, gazoli

nas ir kurui vartojamas alie
jus labai pabrangs. Darbo 
liaudžiai bus skaudus smū
gis.

Santa Fe, New Mexico. — 
Gruodžio 14 dieną čia ilgų 
metų kalėjimu nubausti ke
turi kriminalistai pabėgo. Vi
sos apylinkės žmonės labai 
susirūpinę, nes policijos vi
sos pastangos juos sugauti 
yra veltui. Jie laikomi labai 
pavojingais.

TURKIJOJE UŽMUŠTI 
KETURI AMERIKIEČIAI

Istanbul, Turkija. — Gruo
džio 14 dieną čia gatvėje 
buvo užpulti ir nušauti ketu
ri amerikiečiai—trys lėktuvų 
kompanijos darbininkai ir 
vienas kareivis. Darbininkai 
nužudyti jiems grįžtant iš 
darbo NATO militarinėje ba
zėje. Atsakomybę prisiiman
ti teroristinė Turkijos Liau
dies Išsilaisvinimo Armija. 
Kelios dienos prieš tai buvo 
nužudyti trys amerikiečiai.

Turkija yra NATO narė. 
Pagal susitarimą, joje veikia 
labai didelė Amerikos milita- 
rinė bazė. Apart tūkstančių 
kareivių, bazėje yra daug ir 
darbininkų, kurie atlieka 
įvairius darbus.

Jau geras laikas kaip Tur
kijoje eina platus judėjimas 
už tos bazės uždarymą. Kaip 
visur, kur veikia Amerikos 
militarinės bazės, taip Turki
joje amerikiečių vardas labai 
nepopuliarus. Teroristams 
veikti gera dirva.

GELEŽINKELIEČIŲ 
STREIKAS
NUTRAUKTAS

Prezidento Carterio įsaky
mu šios savaitės pradžioje 
Long Island geležinkelio dar
bininkų streikas tapo nu
trauktas 60 dienų be jokių 
rezultatų. įstatymai leidžia 
prezidentui tą padaryti. Šis 
taip vadinamas “atšaldymo” 
laikotarpis pasibaigs 1980 
metų balandžio 13 dieną. 
Jeigu per tą laikotarpį ne
bus, valdžiai tarpininkau
jant, susitarta, streikas 
automatiškai atsinaujina. 
Bet manoma, kad bus susi
tarta.

DOVANOTAS PARKAS 
NENAUDOJAMAS

Pittsburgh, Pa. — Už de
šimties mylių nuo šio did
miesčio yra didžiulis 25 akrų 
Ohio River Parkas. Jis pri
klausė Hillman Kompanijai, 
kuri priklauso multimilionie- 
riui L. Hillmanui, turtingiau
siam Pittsburghe žmogui. 
Parkas buvo nenaudojamas. 
Prieš kiek laiko savininkas 
parką padovanojo valstijos ir 
federalinėms valdžioms, ku
rios tuoj pradėjo ruošt parką 
visuomenės naudojimuisi. 
Tam jau išleido apie du 
milijonus dolerių. Bet tapo 
surasta, kad po parku negi
liai žemėje randasi net kelių 
rūšių pavojingų chemikalų. 
Mokslininkai priėjo išvados, 
kad parko negalima visuome
nei naudoti. Todėl jo ruoši
mas naudojimui nutrauktas. 
Ką su juo dabar daryti? 
Hillman kompanija sutinkan
ti tą žemės plotą priimti 
atgal ir valdžioms sugrąžinti 
tuos du milijonus dolerių.

Forke, Wash. — Praeitą 
savaitę Washington© valsti
jos smarkūs lietus patvindė 
upes bei ežerus ir pridarė 
daug nuostolių. Esą žuvusių 
ir žmonių.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
Belgradas. — Gruodžio 13 

dieną Jugoslavijoje įvyko ga
na platus žemės drebėjimas, 
bet tik laimė, kad jis nebuvo 
smarkus ir nepridarė daug 
nuostolių. Tiktai keliose vie
tose tarp gyventojų įvyko 
panika.
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sveikinimas
y* Sveikiname visus savo gimines Amerikoje ir 

Tarybų Lietuvoje, taipgi visus draugus ir pažįsta- 
v? mus.
SŽ PRANAS JOCIONIS ir šeima
0® Dearborn, Michigan

s;
F. ir S. NAKAS

Detroit, Michigan

Švenčių ir Naujųjų 
Metų proga

Sveikinu visus draugus ir gimines Amerikoje ir 
etuvoje ir linkiu visiems sveikatos, laimės ir 

taikos pasaulyje.

SU NAUJAIS METAIS
Sveikinam “Laisvės” kolektyvą, draugus ir 

gimines Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Linkime 
geros sveikatos, laimės ir sėkmės darbuose.

Lai būna taika ir tautų draugystė pasaulyje.
JUOZAS M. ir TILLA LUKAI

St. Petersburg, Florida

Visus mūsų gimines, draugus, drauges, pažįsta- * 
mus Lietuvoje, Amerikoje ir Kanadoje; taipgi : 
visus taikos šalininkus linkėdami Jinksmų žiemos r 
švenčių ir laimingų Naujų Metų. Teišnyksta visos * 
bėdos, lai pražūna karai, skurdas, baimė ir lai * 
ateina visiems linksma laimė. *

? Malonus sveikinimai
a Su 1980-taisiais Naujaisiais Metais visiem tautie- 
rt čiams ir giminėms Jungtinėse Amerikos valstijose, 
a Lietuvoje ir visame pasaulyje!
a Lai klesti pažanga, brolybė, taika and visados!
į VIOLET ir ALEKSAS TARAŠKAI
įf San Leandro, California

Žie>£ sf, švenčių proga
Sveikinu su žiemos šventėmis ir Naujaisiais 

Metais gimines ir draugus Lietuvoje ir Amerikoje, 
taipgi visą “Laisvės” personalą. Širdingiausi linkė
jimai dar ilgai ir laimingai pagyventi.

MARY KVETKAS
No. Miami Beach, Fla.

Sveikinam su 
Žiemos šventėmis ir 
Naujaisiais Metais

Visus mūsų gimines, draugus bei pažįstamus 
Tarybų Lietuvoje ir Amerikoje, taipgi “Laisvės” 
personalą. Visiems linkime laimės ir būti svei
kiems.

ANNA DAUKUS ir šeima 
Detroit, Michigan

Sveikinu su Žiemos 
Šventėm ir Naujais 

Metais!
Su žiemos šventėmis

Sveikinu visus savo gimines ir draugus Ameriko
je ir Tarybų Lietuvoje. Linkiu visiems sveikatos, 
sėkmės ir daug energijos.

Gimines T. Lietuvoje: V. Deną, Demskių ir 
Šulinskų šeimas; gimines, draugus bei pažįstamus 
šioje šalyje ir “Laisvės” štabą.

LAI BŪNA PASTOVI TAIKA VISAME 
PASAULYJE!

HELEN SIAURIS
St. Petersburg, Fla

ONA DOČKUS [buvusi Demskienėl
12039 Bramell, Detroit, Mich. 48239

$ Žiemos švenčių proga
įffi Sveikinu visus gimines Amerikoje ir T. Lietuvo- 
yj je; taipgi visus “Laisvės” skaitytojus ir draugus 

Linkiu visiems laimingų Naujųjų Metų ir 
vi pasaulyje.

Alfonsas Švėgžda

MIKE ir PETRĖ STUNSKAS 
144 Highland, Rochester, Michigan 48063

Žieminių švenčių ir 
Naujų metų proga

SVEIKINAME VISUS MŪSŲ GIMINES IR 
DRAUGUS AMERIKOJE IR 

TARYBŲ LIETUVOJE
Visiems linkime linksmų švenčių ir geros sveikatos

SU NAUJAIS METAIS
Linkiu linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų 

Naujųjų Metų mieliems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems čia Amerikoje ir Lietuvoje, kad 
sveikata ir visokeriopa sėkmė visada Jus lydėtų.

ADELĖ BUDRIENĖ 
St. Petersburg, Fla.

POVILAS ir ALDONA ALEKNAI 
St. Petersburg, Fla.

Su žiemos šventėmis

Žiemos švenčių ir 
Naujųjų Metų proga

Sveikiname visus mūsų draugus, bičiulius ir 
gimines Amerikoje ir Lietuvoje.

Linkime sveikatos, laimės ir taikos pasaulyje.

r Nuoširdžiai sveikiname “Laisvės” kolektyvą, 
? skaitytojus, vajininkus, mielus bičiulius Lietuvoje 
r ir Amerikoje.

Linkime geros sveikatos ir neišsenkančios lai
mės.

Lai gyvuoja pasaulyje Taika ir Tautų Draugystė!

“Laisvės kolektyvą, “Laisvės skaitytojus bei 
rėmėjus su Naujais Metais.

Linkime tvirtos sveikatos, džiaugsmo, sėkmės 
Jūsų gyvenime.

MILLIE KANCERE ir šeima 
Burbank, Ill.

Sveikinu visus idėjos draugus ir pažįstamus 
linkėdamas visiems geriausios laimės ir linksmų 
Naujųjų Metų. Sveikinu brolius, seseres ir jų 
vaikelius Lietuvoje, taipgi visus pažįstamus. Lin
kiu visiems linksmų Naujųjų Metų ir stiprios 
sveikatos.

BEN DARIN
Cleveland, Ohio

DAINOS MYLĖTOJŲ CHORAS 
St. Petersburg, Fla.

Žiemos švenčių proga
Sveikiname visus narius, draugus ir rėmėjus. 

Linkime geros sveikatos ir sėkmės. Lai buna taika 
ir Draugystė Pasaulyje.

St. Petersburg, Fla.
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KANADOS ŽINIOS
“LAISVĖS” REIKALAI

Vajus prasidėjo rugsėjo 1 d.
ir baigėsi gruodžio 17 d.

Ši ataskaita įima mus pasiekusius laiškus nuo lapkričio 14

Kanados parlamentas 
paleistas

Ottawa. — Kanados prem
jeras Joe Clark paleido par
lamentą, kuris buvo išrink
tas šių metų gegužės mėnesį, 
ir paskelbė naujus rinkimus 
1980 metų vasario 18 dieną.

Už nepajėgumą kraštą val
dyti Clark kaltina opozicines 
partijas, ypač Liberalų Par
tiją, kuri šalį valdė per daug 
metų prieš praėjusius parla
mento rinkimus. Iš visų par
tijų ji parlamente turi dau
giausia narių, bet neturi dau
gumos. Stebėtojai sako, kad 
premjero Clark vadovauja
mos koalicijos, kuri buvo 
sudarius vyriausybę, įtaka 
šalyje yra žymiai sumažėjus. 
Liberalų Partijai esanti gana 
gera proga naujuose rinki
muose laimėti daugumą ir 
sugrįžti prie šalies vairo. Joe Clark

d. iki lapkričio 27 d. 
Kontestantų stovis Punktai

LLD 45 kp., St. Petersburg, Fla.-P. Alekna...........11,366
Stefanija Masytė, Detroit, Mich................................... 10,824
New York vajininkai—N. Ventienė ir A. Mitchell.... 8,164 
Montreal, Quebec, Canada............................................. 7,697
Toronto, Ont., Canada................................  5,265
Miami, Fla.—N. lešmantienė......................................... 3,428
V. Taraškienė—LLD 198 kuopa, San Francisco-

Oakland, California........................    2,676
Connecticut vajininkai............................................ 2,414
J.Petkūnas-Regina Trakimavičius,Worcester,Mass. . 2,068 
A. Račkauskienė-M. Sametis, Haverhill, Mass.............1,948
A. Bemat, Los Angeles, Cal........................................... 1,884
Geo. Kodis, Windsor, Ont., Canada......................  1,746
A. Grinkus, Vancouver, B. C., Canada.......................... 1,508
E. Repšienė, Dorchester, Mass.......................................1,112
Binghamton, N. Y................................................. 1,112
M. Uždavinis, Norwood, Mass........................................ 1,090
London, Ont., Canada.........................................................900
N. Dudonis, Aston, Pa........................................................ 788
C. Ustupas, Brockton, Mass............. ................................. 648
S. Brazdžius, Sudbury, Ont., Canada..............................520
Rochester, N. Y................................................................... 432
Eva Kralikauskas, Lawrence, Mass.............. ....................268

* * *
Naujų prenumeratų per šį laikotarpį gavome 19, kurias

Naujųjų Metų proga
Sveikiname visus gimines, draugus ir bičiulius 

gyvenančius Kanadoje, Lietuvoje ir JAV.
Linkime geriausios laimės, sveikatos ir taikingų 

metų.Lai žydi taika pasaulyje.

JUOZAS ir MARCĖ GRIGALIŪNAI
Toronto, Ont., Canada

prisiuntė Povilas Alekna, St. Petersburg, Fla. (5); 
Stefanija Masytė, Detroit, Mich. (4); A. Bemat, Los 
Angeles, Cal. (2); po vieną S. Lushis, Easton, Pa.; Sophie 
Lipčius, Lester, Pa.; N. Dudonis, Aston, Pa.; F. Rubašius, 
Cicero, Ill.; J. Petraus, Cleveland, Ohio; V. Taraškienė, 
San Leandro, CaL; J. Urbanavičius, Verdun, Que., 
Canada; O. Klanis, Toronto, Ont., Canada.* * *

Į fondą aukų gavome:
A. ir M. P., San Leandro, Cal., per V. Taraškienę . $250.00 
Josephine Valiulytė Anscott, palikimas, per V. Ta

Žieminių švenčių proga
Sveikinu visus gimines, draugus ir drauges 

Kanadoje, Lietuvoje ir Jungtinėse Valstijose ir 
linkiu laimingų Naujų Metų, sveikatos ir sėkmės 
gyvenime.

N. BERSKIENĖ
Toronto, Ont., Canada

Naujųjų Metų proga
Sveikinu visus “Laisvės” darbuotojus, skaityto

jus ir rėmėjus. Linkiu visiems laimingų Naujųjų 
Metų ir žieminių švenčių.

J. NARUSEVICIENĖ NORRIS
Willowdale, Ont., Canada

su tradicinėm žiemos šventėm ir Naujaisiais Metais 
visus idėjos draugus Kanadoje ir JAV, brolius ir jų 
šeimas, buvusius draugus ir kaimynus gimtąjame 
krašte Lietuvoje.

B. KVIETINSKAS
Montreal, Que., Canada

SAM ir EMILY PABERALIAI 
Toronto, Ont., Canada

Žieminių švenčių proga
Sveikiname visus gimines, draugus ir drauges 

Kanadoje, Lietuvoje ir Jungtinėse Valstijose ir 
linkime linksmų švenčių ir laimingų Naujų Metų, 
sveikatos ir sėkmės gyvenime; kad būtų taika 
pasaulyje.

Sveikinimas

raškienę................................  200.00
Jim ir Helen Umaras, Detroit, Mich., per Stefaniją 

Masytę....................................................200.00
Marytė Sinkevičienė ir Antanas Globičius, Wilkes-

Barre, Pa. .................................................. ....100.00
LLD 145 kp., Los Angeles, Cal., per A. Bernatienę . 100.00 
LDS 55 kp., Cleveland, Ohio, per A. Šūsnis............. 100.00
John Krapovicky, Auburn, Me. .................................. 100.00
Anna Miswick, Santa Rosa, Cal., per V. Taraškienę. 100.00 
J. ir V. Kazlau, Wethersfield, Conn............................... 73.00
Telda King, San Leandro, Cal., prisiminimui sesers

Josephine V. Anscott, per V. Taraškienę........60.00
William ir Ona Stakėnai,Brandon,Fla.,per P.Alekną . 50.00 
S. Karvelis, Scarborough, Ont., Canada...................... 50.00
Adele Klimaviče,Detroit,Mich.,per Stefaniją Masytę. 50.00 
P. Gavin, Tillsonburg, Ont., Canada..............................40.00
Paul Daugėla, Willowdale, Ont., Canada...................   40.00
Robert ir Helen Feifer, St. Petersburg, Fla., per P.

Alekną.............................................................  30.00
Julia Stukas, Chelmsford, Mass., per A. Račkaus

kienę ir M. Samėtis...... ........................ 23.00
Petronė Malinauskienė, Chicago, Ill...............................23.00
Petras Paserskis, Baltimore, Md....................................20.00
J. Arshauskas, Hamilton, Ont., Canada........................ 20.00
George Kodis, Windsor, Ont., Canada...................  20.00
W. Savickas, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodį ... 20.00 
Aldona Fitzgibbons, Petaluma, Cal., per V. Taraš

kienę ...........   20.00
M.Hacinkevičius,Great Neck,N.Y.,per N.Ventienę.. .20.00 
S. Jakavičius, Toronto, Ont., Canada, per J. Ylą........20.00
Amelia Kazėnas, Johnson City, N. Y............................. 20.00
K. J. Sisevičiai, Chicago, Ill............................................ 20.00
M. Kamašauskas, Grand Rapids, Mich. .......................18.00
Z. Morkūnas, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodį... 16.00 
V. O. Verbylai, Montreal, Que.,Canada,per P. Kisielienę 16.00 
Juozas Chičinskas, Rosemont, Que., Canola, per J.

Urbanavičių................... 16.00
Walter ir Mylda Žukai, Gulfport, Fla., per P. Alekną. 15.00 
Viola Vance, Elizabeth, N. J........................................... 13.00
Ramualdas Maslauskas, Springdale, Pa., prisimini

mui mirusio draugo, K. Melnio.......................... 13.00
Mary Ginaitienė, Santa Clara, Cal., per V. Taraškienęl3.00 
Mary Chepels, per P. Alekną, St. Petersburg, Fla. .. 12.00 
J.J.Plusčiauskai,Woodhaven,N.Y.,per N.Ventienę... 10.00 
J.Aleliūnas,London,Ont.,Canada,per P.Pajuodį........10.00
Sophie Lipčius, Lester, Pa.............................................  10.00
N. Dudonis, Aston, Pa...............................................   10.00
Patricia Petrus, Haverhill, Mass., per A. Račkaus

kienę ir M. Samėtis............................................ 10.00
Julia Gittzus, Bedford, Mass., per A. Račkauskienę

ir M. Samėtis............................................. 10.00
S. Baltulis, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodį........10.00
J. Rubb, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodį............10.00
Anna Dočkus, Redford, Mich., per Stefaniją Masytę . 10.00 
A. ir V. Taraškai, San Leandro, Cal.....................  10.00
V. M. Yuden, Mountain Home, Ark., per N. Ventienę 10.00 
J.Šimonis,Vancouver,B.C., Canada, per W.Valiuką .. 10.00 
Wm. Valiukas, Vancouver, B. C., Canada.....................10.00

Teresa Simas, Tallahassee, Fla...............................  8.00
C. A. Brazauskai, Berlin, Conn., per N. Ventienę........8.00
Valeria Samuolis, Chicago, Ill...........................................8.00
Mike Palevičius, Herrin, Ill...............................................8.00
Matilda Radzevičienė, Detroit, Michigan, per Stefa

niją Masytę................................ ........................ . 8.00
F. Preibis, Walpole, Mass., per M. Uždavinį................ 8.00
Frances ir Frank Sakai, West Covina, Cal...................... 8.00
J. Žemaitis, Cleveland, Ohio, per J. Petraus .................8.00
M. J. Paragis, Rosemont, Que., Canada, per J. Ylą .. .8.00 
S. E. Paberaliai, Toronto, Ont., Canada, per J. Ylą .. .6.80
J. Savichunas, Toronto, Ont., Canada............................6.00
Helen Janulis, per P. Alekną, St. Petersburg, Fla. ... 5.00 
A. Rimša, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodį........... 5.00
L. Svirplys, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodį........5.00
S. Kunsaitis, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodį .... 5.00 
Helen Rastenis, Detroit, Mich., per Stefaniją Masytę . 5.00 
Jonas Garlauskas, Tillsonburg, Ont., Canada... ............5.00
M. Chaponienė, Livermore, Cal., per V. Taraškienę.. .5.00 
A.Sadauskas,Verdun,Que..Canada,per J.Urbanavičių .5.00
K. Žemaitienė, Rochester, N. Y............................  5.00
Draugas,Winnipeg,Man.,Canada,per F.Staponavičienę4.50 
W. Stapon, Winnipeg, Man., Canada, per F. Stapo-

navičienę................................................................ 4.50
J. V. Knistautai, Montreal, Quebec, Canada, per P.

Kisielienę............................................................. 4.00
Anna Koch, Clayton, N.Y.................. .............................4.00
Maria Judzent, Gulfport, Florida, perP. Alekną............ 3.00
J. Rudis, Methuen, Mass., per A. Račkauskienę ir M.

Sametis.............................................................  3.00
Anna Banulis, Billerica, Mass......................  3.00
Anna J anus, Canton, Mass., per M. Uždavinį.................. 3.00
Ks. Karosienė, San Leandro, Cal., per V. Taraškienę ... 3.00 
Verdunietis, per J. Urbanavičių....................   3.00
Antanas Bilunas, Brockton, Mass........................... 3.00
J. Kiveris, Hemet, Cal....................................................... 3.00
P. Gudžiūnas, Winnipeg, Man., Canada, per F. Sta-

ponavičienę........................................................... 2.20
M. Vidruk, Winnipeg, Man., Canada, per F. Stapo- 

navičienę.............................   2.20
P.Civilis,Winnipeg,Man.,Canada,perF.Staponavičienę 2.20 
W. Kurickas, Winnipeg, Man., Canada, per F. Sta-

ponavičienę............................................................ 2.20
J. Rogers, Winnipeg,Man., Canada,per F. Staponavičienę2.20 
P. Karalis, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodį_____2.00
M.Čičinskas,Montreal,Que..Canada,per P.Kisielienę . .2.00 
M.Cekaitienė,Montreal,Que.,Canada,per P.Kisielienę .2.00 
Jonas Vaicekauskas, Binghamton, N. Y.......................... 2.00
A. Galdik, Tillsonburg, Ont., Canada, per P. Gavin ... 1.00 

* * *
Viso dabar skelbiamų aukų gavome $2,221.80. Pridėjus 

pirmiau skelbtas aukas į fondą iki lapkričio 27 d. įplaukė 
$11,999.22.

Dar kartą norime pranešti, kad vajus tęsėsi iki gruodžio 
17 d.

* * *
Širdingai dėkojame.

ADMINISTRACIJA

$ Sveikiname su m

Žiemos šventėmis ir &
ii Naujaisiais Metais S

visas klubo nares, vietines ir gyvenančias kituose
iA miestuose; ir “Laisvės” personalą. JT

Visiems linkime daug laimės 1980 metais. Sg
ja Lai pasaulyje būna įgyvendinta pastovi Taika! (JT

DETROITO LIETUVIŲ MOTERŲ 
PAŽANGOS KLUBAS

žieminių švenčių ir 
Naujųjų Metų proga

Sveikiname “Laisvės” visus darbuotojus, visus
gimines, draugus ir drauges ir visus pažįstamus i 
Tarybų Lietuvoje, Kanadoje ir Amerikoje.

Linkime visiems laimingų ir linksmų Naujųjų ( 
Metų; taipgi geros sveikatos ir lai gyvuoja 
pasaulyje taika.

M. O. PARAGIAI
Montreal, Que., Canada

| SVEIKINAME
s Visus gimines ir pažįstamus Tar. Lietuvoje, 
v Amerikoje, Kanadoje ir kitose šalyse, su žiemos 
£ Linkime laimės, džiaugsmo, sveikatos ir kad 
X taika gyvuotų pasaulyje.

» JANINA ir JONAS VILKELIAI
Sr Laval, Que., Canada

Užsisakykite 
"Laisve"

KIEK KAINUOJA 
KARAI!

Per pastaruosius 5 tūkst. 
metų Žemėje įvyko apie 14,5 
tūkst. karų. Kiekvieniems tai
kos metams tenka po 14 ka
rų. Per karus žmonija prara
do apie 4 mlrd. gyvybių — 
maždaug tiek žmonių, kiek 
šiuo metu gyvena mūsų pla
netoje.

Pirmasis pasaulinis karas 
pareikalavo 10 mln. žmonių 
aukų, 20 mln. buvo suluošin
ti. Antrajame pasauliniame 
kare žuvo per 50 mln. žmo
nių, suluošinta 90 mln. Nuo 
1945 m. pasaulyje įvyko apie 
150 karų, kuriuose žuvo dar 
apie 10 mln. žmonių.

Šie duomenys paskelbti 
žurnale „Novoje , vremia".

PLAUKAI PASAKOJA

Anglijos laboratorijų duo
menimis, medikams daug 
vertingos informacijos gali 
suteikti ligonių plaukų 
kruopštūs tyrimai. Plaukai 
10 kartų daugiau sukaupia 
org.nizme esančių mikro
elementų, negu jų būna 
kraujyje ir šlapime. Tai gero
kai palengvina tyrimus.

Pavyzdžiui, įrodyta, kad 
sutrikusios psichikos žmonių
plaukuose susikaupia kitokie
mikroelementai, nei sveikų
žmonių. Sergančiųjų Dauno
liga plaukuose gerokai ma
žiau kalcio.

Plaukų tyrimas gali taip pat 
duoti informacijos apie oro 
užteršfumų, apie tai, ar žmo
gų veikė tokie žalingi ele
mentai, kaip švinas, gyvsi
dabris.

Cleveland, Ohio
PRASTOS KALĖDOS 
DARBININKAM

Pereitą savaitę U. S. Steel 
Corp, pranešė, kad uždarys 
savo senas dirbtuves 
Youngstown’e. ir apylinkė
je—darbų neteks 3,500 dar

bininkų. Šiuo metu Jonais 
and Laughlin Co. pradėjo 
kraustytis iš savo Briar Hill 
plieno įmonės ir baigiant 
šiuos metus—užbaigs pro
dukciją.-----1,200-1,500 dar
bininkų praras darbus.

Be to, šioje apylinkėje kita 
plieno dirbtuvė užsidarė 
prieš 2 metu—darbus prara
do 5,000 darbininkų ir galima 
sakyt kad apie kita tiek 
darbų buvo prarasta išdir- 
bystėsė. Plieno industrija, 
teisinasi, kad plienas ir plie
no produktai iš užsienio at
gabenti pigiau, negu čia 
pagaminti. Taipgi sako, kad 
seni pastatai, įrankiai, aukš
tos algos priverčia įmones 
užsidaryt.

Teisybė, kad kaštai yra 
dideli—bet ne visos plieno 
įstaigos bankrutuoja. Reiš
kia, kad prie tų kaštų reikia 
pridėt Korporacijų “bosų” al
gas, kurios siekia padangės, 
yra pelno, ar nėra . . .

Unijos direktorius Frank 
Lesagavich sako, kad kom
panija meluoja, apie pelną ir 
uždarymą dirbtuvių (ar tai 
kas naujo?) ir deja to, dau
giau “pigaus plieno bus im
portuota”.

Clevelando apylinkėje For
do Kompanija jau trečia sa
vaitė turi laikinai atleidus 
5,000 darbininkų, bet tas gali 
užsitęst iki naujų metų. Pir
miau kompanija atleido 2,600 
darbininkų—vasaros metu.

G. M. pirmiau atleido 
1,900 darbininkų vietos dirb
tuvėse, ir dabar žada paleist 
iš darbų 1,250 darbininkų 
Lordstown dirbtuvėje.

Chrysler Co. turi be darbų 
800-1,000 darbininkų ir jų 
skaičius auga kasdien.

Ir žiemos šalčiam artinan
tis—East Ohio Gas Co. pakė
lė namų apšildymo kainą 
17%. Reiškia, mūsų bilos 
pakils $14.34 per mėnesį. 
Jeigu šeimyna turi mažiau 
$9,000 pajamų, tai galės gau
ti pagalbą iš valstijos iki 
$250 žiemai. Ir turi užsire
gistruoti iki gruodžio 31 d.

Pavieniai gyveną asmenys 
su pajamom $5-9,000 gali 
gauti 25% discount; $5,000 
ar mažiau gali gaut 30% 
sumažinimą šilimos kaštų. 
Kadangi yra keletas tų pro
gramų, ir surast kuriam jūs 
priklausot,—pasiteiraukite 
telefonu, šaukiant informaci
jų raštinę nemokamai: 1-800 
282-4310.

Ir pradedant 1980 metus 
autobomilių leidimas kaštuos 
$10 daugiau—Cuyahoga pa
viete—$26.50.

Ir U. A. W. organas “Soli
darity” skelbia kad: lapkričio 
9 d. U. A. W. bedarbių 
turėjo 88,300-31,000 General 
Motors, Fordo Kompanija 
29,800, o Chrysler 27,000. Ir 
galima pridėt, kad dar tūks
tančiais bedarbių eilės padi
dėjo nuo to laiko.

Su sezoniniais linkėjimais 
visiems! J. Petraus

Žiemos švenčių proga
Siunčiu iš saulėtos šiltos Floridos sveikinimus ir 

linkėjimus mieliems draugams, giminėms ir pažįs- 
stamiems čia Amerikoje ir Lietuvoje su Kalėdų ir 
Naujųjų Metų šventėmis.

Lai Naujieji Metai atneša tarpe draugų ' šiltą 
draugystų, kooperaciją ir, sugyvenimą tarpu savy
je.

II

ALMA BRUWER
St. Petersburg, Fla. f

Žiemos švenčių proga
Sveikiname klubo narius, “Laisvės” kolektyvą, 

skaitytojus su Kalėdų ir Naujų Metų šventėmis.
Linkime stiprios sveikatos, laimės ir sėkmės. Lai 

Naujieji Metai neša Taiką ir šviesesnį rytojų 
žmonijai. •

II

LITHUANIAN SENIOR CITIZENS’ CLUB
St. Petersburg, Fla.
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BROOOKLYN, N. Y.

Naujųjų Metų proga g
Sveikiname visus mūsų draugus, bičiulius ir 

py gimines Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime sveika- vj 
ui tos, džiaugsmo, laimės. |n,

FRANCES MAŽELIENĖ
$ FRANCES BALTRUS, dukra Kh ■ m

t 4w>»7 ( >rt^įj> >r trį^SSl ►rUk..

Sveikiname su Naujaisiais Metais visus musų 
gimines, draugus ir bičiulius Amerikoje ir Tarybų 
Lietuvoje. Linkime visiems geros sveikatos, sėk
mės ir laimės gyvenime.

Lai taika viešpatauja visame pasaulyje.

MARGARET ir LEO JAKŠTAS
Nesconset, L. L, N. Y.

$ Linksmų Kalėdų ir
$ laimingų Naujųjų Metų $
m Brangiai giminei ir visiems pažįstamiems USA, ffl 
W LTSR ir USSR nuoširdžiausi mano linkėjimai. ųį 
Af Kovokime už taiką pasaulyje ir už geresnį 16 
W gyvenimą!
M ELENA BRAZAUSKAS k
Vj Hartford, Conn.

4‘

SVEIKINAME

MARYTĖ SENKEVICIENĖ 
ir

ANTANAS GLOBICIUS
Wilkes Barre, Pa.

žiemos švenčių pivba sveikiname gimines ir 
draugus gyvenančius Amerikoje ir Lietuvoje. 
Vi^ipv laimingų Naujųjų Metų!

w Naujųjų Metų proga $
Nuoširdžiai linkiu linksmų švenčių ir laimingų 

Naujų Metų Aido Choro nariams, Niujorko Moterų 
Klubui, mieliems draugams ir visiems pažįsta
miems. Labiausia linkiu geros sveikatos, daug 
laimės ir sėkmės 1980 metais.

TESSIE STOŪKIENĖ
Newark, N. J.

| Su Naujaisiais Metais
Karštai sveikiname visus mūsų draugus, bičiu- 

M liūs ir gimines Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime 
M stiprios sveikatos, daug laimės ir taikos pasaulyje.

ADELĖ ir FELIKSAS LUPŠEVlClAI 
ir

BRONĖ OSTAPUKIENĖ

Sveikinu 
su žiemos šventėmis

JONAS VAICEKAUSKAS
Binghamton, N. Y.

]į Sveikinu visus pažangiečius lietuvius čia Ameri- 
& koje ir Lietuvoje. Linkiu daug sveikatos ir 
& energijos gyvenime.
į Lai bus taika pasaulyje.

5? Žieminių švenčių ir
8 Naujųjų Metų proga

Sveikinu 
T* t n įnori trim

DETROIT, MICHIGAN
MIRĖ

Lapkričio 25 d. mirė De
troito Lietuvių Klubo narys, 
Peter Waina, Sr., sulaukęs 
86 metų amžiaus. Buvo pa
šarvotas Martensen laidotu
vių namuose ir palaidotas 
lapkričio 28 d. su bažnytinė
mis apeigomis Glen Eden 
kapinėse. Paliko dideliame 
nuliūdime žmoną Anną, du 
sūnūs—Peter Jr. ir Jack ir 
jų šeimas. Velionis buvo De
troito Lietuvių Klubo ir LDS 
21 kp. narys.
SVEČIAI

Padekavonės dienoje, lap
kričio 22 d. Detroite buvo 
svečių iš kitų miestų. Pas 
Kęstutį ir Antonettę Gare
lius buvo jų sūnus Aaron ir 
marti Sandy iš Texas valsti
jos. Al ir Alice Stacey (Sta- 
siukėnai) linksminosi su savo 
sunum Kenneth ir jo dukrele 
iš Colorądo valstijos. Jau
nuoliai linksmai ir skaniai 
valgė pietus su savo tėve
liais.
BAIGĖ MOKSLĄ

Sužinojome, jog Nannette 
Garelis užbaigė mokslą 
Wayne State Universitete 
gruodžio 18 d. ir laimėjo 
bakalauro laipsnį matemati
koj. Jos tėveliai, Kestutis ir 
Antonette Garelis ir pati 
Nannette yra aktyvūs LDS 
ir Detroito Lietuvių Klube. 
Sveikiname jauną Nannette 
su užbaigimu savo mokslo ir 
velijame jai viso kuogeriau- 
sio.
SERGA

Visiems gerai žinomas klu- 
bietis ir pažangių laikraščių 
skaitytojas, Juozas Bačūnas 
serga jau ilgą laiką. Nes jo

serga jau ilgą laiką. Nes visi 
jo pasigendame susirinki
muose ir parengimuose. Bū
gų gerai, kad palinksmintu- 
mėm jį pasiųsdami jam laiš
kelį arba atvirukę į namus: 
4393 St. Lawrence, Detroit, 
Michigan 48210.

Sunkiai susirgo klubietis 
Juozas Lipsky. Gavo prie
puolį (stroke) į gavlą. Jo 
sesutė, Alexandra Sharkienė 
jį greit nuvežė į Bi-County 
ligonine. Gruodžio 12 d. at
skrido iš Anaheim, Kaliforni
jos jo sūnus Antanas. Gruo
džio 14 d. ligonis Juozas 
Lipsky buvo padėtas į Cran- 
brook Nursing Home, 5000 
East 7 Mile Road, tarpe 
Mound ir Ryan Road, De
troite.

Apleido ligoninę klubietis 
Alex Cotton ir gydosi na
muose po priežiūra savo 
žmonos Tillie. Būtų gerai, 
kad jį aplankytumėm. Jo 
adresas: 6844 Varjo, Detroit, 
Michigan 48212.

Velijame visiems ligoniams 
greit pasveikt ir vėl dalyvaut 
organizacijose.
GIMĖ

Klubo vice-prezidentas, 
John Smith ir jo žmona, 
mūsų muzikė, Stella Smith, 
gruodžio 12 d. tapo senukai. 
Jų sūnus Kenney ir žmona 
Maureen susilaukė sunaus. 
Jo vardas: Christopher Da
niel Smith. Gimdamas svėrė 
8 svarus ir dvi uncijas. Tiki
mės, jog jaunas lietuvis grei
tu laiku taps narys mūsų 
organizacijų.
APSIRĖDĘS KLUBAS

Detroito Lietuvių Klubas 
tikrai yra gražiai apsirėdęs. 
Visa salė ir baras gražiai

Sveikinu visus gimines ir pažįstamus Amerikoje, AS
Kanadoje ir Lietuvoje. v J

Linkiu visiems linksmų švenčių, laimingų Naujų- 
jų Metų, geros sveikatos ir Laimės. vT

J. JASKEVlClUS
Worcester, Mass.

KATRINA ŽEMAITIENĖ
Rochester, N. Y.

i “Laisvės” kolektyvą ir LLD narius; 
taipgi gimines Tarybų Lietuvoje, Amerikoje ir 
visus draugus.

Linkiu visiems laimingų Naujųjų Metų. Lai 
gyvuoja pasaulinė taika!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva

Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

laisvi:

aprengti su spalvuotais kas
pinais, lemputėm ir eglute. 
Tą darbą atliko Rugienių 
šeima: Beverly Rye Olin, 
Judy Rye Miller, Diane Rye, 
Alfons ir Emma Rye, Tony ir 
Bertha Rye, Eddie ir Ann 
(Emma Rye sesutė) Balchu- 
nas. Verta visiems lietu
viams pamatyt tas visas de
koracijas, nes po naujų metų 
klubas bus permaliavotas. 
Tai prisirengimas dėl atei
nančių parengimų, o ypatin
gai LDS kėglio turnyro.
LDS

Detroito LDS 21 kp. nepa
prastai gerai gyvuoja, o ypa
tingai kėglio lošėjai. Gruo
džio 1 d. visi bowleriai susi
rinko į Detroito Lietuvių 
Klubą ir apvaikščiojo žiemi
nes šventes. Visa Rugieniu 
(Rye) šeima tai visą priren
gė. Buvo skani vakarienė, 
dovanos, šokiai. Visi bowle
riai praleido vakarą nepa
prastai linksmai ir padarė 
pelno dėl savo iždo, kuris 
taip reikalingas dėl turnyro 
ateinančią vasarą.

Gruodžio 9 d. LDS 21 kp. 
atlaikė savo metinį susirinki
mą. Pirmininkas Alfons Rye 
sklandžiai jį pravedė. Apart 
visokių raportų, buvo valdy
bos rinkimas dėl ateinančių 
metų. Išrinkti sekami: kuo
pos pirmininkas Tony Vasa
ris; Vice-pirmininkas Al Sta
cey; užrašų sekretorė Ruth 
Gugas; finansų sekretorius ir 
iždininkas Servit Gugas; 
trustystai Lilliam Gugas ir 
Alfons Rye.

Jubiliejinio albumo komite
to pirmininkas, Tony Vasaris 
atsišaukė į visus dėl aukų; 
sakė, Detroitas yra labai 
atsilikęs nuo kitų miestų, o 
laikas greit bėga. Albumas 
turi būt gatavas dėl Seimo. 
Matykime Tony Vasarį šį 
mėnesį ir priduokime savo 
aukas dėl Albumo.

SVEIKINAME
Detroito Lietuvių Klubo 

narys Juozas Latoža atšven
tė savo 98 metus gruodžio 1 
d. Juozas yra LDS narys ir 
buvo labai aktyvus klube, 
bet dabar jis pergyveno jau 
ketvirtą priepuolį (stroke) ir 
iš namų niekur neišeina. Mes 
jį sveikiname su jo gimtadie
niu. Negalime jo užmiršt, 
kaip jis buvo mums reikalin
gas, kuomet nesirgo.

MOTERYS
Detroito Moterų Pažangos 

Klubas atlaikė savo susirin
kimą gruodžio 9 d. Apart 
kitų reikalų, buvo išrinkta 
valdyba dėl ateinančių metų. 
Valdyba pasiliko ta pati: pir
mininkė Anna Daukus; užra
šų sekretorė Mary Norush; 
finansų sekretorė ir iždinin
kė St. Masytė.

Po susirinkimo buvo vai
šės, kurias prirengė mūsų 
nenuilstanti šeimininkė, Pat 
Stunskas. Bilietus pardavė 
Lillian Gugas; tortus iškepė 
ir aukojo Anna Kairaitis, 
Lillian Gugas ir Ruth Gugas. 
Visi linksmai praleidome die
ną ir moterų klubui liko 
gerai pelno.

IKI KITŲ METŲ
Baigiant šiuos 1979 metus, 

sveikinu visus draugus ir 
pažįstamus su žieminėmis 
šventėmis, ir linkiu visiems 
geros sveikatos, sėkmės ir 
laimės ateinančiais 1980 me
tais. Stefanija

St. Petersburg, Fla.
November 17th and 22nd 

four “Snow Birds” from To
ronto, Canada, enjoyed the 
warmth and hospitality of 
the Pensioners Club of St. 
Petersburg, Florida, and a 
return to Toronto December 
1st to a stark reality of snow 
and cold.

The memory of our mo
ments With you, particularly 
Bernice and Joe Vaitkus; 
Stanley and Violet Kuzmic
kas—exceptional singing 
duet; Helen Janulis, Direc
tor of the Pensioners choir, a 
group of elderly “Song 
Birds” with young voices and 
enthusiasm; Marge and Wal
ly Strolis, a fine accordion 
musician providing the tem
po to the after dinner dan
cers ranging from middle 
age to well into the 90’s; 
Monica and Andrus Raškaus
kai, “Chefs Extraordinaire”, 
age 80, preparing weekly 
dinners for well over one 
hundred regular partici
pants; Valys Bunkus, Presi
dent; Mrs. Alekna, Adele 
Pakali and the many other 
membes active in the promo
tion of a healthy and vibrant 
Club, to all we wish to 
express our gratitude. The 
inspiration we derived from 
the experience of viewing 
your successes and example 
shall be conveyed to our 
Pensioners.

Wilf Clark
Vytautas, Ada 
and Jonas Morkis

MIAMI, FLORIDA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vincas J. Stankus
mirė 1973 m. gruodžio 17 d.

Nemaloni man šešerių metų sukaktis. Ilsėkis, 
Vincai, tu dirbai visų žmonių gerovei.

ELIZABETH STANKUS

CHICAGO, ILL.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

James Kancere
Mirė 1974 m. gruodžio 22 d. 

Wilton Manors, Florida
Jau praėjo penkeri metai, kai mirtis visiems 

laikams atskyrė nuo mūsų mano mylimą vyrą ir 
ištikimą draugą James Kancere.

Jį prisimename su meile, gilia pagarba ir liūdesiu 
širdyse.

Žmona MILLIE ir šeima
Burbank, Ill.

MIAMI, FLA.

Mirus

Mary Chuladienei
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui Rapo

lui, dukroms Millie ir Mae su šeima, taipgi visiems 
artimiesiems.

J. ir J. JORDAN, Three Bridges, N. J.
Sūnus, EUGENE ir RUTH ir šeima

Piscataway, N.J.

PENKTADIENIS, GRUODŽIO (DECEMBER) 21, 1979

GIMUSI
1834 METAIS. . .Tarp lietuvių

ILGIAUSIŲ METŲ 
E. KASMOČIENEI

Lapkričio 25 d. mūsų visų 
organizacijų ilgametei narei 
Elzbietai Kasmočienei suėjo 
90 metų amžiaus. Jos dukra 
ir žentas, Lena ir Stanley 
Zukowski suruošė Elzbietai 
šeimyninį pobūvį, kuriame 
atvyko Lenos ir Stanlio pen
ki vaikai ir viena anūkė.

Žinau, kad draugei Kasmo
čienei tokia netikėta staig
mena ilgai pasiliks jos minty
se.

Gaila, kad draugas Juozas 
Kasmočius sunkokai serga.

LIGONINĖJE
Pranas Varaška lapkričio 

11 d. buvo išvežtas į Terrace 
Heights ligoninę, Hollis, 
N. Y. Matyt, kad gana kri
tiškoje padėtyje, nes lanky
tojų kol kas neleidžia. Ieva

Seniausia Vietnamo gyven
toja Vu Tchi Mi, gimusi 
1834 m., dar jaučiasi žvaliai 
ir pati atlieka namų ruošos 
darbus. Jos kraujo spaudimas 
140 90. Įdomu, kad ilgaam
žės šeimoje ne vienas išgy
veno daugiau kaip 100 me
tų — brolis mirė 122 metų 
vyriausiai jos dukrai 109 me
tai, o pačios ilgaamžės vy
rui — 121.

BRIEFS
There have been time in 

past when nobody really 
worried if the doors were 
locked at night or not. But 
not any more. Now we lock 
the doors and still are afraid. 
Crime is running rampant. 
Robberies and killings take 
the biggest part in every
day news.

I came across the follow
ing article and thought it 
would be o. k. to put it in 
Laisve. It may help. Use

Nine Steps to Follow if a 
Criminal Strikes

What you do immediately 
after crime strikes is vital to 
ensuring your safety, say 
two top experts.

Dr. Morton Bard and 
Dawn Sangrey, authors of 
“The Crime Victim’s Book,” 
published by Basic Books, 
have prepared these tips:
• If you need emergency 

emotional help call your local 
or county mental health as
sociation. Most of them have 
24-hour hotlines.

Lock
• Secure your home after a 

burglary or the theft of keys 
by changing the lock on your 
door.
• Do not remain alone in an 

unlocked building.
• Report the theft of credit 

cards immediately on the 
24-hour number provided by 
the credit card company.
• If you can’t afford medical 

care by a private doctor, call 
the outpatient clinic at your 
local hospital.
• If you can’t afford private 

psychological counseling, call 
your local or city department 
of mental hygiene for advice 
on free services.

Injury
• If you need money for 

medical, counseling or living 
expenses because of an inju
ry suffered during the crime, 
find out from the local prose
cutor’s office if your state 
has a crime compensation 
program. Many states now 
provide money to crime vic
tims.
• Check with your local 

Medicare, Medicaid. Social 
Security and Workmen’s 
Compensation offices to see 
if a crime-related injury en
titles you to benefits.
• Low-cost insurance to 

protect your property 
against future robberies can 
be obtained through the Fe
deral Insurance Administra
tion. P. 0. Box 41033, Wash
ington, D. C. 20014.

In general, say Bard and 
Sangrey, you should avoid 
doing things that encourage 
thieves.

Don’t leave your keys in 
the car, go on vacation with
out setting a light timer, or 
walk in high crime areas.

“Midnight Globe”




