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KRISLAI LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲJŲ 1980 METŲ
1980 metus pasitinkant 
Moka aukštą kainą 
O visgi turės būt galas 
Puikus šūkis

A. BIMBA
Nuoširdžiausiai sveikinu 

visus skaitytojus, rėmėjus ir 
bendradarbius. Visiems lin
kiu geros sveikatos ir visoke
riopos laimės.

Mes įžengiame į 1980 me
tus su aukšta viltimi ir di
džiausiu ryžtu nugalėti visus 
sunkumus, su kuriais teks 
susidurti mūsų pastangose 
išlaikyti “Laisvę”. 0 kad 
sunkumų bus dar didesnių, 
negu jų turėjome 1979 me
tais, tai netenka abejoti.

Mes darysime viską, kas 
tik galima, kad “Laisvė” ir 
1980 metais savo skaitytojus 
lankytų be mažiausios per
traukos. Bet tą aukštą tikslą 
pasieksime tiktai su visų 
skaitytojų talka ir parama.

Pataikaudamas Jungti
nėms Valstijoms ir priimda
mas pabėgusį Irano Šachą 
Mohammed Rizo Pahlevį, 
Panamos režimas užtraukė 
ant tos mažytės šalies galvos 
didžiausią nelaimę. Visoje 
šalyje kilo didžiausias triukš
mas. Liaudis priešinga pri
glaudimui to pikto kruvino
mis rankomis tyrono ir rei
kalauja jo tuojau nusikratyti.

Daug išmintingiau pasielgė 
Meksikos valdžia, kai nebe
leido jam sugrįžti į Meksiką 
ir ten pastoviai įsikurti. Jei
gu būtų leidus, toks pat 
triukšmas būtų kilęs ir Mek
sikoje, nes ir jos liaudis 
priešinga tam taip sunkiai 
prieš Iranp liaudį nusikaltu
siam sutvėrimui.

t J-

Bet kaip nekalbėsime ar 
galvosime, o visgi dabartinė 
nesveika padėtis Irane negali 
būti amžina. Jai turi ateiti 
galas, 50 amerikiečių, laiko
mu įkaitais, turi būti paleis
ti. Smarkiai klysta ir kenkia 
šalies gerovei ir ateičiai Kho- 
meinio vadovaujama valdžia, 
nesiskaitydama su beveik vi
sos žmonijos opinija, kurią 
šiomis dienomis aiškiausiai 
išreiškė Jungtinės Tautos.

Sis klausimas nebėra vien 
tik Jungtinių Valstijų santy
kių su Iranu reikalas. Jis 
liečia visus tarptautinius 
santykius. Šiandien Irane, 
rytoj kurioje nors kitoje ša
lyje kas nors užsimanys ir 
užgrobs kokios nors kitos 
šalies ambasadą su visais jos 
tarnautojais . . .

Štai kodėl taip vieningai 
Jungtinės Tautos įsakė Ira- 
nui paleisti amerikiečius.

U

Juodųjų Kongresmanų Ko- 
kusas priėmė ir paskelbė 
šūkį, kuris turėtų garsiai 
nuskambėti po visus šios 
plačiausios šalies kampus. 
Sūkis skamba: “Žmogaus po
reikiai pirmoje vietoje!” Ne 
militarizmo, ne ginklavimosi, 
bet paprastų, darbo žmonių, 
kurie prakaitu savo pelno 
sau duoną, poreikiai turi būti 
pirmoje vietoje.

O šiandien, kaip žinome, 
šioje pasaulyje turtingiausio
je šalyje priskaitoma iki 35 
milijonų skurdžių. Jie neturi 
nei žmoniško, sveikatai būti
nai reikalingo maisto pakan
kamai, nei žmoniškos pasto
gės.

Nebesuskaitomi bilijonai

VISIEMS SKAITYTOJAMS IR BENDRADARBIAMS
Irano sostinėje milžiniškos laidotuvės Pasirašyta sutartis irPrezidentas reikalauja 

ekonominiai bausti Iraną nuimtos

Prez. Carteris daro 
pranešimą

Išsiskirstė be 
susitarimo

Caracas, Venezuela. — 
Naftą eksportuojančios šalys 
per keturias dienas konfera- 
vo dėl naftos kainų pakėlimo, 
bet gruodžio 20 d. išsiskirstė 
be jokio susitarimo. Kainų 
pakėlimo klausimas paliktas 
kiekvienai valstybei pačiai 
išsispręsti. Pakėlimui kainos 
nenustatytos. Nėra jokios 

į abejonės, kad kiekviena šalis 
eksportuojamos naftos kainą 
žymiai pakels. Kiekviena 
tarsis su kiekviena naftą 
importuojančia šalimi atski
rai.

Dvi bombos įmestos 
į katalikų bažnyčių

Gruodžio 20 dieną dvi aša
rinės bombos buvo įmestos į 
vieną katalikų bažnyčią 
Olandijoje, kai į bažnyčią 
buvo susirinkę 205 žmonės 
užprotestavimui prieš dislo
kavimą branduolinių raketų 
Vakarų Europoje. Nors bom
bos susprogo, bet niekas iš 
esančių bažnyčioje nebuvo 
sužeistas. Tiesa, bažnyčioje 
buvo kilęs gaisras, bet grei
tai buvo išgesintas—jokių 
žymių nuostolių nepadaręs.

Baisiosios avarijos priežastis- 
netikus lėktuvo konstrukcija
Washingtonas. — Po ilgo ir 

atsargaus tyrinėjimo 1917 
metų gegužės mėnesį įvyku
sios Chicagoje keleivinio lėk
tuvo DC-10 avarijos, kurioje 
žuvo 273 žmonės, Nacionali
nės Transportacijos Taryba 
vienbalsiai prieėjo išvados, 
kad nelaimės priežastis buvo 
netikus lėktuvo konstrukcija 
ir prastas jo prižiūrėjimas. O 
iki šiol daugiausia buvo kalti
nami lėktuvo vairuotojai, jų 
neprisilaikomas reikalingo

dolerių kasmet ginklams ir 
ginklavimuisi, o tiems pusal- 
kaniems žmonėms nei žmo
niškam pavalgymui lėšų nė
ra! Kokia gėda, koks nežmo
niškumas!

Šlovė Juodųjų Kongresma
nų Kokusui už šio garbingo 
Šukio iškėlimą ir puoselėji
mą!

Washingtonas. — Prezi
dentas Carteris kaltina, kad 
Irano vadovybę su Khomei- 
nu priešakyje, kad ji nesi
skaito su pasaulinės ben
druomenės opinija, ir kreip
sis į Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybą uždėti ekonomi
nes sankcijas ant Irano, tai 
yra paskelbti jam ekonominį 
boikotą. Prezidentas mano, 
kad tiktai tokiomis sankcijo
mis Irano valdžia bus pri
versta paleisti 50 amerikie
čių, laikomų įkaitais Tehera
ne Amerikos ambasadoje.

Tuo tarpu, kaip žinoma, 
buvęs Irano karalius šachas 
Pavlevi, dėl kurio tie visi 
ginčai tarp Jungtinių Valsti
jų ir Irano vyksta, pagaliau 
tapo priimtas ir apsigyveno 
Panamoje. Bet ir ten jam 
ramybės nėra. Panamos 
žmonės labai priešingi sutei
kimui jam prieglaudos ir 
triukšmauja, ypač jaunimas, 
studentija ruošia protestus, 
demonstracijas.

Naujas gelbėjimo 
laivas

Klaipėda. — Klaipėdos re
frižeratorių laivyno bazės 
gelbėtojų flotilę papildė pir
mas naujos serijos vilkikas— 
ledlaužis “Stroptivyj”, pasta
tytas Suomijoje pagal TSRS 
užsakymą.

Laivas pritaikytas darbui 
bet kokiomis oro sąlygomis 
visose Pasaulinio okeano pla
tumose, aprūpintas moder
niais laivų gelbėjimo įrengi
mais ir navigacijos prietai
sais. Skubią medicininę pa
galbą nukentėjusiems užti
krins sanitarinis blokas su 
operacine.

Naujo gelbėjimo laivo vai
ras patikėtas prityrusiam ka
pitonui V. Kulakovui. Įgula 
sukomplektuota iš gelbėjimo 
operacijose užgrūdintų jūrei
vių. Eltos koresp.

saugumo, klaidingas vairavi
mas.

Dabar, šiame pranešime, ! 
lėktuvo įgaula yra pilnai ištei- I 
sinta nuo bet kokios atsakly- i 
bės už nelaimę. Kas bus dabar 
daroma su lėktuvo DC-10 
minimo kompanija? Gal bus 
patraukta atsakomybėn ir nu- 

i bausta? Labai abejojama. Juk 
j nelaimėje nė vienas kompani
jos savininkas-šėrininkas ne- 

I nukentėjo. Žuvo tiktai nekalti 
I keleiviai ir įgulos nariai. . .

Galveston, Texas. — Gruo
džio 21 d. čia tapo suimti ir 
įkalinti 35 žmonės ir kaltinami 
šmugeliavimu narkotikų. Jie 
narkotikus į šią šalį šmugelia- 
vę iš Colombijos. Jiems biz
nis, matyt, labai sekėsi, buvo 
pelningas. Jie tų nuodų esą 

i slaptai įvežę net 50 tonų. Jei 
I teismas pripažins kaltais, jie 
i susilauks smarkios bausmės.

Prieš kelias dienas Teherane tapo nužudytas dabartinio 
Irano valdžios vado Khomeinio ištikimas pasekėjas ir 
talkininkas Hojatolisman Mohammad Mofateh. Į jo laidotu
ves susirinko milžiniška minia teheraniečių. Minia aukštai 
iškėlus nešė atvirą karstą, kad visi matytų jų žuvusio 
didvyrio lavoną. Visoje šalyje siautėja didžiausias pasipik
tinimas Mofateh nužudytojais. Jie tuo savo teroristiniu 
žygiu tiktai sustiprino nauosios valdžios įtaką paprastoje 
liaudyje. ,

Vartotojams kainos 
vėl pakilo

Darbo Statistikų Biuras iš 
Washingtono praneša, kad 
per lapkričio mėnesį vartoto
jams kainos per lapkričio 
mėnesį pakilo visu 1 procen
tu. Tai gana aukštas pakili
mas. Jei per vieną mėnesį 
kainos produktų vartojamas 
pakyla vienu procentu, tai 
reiškia, kad per vienus me
tus jos pakyla net vienu 
procentu.

Statistikų Biuras taipgi nu
mato, kad bazolino ir kurui 
vartojamo aliejaus galiono 
kaina per ateinančias kelias 
savaites pakils nuo 3 iki 8 
centų. Toks pabrangimas 
aliejaus ypač skaudus žiemos 
laiku, kai jo tiek daug reikia 
apšildymui butų. Daugiausia 
nukentės biednuomenė.
Gavo pakvietimą 
aplankyti įkaitus

Amerikos juodųjų žmonių 
organizacijos Southern 
Christian Leadership Confe
rence pirmininkas dvasinin
kas Joseph E. Lowery sako, 
kad jis prieš porą savaičių 
gavo iš Irano valdžios pa
kvietimą atvykti į Teheraną 
ir aplankyti įkaitais laikomus 
amerikiečius. Irano vadas 
Khoemini, matyt, nori, kad 
Amerikos visuomene žinotų, 
jog tie amerikiečiai yra gerai 
užlaikomi.

Nutarė nuimti 
ekonominį boikotą

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba nutarė panaikinti 
ekonominį boikotą, kuris bu
vo jai paskelbtas prieš 13 
metų, prieš Rodeziją. Kaip 
žinoma, šiomis dienomis Ro- 
dezija vėl tapo Anglijos kolo
nija.

Už panaikinimą balsavo 13 
Saugumo Tarybos narių. 
Prieš nuėmimą nebalsavo nė 
viena narė. O nuo balsavimo 
susilaikė Tarybų Sąjunga ir 
Čechoslovakija.

Aukštas, garbingas 
pripažinimas

Dr. Donna E. Shalala
New Yorkas. — Po ilgų 

ginčų ir ieškojimo New Yorko 
Miesto Universiteto garsio
sios Hunter kolegijos prezi
dente paskirta Dr. Donna E. 
Shalala, pasižymėjus moksli
ninkė ir veikėja. Iki šiol ji eina 
šiaip įvairias valdžios įstaigo
se pareigas. Tačiau reikia 
pripažinti, kad pačios kolegi
jos profesoriuose ir studen
tuose naujosios prezidentės 
vardas esąs nelabai populia
rus. Jos paskyrimui esą ne
prileisti nemažai priešų. Kai 
kurie planuoja imtis net lega- 
liškų būdų jos prie tos svar
bios vietos.

Nauja prezidentė tas parei- j 
gas pradės eiti tik nuo 1980 
metų rugsėjo mėnesio.

MIESTO MERAS 
NESISKAITYS SU 
PATARIMU

Detroit, Mich. — Miesto 
meras Coleman pareiškė, 
kad jis nesiskaitys su patari
mu 1980 metų liepos 14 dieną 
atleisti iš darbo 794 policinin
kų. Tokį jam patarimą yra 
padaręs Policijos komisionie- 
rių tarybos pirmininkas Wal
ter Douglas. Toks policijos 
sumažinimas esąs reikalingas 
sumažinimui miesto išlaidu.

Londonas. — Per paskuti
nius 7 metus įvairios partijos 
ir grupuotės tarp savęs karia
vusios čia Londone pasirašė 
Rodezijoje paliaubų sutartį. 
Sutartį pasirašė Robert Mu
gabe, Joshua Nkomo ir vys
kupas Abel Muzorewa. Jie 
pažadėjo griežtai laikytis pa
liaubų, paruošti naują konsti
tuciją ir siekti pilnos nepri
klausomybės. Dabar Rodeziją 
vėl laikoma Anglijos kolonija. 
Šios sutarties pasirašymas 
yra laikomas dideliu Anglijos 
polit ikos laimėjimu.

Labai svarbu ir tas, kad po 
pasirašymo paliaubų sutar-

Sen. Kennedy 
kritikuoja 
prezidentą

Bedford, N. Y. — Čia 
kalbėdamas gruodžio 21 d. 
senatorius Edward Kennedy 
vėl smarkiai puolė preziden
tą Jimmy Carter. Jis jį 
kaltino nesilaikymu 1976 me
tais savo' padaryto pažadėji
mo energijos klausimu. Jis 
tada žadėjo, kad jeigu bus 
išrinktas prezidentu, jis ne
leis naftos kainoms pakilti, o, 
kaip žinoma, jos iškilo iki 
padangių!

Tie senatoriaus užpuolimai 
prieš prezidentą žinoma, sie
jasi su busimaisiais preziden
tiniais rinkimais. Sen. Ken
nedy irgi paskelbė save kan
didatu į prezidentus. Jis pui
kiai žino, kaip šiandien yra 
nepopuliarus kainų kilimas. 
Todėl savo propagandoje 
prieš Carterį jis niekados 
nepamiršta priminti Carterio 
pažadų nesilaikymo, suvyli- 
mo piliečių, kurie už jį balsa
vo.

Dėl jo audra protestų 
prieš Vatikaną

Jis yra švedų kilmės ir ne 
tik Katalikų Bažnyčios kuni
gas, bet ir teologas—mokyto
jas. Kai kuriais klausimais jis 
nesutinka su senomis Katali
kų bažnyčios doktrinomis ir to 
neslepia nuo pasaulio. Pavyz
džiui, jis nesutinka, kad po
piežius esąs neklaidingas ir 
kad kiekvieną jo išsižiojimą 
reikia laikyti dievo žodžiu. Jis 
tokį supratimą vadina nesą
mone.

Toks kun. Kungo suprati
mas ir užsilaikymas nepatin
ka Vatikanui. Neseniai jį užtai 
viešai pasmerkė Popiežius 
Jonas Paulius II. O prieš 
kelias dienas pasirodė spau
doje pareiškimas, net 60 
Jungtinių Valstijų ir Kana
dos kunigų-teologų pasirašy
tas ir paskelbtas, kuriame 
atvirai ir aštriai kritikuoja
mas Vatikanas, tai yra po
piežius už pasmerkimą kuni
go Kung ir uždraudimo jam 
būt teologu ir mokytojauti. 
Jie atvirai teisina ir gina 
kunigo Kung užimtą poziciją.

Si gana nauja Katalikų 
bažnyčioje kontroversija gali

sankcijos
ties Jungtinių Tautų Saugu 
mo Taryba tuojau nutarė 
atšaukti-panaikinti visas eko
nomines sankcijas prieš Ro
deziją.

Dar ateitis turės parodyti, 
kaip ši sutartis bus pasirašiu
sių partijų vykdoma gyveni- 
man ir kaip ilgai tų sankcijų 
nuėmimas laikysis.

Nelengva būsią 
sankcijų uzgyrimą 
laimėti

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Valstijų Jungtinėse 
Tautose ambasadorius Do
nald F. McHenry sako, kad 
bus nelengva Saugumo Tary
bos daugumą (9 narius iš 15) 
laimėti už paskelbimą Iranui 
ekonominio boikoto. Jis rei
kalausiąs iš sankcijoms prie
šingų Saugumo Tarybos narių 
pasiūlyti kitą kelią arba būdą 
privertimui Irano paleisti 
įkaitais laikomus amerikie
čius. Girdi, taikūs jų išlaisvi
nimui alternatyvui pradeda 
išsisemti. Su jokiais kitais 
būdais Irano vadovybė nesi
skaito . . .

Londonas. — Žymūs Ang
lijos politiniai veikėjai pradė
jo gauti laiškus su bombo
mis. Į porą savaičių net 
septyni tokie laiškai buvo 
gauti. Bet laimė, kad tiktai 
dvi bombos sprogo pašte, 
dar nepasiekę tų, kuriems 
jos buvo siųstos ir nė vienas 
žmogus nebus sužeistas. Kal
tinami airiai republikonai, 
kurie reikalauja, kad Šiauri
nei Airijai būtų leista atsi
skirti nuo Anglijos ir susi
jungti su Airijos Respublika.

Kunigas Hans Kung

pavirsti į tikrą audrą. Vei
kiausia popiežius neužsidarys 
burnas ir nenutils. Jis juk 
turės kaip kokioje nors formo 
je atsiliepti prieš 60 ameri
kiečių ir kanadiečių teologų 
pareiškimą.
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Atsisveikinant su 1979-siais 
metais ir įžengiant į 
1980-uosius metus

Turime prisipažinti, kad šie metai mums buvo gana 
sunkūs visais atžvilgiais, tačiau džiugu, kad sutelkę visas 
jėgas, visus sunkumus nugalėjome ir “Laisvę” išlaikėme be 
mažiausios pertraukos. Ji lankė savo skaitytojus be 
mažiausio sušlubavimo. Mes manome, kad tuo didžiuojatės 
kiekvienas mūsų laikraščio skaitytojas, nes tai buvo 
pasiekta visų mūsų sutelktomis mūsų pastangomis ir ryžtu.

1980-ieji metai nebus lengvesni. Visose gyvenimo ir 
veiklos srityse netrūksta ženklų, kad jie visais požiūriais 
bus dar gerokai sunkesni, tad jie ir iš mūsų visų 
pareikalaus dar didesnio ryžto “Laisvei” išlaikyti. Todėl 
juos pradedami pasižadėkime nepasigailėti pačių didžiausių 
pastangų, nesuklupti po jokiais sunkumais, išnaudoti kad ir 
pačias mažiausias progas mūsų laikraštį paremti, kad jis 
1980-siais metais pajėgtų mus lankyti taip reguliariškai, 
kaip iki šiol lankė.

Sakėme, kad naujieji metai bus gal dar sunkesni, negu 
buvo senieji, su kuriais atsisveikiname. Viena, mūsų 
laisviečių gretos jau bus vienais metais senesnės, todėl jose 
neišvengiamai sveikatos sušlubavimas ir mirties pasišvais
tymas bus dažnesni “svečiai”. Tas juk naturališka ir to 
išvengti negalima. Būkime pasirengę ir pasiryžę tiek su 
finansine parama, tiek su darbu jų vietas užimti.

/Antra, šalyje ekonominė padėtis 1980 metais nežada būti 
geresnė, lengvesnė, palankesnė darbininkiškam laikraščiui 
išsilaikyti. Viskas rodo, kad ji bus dar blogesnė, dar 
sunkesnė. Viskas rodo, kad ekonominė recesija pagilės, 
infliacija, kainos, nedarbas padidės. Pasunkės gyvenimas 
ne tik darbininkams, gyvenantiems iš algų, bet ir tiems, 
ypatingai tiems, kurie jau gyvena iš pensijų, o dauguma 
senosios kartos lietuviškoje išeivijoje žmonių ir yra jau 
pensininkai.

Tačiau mes esame giliausiai įsitikinę, kad mes, laisviečiai 
ir laisvietės, sutelkę visas jėgas, tvirtai suglaudę savo 
gretas, mes “Laisvę” išlaikysime, kad ji ištisus 1980 metus 
ištikimai ir reguliariai lankys savo skaitytojus be mažiau
sios pertraukos, kaip ir praeityje, ištikimai informuos juos 
apie įvykius ne tik šioje šalyje bei Kanadoje, bet ir Tarybų 
Lietuvoje, ir visame pasaulyje.

O dabar: Laimingų, linksmų, šviesių 1980-jų metų 
visiems mūsų skaitytojams, rėmėjams ir bendradarbiams!

Lai kiekvieną mus visur lydi laimė ir džiaugsmas!

LAIŠKAI
Didžiai gerbiamas 
drauge A. Bimba,

Naujųjų Metų proga, savo 
ir žmonos Aldonos vardu, 
siunčiu Jums, Jūsų gerbia
mai žmonai Ilzei, visam 
“Laisvė’s” darbuotojų kolek
tyvui ir visiems Jūsų laikraš
čio skaitytojams bei rėmė
jams nuoširdžiausius sveiki
nimus. Linkiu Jums visiems 
geros sveikatos, didelių lai
mėjimų kovoje už taiką ir 
socialinę pažangą, daug 
džiaugsmo ir laimės.

Su gilia pagarba,
Edm. Juškys, Konsulas 

TSRS Ambasados 
Pirmasis Sekretorius

Bronei ir Walter ui 
Keršuliams,

Linkime linksmų švenčių, 
geros sveikatos ir daug sau
lėtų dienų Jūsų nuostabiaja
me sodelyje.

Nuoširdžiausi linkėjimai 
Naujųjų Metų proga visoms 
klubietėms.

Ona Tučaitė
Klaipėda

Mieli ir gerbiami 
draugai ir visi laisviečiai!

Malonu pasveikinti Jus su 
ateinančiais Naujais—1980 
Metais, Tarybų Lietuvos at
kūrimo 40-asiais metais.

Nuoširdžiai linkiu Jums ir 
Jūsų artimiesiems tvirtos 
sveikatos, ištvermės, energi
jos, gerovės ir sėkmės dar
buose, ypač “Laisvės” vaira
vime ir vajuose.

Labų dienų nuo Genovaitės 
ir visos mūsų šeimos.

Su pagarba—
J. Paleckis

Vilnius

United States, per 6 months.. . $6.50 
Canada, Lat. Amer., 6 months . $8.00 
Foreign countries, 6 months .. . $8.00

Didžiai gerbiamos Moterų 
Klubo narės—moterys!

Sveikinu Jus su Naujai
siais Metais, linkiu asmeni
nės laimės, sveikatos, negęs
tančios energijos ir sėkmės 
visuomeninėje veikloje.

Su pagarba,
Danutė Šumskienė

Kaunas

Gerbiama “Laisvės” 
Administracija

Nuoširdžiausiai sveikiname 
su Naujaisiais 1980-siais Me
tais, linkėdami kuo geriau
sios sveikatos, laimingų ir 
džiaugsmingų metų, o taip 
pat energijos išleidžiant laik
raštį “Laisvė”, kurį su malo
numu perskaitome ir duoda
me draugams skaityti. Ačiū 
Jums už prisiuntimą.

Ir norėtume padėkoti už 
“Laisvės” prenumeravimą 
savo mielai pusseserei Mary
tei Vidruk ir josios vaikams. 
Ačiū Jums visiems, sveiku, 
laimingų ir linksmų Naujųjų 
1980-jų Metų.

Genutė Jeronimas 
Petravičiai

Kaunas

Didžiai gerb.
“Laisvės” Redaktoriau!

Širdingai sveikinu Tamsta 
ir visus Jūsų “Laisvės” dar
buotojus su Naujaisiais 1980 
Metais!

Linkiu daug šviesių—lai
mingų dienų, geros sveikatos 
ir neblėstančios energijos, 
garbingam šviesos skleidimo 
darbe savo brolių lietuvių 
gerovei . . .

Jus didžiai gerbiąs
Jonas Orintas

Luokė, Lietuva

Kas ką rašo ir sako
JAU VIENI KITUS 
SUKČIAIS, MELAGIAIS 
IR ŠUNIMIS VADINA

Gruodžio 8 dieną Chicagoje . 
jėzuitų Jaunimo Centre buvo j 
suruoštas Jungtinėse Valsti-' 
jose besilankančiam solistui 
Vaclovui Daunorui koncer- ] 
tas, kuris buvo piketuoja
mas. Dėl koncerto surengi
mo ir jo piketavimo “vaduo
tojų” gretose tarp klerikalų 
iš “Draugo” ir menševikų iš 
“Naujienų” pastogių kilo tik
ras karas. Tokio tarp jų 
apsišaudymo (išsikoliojimo) 
dar nebuvom girdėję.

Šio įvykio apibūdinimui iš 
savo pusės “Draugo” redak
torius Bronius Kvyklis pa
šventė gruodžio 12 dienos 
visą ilgą vedamąjį “Kaip dar
bais slapukų pasalkandžių 
veidas išrykėja”.

Pirmiausia apie žodį “pa- 
salkandis”. Ką jie reiškia 
abelnai ir specifiškai šiame 
kare tarp Broniaus Kviklio 
ir Martyno Gudelio? Tegul 
atsako arba paaiškina šio 
vedamojo autorius. O jis taip 
atsako, kad apie jo prasmę 
nebelieka jokios abejonės. B. 
Kv. sako:

“Tik ką iš spaudos išėjusia
me, Lietuvių žurnalistų są
jungos išleistame, Rūtos 
Klevos Vidžiūnienės reda
guotame “Lietuvio žurnalis
to” 8 numeryje yra atspaus
dinta keletas įdomių rašinių.
Iš jų išskirtinai minėtinas 
Vytauto Alanto, žinomo ra
šytojo, buvusio “Lietuvos 
aido” (oficiozo), išeivijoje 
buv. LŽS pirmininko, tauti
ninkų veikėjo, rašinys an
trašte “Pasalkandžių antpuo
lis”.

Gal ne visi skaitytojai, 
ypač jaunesnio amžiaus, ži
no, ką reiškia šis sudėtinis 
žodis. Didysis Lietuvių kal
bos žodynas (IX t., 451 pusi.) 
aiškina, kad pasalkandis ar 
pasalkanda yra šuo, kuris iš 
pasalų kanda. Bet ši sąvoka 
išplečiama ir žmonėms: 
“Žmogus, kuris už akių kitus 
peikia ir šmeižia, blogesnis 
už pasalkandį šunį”. Tiek 
apie patį terminą.

Dabar pasiskaitykime ką 
Vytautas Alantas rašo: “Pa- 
salkandžio šmeižiko fiziono
mija, deja, jau nuo senų 
laikų kyšo iš mūsų spaudos 
puslapių. Turėjome to gaiva
lo laisvoje Lietuvoje, ne
trūksta ir išeivijoje. Aplamai 
paėmus, mūsų spauda yra 
padori ir kultūringa, bet vie
tomis Bendruomenės kūne 
išaugusieji grybai gadina 
orą, tarpdami pasislėpę lan
dynėse. Tokių ‘spaudos dar
buotojų’ fizionomija jau bus 
pakankamai išryškėjusi. Jų 
svarbiausias bruožas—slapu
kavimas. Jie nedrįsta iškišti 
vambros iš savo kiauto ir 
loja pasislėpę. Jų net negali
ma lyginti su šunimis pasal- 
kandžiais, nes šuo, griebda
mas tau už blauzdos, vis tiek 
turi parodyti savo snukį, o 
spaudos slapukai iš savo lin
dynių niekad ilčių neiškiša. 
Juk gerai žinome, kad bandi
tas puola patamsyje ir dar 
pasislėpęs po kauke.” (LŽ, 8 
p.).”

“Tačiau būna momentų”, 
sako B. Kv., “kai pasalkan
džių veidas išryškėja”. Ir 
toks momentas buvęs gruo
džio 8 d. Jaunimo centre ir 
prie centro. Kaip jau sakė
me, koncerto metu Jaunimo 
centras buvo piketuojamas.

“Piketuotojai”, sako B. 
Kv., “buvo įvairūs. Pirmoje 
eilėje, žinomo atentatininko 
(“N.” red. Martyno Gude
lio.—“L.” red.) ir jo arti
miausio bendradarbio Svilo- 
nio (jį dabar marketparkie- 
čiai “ajatola” vadina) patiki
mieji, bendraminčiai, reorgų 
grupelė, beveik išimtinai se
no amžiaus žmonės, kuriuos 
einantieji į parengimus 
“volkšturmu” vadino “Žy

miųjų” reorgų vadų piketuo
tojų eilėje kaip ir nebuvo 
matyti. Atrodo, kad jie iš
stūmė priekin jų suklaidintus 
šiaip jau geros valios “pa
triotus”, patys pasilikdami 
užpečkyje.

Demonstracija, turėjusi 
pakenkti parengimui, savo 
tikslo nepasiekė. Tačiau ji 
turėjo palikti ženklą. Ir jis 
buvo paliktas. Koncerto pro
gramos pradžioje į salę per 
langą, jį išmušdamas, įkrito 
plytgalis. Krisdami stiklo ga
balai kiek sužeidė keleto ar
čiau lango sėdėjusių klausy
tojų rankas. Viena moteris 
net ištryškusius kraujo lašus 
šluostėsi. Vadinasi, tikslas 
pasiektas: “priešo, kraujas 
pralietas”.

Taigi, pagal B. Kv., nau- 
jieniečiai ir jų talkininkai su 
M. Gudeliu priešakyje yra 
pasalkandžiai dvikojai, pik
tesni už šunis, keturkojus 
pasalkančius. Martynas, ži
noma, yra už tokį palyginimą 
labai įsižeidęs ir užsigavęs. 
Jis “N.” gruodžio 15 d. savo 
vedamajame “Meluoja ir 
šmeižia” šaukia: “Jėzuitų 
centrą piketavo garbingi lie
tuviai . . . Piketui vadovavo 
Dr. Vytautas Dargis . . . 
Draugo B. Kv. yra didžiau
sias melagis ir šmeižikas. 
Lietuvių tarpe tokio nedoro, 
tokio sukto ir neatsakingo 
žurnalisto dar nebuvo”.

IR JIS NEGALI 
NEPRIPAŽINTI 
SOCIALIZMO 
PRANAŠUMO

Kanadiškių klerikalų sa
vaitraščio “Tėviškės žibu
riai” bendradarbis B. Vaičai
tis yra ištikimas, atsidavęs 
kapitalistinės santvarkos ša
lininkas ir gynėjas, bet nega
li nepripažinti kai kuriose 
srityse socializmui pranašu
mo. Savo straipsnyje “Ideo
logija ir santvarka” jis sako:

“Kiekvienos socialistinės 
santvarkos propagandistai 
labiausiai pabrėžia sveikatos 
ir mokslinimo programas, 
plečiant ligoninių ir mokyklų 
tinklus. Dėl to socialistiniuo
se kraštuose kūdikių mirtin
gumas mažėja, beraščių nuo
šimtis krenta. Sveikatos 
priežiūra socialistiniuose 
kraštuose lenktyniauja su 
kapitalistinėmis valstybėmis.

Fideliui Castro paėmus 
1959 m. Kuboje valdžią, ke
tvirtadalis gyventojų nemo
kėjo rašyti nei skaityti. Tuo
jau buvo įvestas privalomas 
pradžios mokslas ir suaugu
sių švietimas. Dabar beraš
čių liko vos 4%. Kūdikių 
mirtingumas iš 1000 gimi
mų—29, gyventojų amžiaus 
vidurkis—70 metų. Šalia 
esanti Domininkonų respu
blika su kapitalistine san
tvarka beraščių turi 32°/o, 
kūdikių mirtingumas 98 iš 
1000 gimimų, o žmogaus am
žiaus vidurkis —58 metai. 
Reikia pripažinti, kad socia
listai įvykdė socialinio aprū
pinimo programą. Yra ir 
neapmokamas mokslas, bet 
komunistiniuose kraštuose 
partija pasilieka teisę kon
troliuoti kandidatus, siekian
čius aukštojo mokslo, tikrina 
jų ištikymybę santvarkai.

[“T. ž.” gruodžio 13 d.].

DAR APIE RELIGIJOS 
LAISVĘ TARYBŲ 
LIETUVOJE

Clevelando smetonininkų 
“Dirvoje” (gruodžio 3 d.) 
koks ten Ego su didžiausiu 
pasipiktinimu drožia:

Iš koncertų salių į bažny
čias . . .

Nebėra ką besakyti, kas 
nebebūtų kartojimu, ren
giant koncertus svečiams iš 
Lietuvos. Jei bilietą perkant 
sąžinė dar ir pakutena, tai 
‘pažangumo’ ar ‘intelektualo’ 
etiketė ją lengvai nuramina.

LAIŠKAS IŠ VILNIAUS

Mielas drauge Antanai ir visi laisviečiai!

Valstybės filharmonijos rūmai Vilniuje, kuriuose 1918 m. gruodžio 15 d. buvo paskelb
ta Tarybų valdžia Lietuvoje.

Mielas drauge Antanai 
ir visi laisviečiai!

Į pabaigą eina 1979-ji me
tai su jų margais įvykiais. 
Kažkaip susidaro įspūdis, 
kad šie metai buvo labai 
turtingi įvairiomis sukakti
mis. Žinoma, svarbiausioji 
buvo Vilniaus universiteto 
400 metų sukaktis, taip gra
žiai ir plačiai pažymėta. Nors 
ir apvali, bet reikšminga 
data buvo 35-metis Vilniaus 
ir beveik visos Tarybų 
Lietuvos (išskyrus Klaipėdą, 
išvaduotą 1945 m. sausio 
pabaigoje (išvadavimas iš 
hitlerinio nungo). Sukako 
100 metų nuo Jono Biliūno, 
75 metai nuo Teofiliaus Til
vyčio ir Salomėjos Nėries 
gimimo dienų, 80 metų nuo 
Vinco Kudirkos mirties, 90 
m. nuo komp. J. Talat-Kelp- 
šos ir rašytojo A. Margerio 
gimimo.

Bet ypatingai gausu gyvų
jų veikėjų įžymių sukaktu
vių. Vyriausias sukaktuvi
ninkas buvo dailininkas Ste
ponas Varašius, sulaukęs^85 
metų amžiaus. Iš aštuonias
dešimtmečių pirmoji buvo 
artistė Teofa Vaičiūnienė, at
šventusi gimtadienį sausio 10

Kas be ko, ir natūralus 
ilgesys bei meilė lietuviškai 
dainai (na, ir smalsumas ne
retai . . .), ne vieną nuvedė į 
koncertų salę lengvai numo
jus ranka—vistiek nieko ne
pakeisi tuo’.

Daina užliūliavus dalį ga
linčių kovoti ir kelti į viešu
mą tautai daromąsias skriau
das, bet sėkmingai nukrei
pus dėmesį į ginčus dėl to 
tarpusavyje,—jau turime 
naujus ryšininkus! Šį kartą 
. . . prie altoriaus . . .

Iš sakyklos Clevelande 
prabilo, pasinaudodamas 
svečio teisėmis, kunigas Bly
nas iš Lietuvos. Šalia kitų 
‘deimančiukų’ pasidžiaugė 
pilna tikėjimo laisve Lietuvo
je, ir jeigu galima skųstis 
stoka religinio judrumo—tai, 
esą, tik dėl pačių žmonių 
tingėjimo . . .

Pakliuvęs į moterų susirin
kimą dar paryškino padėtį 
sakydamas, kad Bažnyčios 
Kronika esanti verta bylos 
teisme už . . . tiesos kraipy
mą! Ir . . . trėmimai į Sibirą 
išgelbėjo lietuvių tautą . . .

Nepaisant visko —niekas 
neskubėjo iš bažnyčios pro
testo ženklan. Nesuiro ir 
susirinkimo eiga.

Ko reikia pagaliau, kad 
pabustume? Ar iš tikro geras 
gyvenimas taip uždėjo savo 
antspaudą, kad trys beždžio
nės—nematanti, negirdinti ir 
nekalbanti—gali būti mūsų 
portretu?!”

Ar ne baisu: kunigas Bly
nas pasakė, kad Lietuvoje 
yra pilna tikėjimo laisvė!

O dar baisiau, kad cleve- 
landiečiai lietuviai nepabėgo 
nei iš bažnyčios, nei iš salės, 
kur kun. Blynas taip kalbėjo! 
Egojui jie tikri beždžiones, 
daugiau niekas . . .

d. Paskui sekė mano 80-me- 
tis sausio 22 d. (gi tą pačią 
dieną New Yorke savo 85- 
metį šventė mielasis Anta
nas Bimba). Toliau eilė 80- 
metininkų —rašytojas J. 
Paukštelis, dailininkas-kera- 
mikas Jonas Mikėnas, daini
ninkas Antanas Kučingis, ar
tistė Nelė Vosyliūtė-Daugu- 
vietienė, Mokslų Akademijos 
prezidentas prof. Juozas Ma
tulis, režisierius S. Dautar
tas.

Po 75 metus sukako daili
ninkams L. Truikiui, Vyt. 
Varankiai, L. Žygelienei, V. 
Narkevičiui, kompozitoriui 
Abeliui Klenickiui, architek
tui K. Garmui, bibliofilui 
Knygų rūmų direktoriui A. 
Ulpiui, žurnalistui—mokyto
jui R. Valiukoniui, artistui J. 
Kanopkai.

Po 70 metų sukako: kom
pozitoriui S. Vainiūnui, rašy
tojams J. Baltūsiui, K. Kor
sakui, L. Valbasiui, A. Žir
guliui, mokslininkui prof. E. 
Meškauskui, dailininkams A. 
"Januliui, V. Banaičiui, F. 
Bielinskiui, A. Kučui, H. 
Rudzinskiui, I. Trečiokaitei- 
Žebenkienei, dainininkui G. 
Gutauskui, Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotojui 
Ksaverui Kairiui, istorikui 
R. Šarmaičiui.

Po 60 metų sukako: rašy
tojams—E. Mieželaičiui, P. 
Dreviniui, J. Chlivickui, J. 
Mačiuliui, dailininkams — 
A. Savickiui, M. Vrubliaus- 
kui, P. Stauskui, B. Uogin- 
tienei, B. Jacevičiūtei, artis
tui M. Petkevičiui, architek
tui H. Vičui, daininkams J. 
Stasiūnui, Z. Paulauskui.

Ypatingai daug buvo pir
mąją jaunystę baigiančių, su
silaukusių 50 metų, kurių 
sąrašas būtų labai ilgas. Iš jų 
paminėsiu Rašytojų sąjungos 
pirmininką poetą A. Maldonį 
bei Amerikos lietuviams la
biausiai žinomus —istorikę

Gydytojo, Lietuvos laisvamanių žymaus veikėjo prof. 
JONO KAIRIŪKŠČIO [1896-1957] antkapis su užrašu: 
Džiaugiuosi palikdamas gyvenimą dar gražesnį.

Leokadiją Petkevičienę ir ra- 
šytoją-kritiką Bronių Raguo
tį.

Kai matote, čia sužymėjau 
sukaktuvininkus, pasižymė
jusius literatūros ir meno 
srityse bei vieną kitą moksli
ninką.

Beje, dar prisiminiau, kad 
gruodžio 21 d. atžymi savo 
80-metį žinomoji mūsų ilga
metė operos dainininkė, kon
servatorijos profesorė Alek
sandra Staškevičiūtė. Ir dar 
šį mėnesį paminėsime 80-me
tį jau mirusiųjų rašytojų— 
Eugenijos Tautkaitės ir 
Augustino Griciaus.

Deja, šiais metais turėjo
me ir skaudžių nuostolių— 
mirė beveik 90 metų išgyve
nęs, JAV lietuviams žinomas 
dainininkas Antanas Sodei
ka. Neseniai palaidojome se
niausią Vilniaus lietuvių vei
kėją Antaną Krutulį, susi
laukusių beveik 93 metų am
žiaus. Mirė dailininkas, Dai
lės muziejaus direktorius 
Pranas Gudynas, kuriam 
gruodžio mėnesį būtų sukakę 
60 metų. Dideliu nuostoliu 
filologijos mokslai buvo įžy
maus kalbininko prof. Ričar 
do Mirono mirtis, jam su
laukus 71 metų. Vos 54 metų 
sulaukusi mirė operos daini
ninkė Marija Aleškevičiūtė, 
kuri buvo aktyvi mūsų res
publikinio Taikos gynimo ko
miteto darbuotoja.

Ateina naujieji —1980 — 
metai. Jų eigoje sveikinsime 
naujus jubiliatus, deja, ir 
liūdėsime dėl naujų neteki
mų. Toks jau neišvengiamas 
gyvenimo ratas.

Kaip visada, per Naujuo
sius Metus, nuoširdžiai svei
kinu visus geros valios tau
tiečius, linkiu sveikatos, ge
rovės, laimės ir sėkmės dar
buose bei gyvenimo keliuose.

Justas Paleckis
Vilnius, 
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Pradėjo vienuoliktąjį 
tūkstantį

VANDALINAS JUNEVIČIUS
Kauniečiai mėgsta 

savo laikraštį
Kaunas. — Paklausk bet 

kurį Kauno gyventoją, kiek
vienas pasakys, kad įdomiau
sias Lietuvoje laikraštis yra 
“Kauno tiesa”, nes rašo apie 
mūsų miesto gyvenimą. Ir 
tai ne tušti žodžiai. Kasdien 
laikraštis išleidžiamas 82,000 
egzempliorių tiražu ir tik iš 
ryto jį gali nusipirkti kios
kuose. Tas rodo, kad kaunie
čiai mėgsta savo laikraštį, jį 
plačiai skaito.

Vadovaudamiesi TSKP ir 
respublikos partinės organi
zacijos suvažiavimu, TSKP 
CK, LKP CK ir LKP Kauno 
miesto komiteto nutarimais, 
laikraščio redakcijos kolekty
vas, neetatinis aktyvas, dar
bininkų korespondentai sie
kia nušviesti miesto gyveni
mą šalies penkmečiais, kurių 
kiekvienas rėžė būdingų 
bruožų miesto ekonominiame 
ir kultūriniame vystymesi. 
Miesto laikraščio skaitytojas, 
norėdamas žvilgterėti į 
praeitį, ras užfiksuotas Radi
jo, “Garbės ženklo” ordino F. 
Dzeržinskio staklių, spalio 
50-mečio dirbtinio pluošto 
gamyklų gimimą ir šių kolek
tyvų laimėjimus. Darbo rau
donosios vėliavos ordino P. 
Ziberto šilko kombinato, 
Kauno hidroelektrinės, dau
gelio miesto naujų mokyklų, 
kultūros įstaigų atsiradimo ir 
vystymosi istoriją. Tai pui
kus miesto metraštis.

Pradžia buvo tokia
Liaudies vyriausybės va

dovo—Lietuvos Ministrų Ta
rybos Pirmininko Justo Pa
leckio įsakymu nuo 1940 me
tų birželio 18 d. “Lietuvos 
aido” vyriausiuoju redakto
riumi buvo paskirtas pažan
gus žurnalistas Jonas Šim
kus.

Naujos krypties laikraštis 
senu pavadinimu ėjo iki 1940 
metų liepos 16 dienos. Jį 
pakeitė “Darbo Lietuva”, ku
rios išėjo 134 numeriai. Po to 
pradėjo eiti Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo laikraštis “Tary
bų Lietuva”.

Didžiojo Tėvynės karo me
tais Maskvoje ėjusi “Tarybų 
Lietuva” paskutinį kartą ša
lies sostinėje išėjo 1944 m. 
birželio 30 dieną Vilniuje 
laikraštis pasirodė tų pačių 
metų liepos 17 dieną, jau 
išvaduotoje mūsų sostinėje. 
Jonas Šimkus ne kartą prisi
mindavo, kad tada Vilniuje 
nebuvo nei šrifto, nei elek
tros energijos. Kai tik buvo 
išvaduotas Kaunas, J. Šim
kus energingai rūpinosi “Ta
rybų Lietuvos” leidimą orga
nizuoti ten, kur šis laikraštis 
buvo pradėtas leisti. Pirma
sis toks dviejų puslapių leidi
nys Kaune pasirodė 1944 m. 
rugpjūčio 7 dieną. Kadangi 
“Tarybų Lietuvos” leidimas 
Kaune dar nebuvo visiškai 
sutvarkytas, vienkartinis tos 
dienos leidinys vadinosi 
“Kauno žinios”. J. Šimkaus 
parašytas vedamasis ragino 
miesto gyventojus kuo grei
čiau prikelti išvaduotąjį Kau
ną. Po dviejų dienų jau išėjo 
dviejų puslapių “Tarybų Lie
tuva”.

Pirmieji pokario metais
Spausdinamoje nuotrauko

je, padarytoje 1944 m. lap

kričio 7 d. po Didžiosios 
spalio socialistinės revoliuci
jos 27-jų metinių minėjimo, 
dar nevisiškai sukomplektuo
tas “Tarybų Lietuvos” re
dakcijos ir administracijos 
kolektyvas su svečiais (P. 
Cvirka, J. Rodiene ir V. 

' Liaku). Pirmoje eilėje iš kai
rės Juozas Chlivickas, Julija 
Rodienė, Petras Cvirka, Jo
nas Šimkus, Donatas Rodą, 
Zosė Ugianskaitė, Zenonas 
Tėvelis; antroje eilėje ta 
pačia tvarka: Petras Kulba- 
čiauskas, Izaakas Gurvičius, 
Vincas Liakas, Edvardas 
Medonis, Ona Skučaitė, Ba
lys Krasauskas, Algirdas Lu- 
kauskas.

Kur šie žmonės praėjus 35 
metams? P. Cvirka, J. Šim
kus, D. Rodą, I. Gurvičius, 
P. Kulbačiauskas ir V. Lia
kas jau mirę. J. Chlivickas, 
J. Rodienė ir Z. Ugianskaitė 
(dabar Naujokienė) pensinin
kai, gyvena Vilniuje. E. Me
donis ir L. Tėvelis taip pat 
pensininkai, gyvena Kaune. 
A. Lukauskas “Tiesos” laik
raščio redakcijos skyriaus 
vedėjas, B. Krasauskas-Kau- 
no rajono “Komunizmo vėlia
vos” laikraščio redakcijos at
sakingasis sekretorius. Bu
vusi “Tarybų Lietuvos” re
dakcijos mašininkė O. Sku
čaitė (dabar Grinkevičienė) 
nepasitenkino tuometine 
specialybe. Ji medicinos dak
tarė, profesorė, nuo 1959 m. 
Kauno medicinos instituto 

, vaikų ligų katedros vedėja.
Nuo 1945 m. lapkričio 1 d. 

“Tarybų Lietuva” tapo parti
jos Kauno miesto ir apskri
ties komitetų bei vykdomųjų 
komitetų organas. Iki tol 
buvęs laikraščio redaktorius 
Jonas Šimkus ir literatūrinis 
darbuotojas Algirdas Lu
kauskas perėjo dirbti į “Tie
sos” redakciją. Pirmuoju 
naujo laikraščio redaktoriu
mi tapo Donatas Rodą. Jam 
1946 m. rudenį išvykus į 
Partinę mokyklą, redakto
riaus pareigas perėmė Izao
kas Gurvičius, kuris laikraštį 
redagavo iki 1949 metų pa
baigos. Po jo “Tarybų Lietu
vos” laikraščio redaktoriumi 
buvo Juozas Chlivickas. Nuo 
1950 m. rugpjūčio 17 iki 
spalio 14 d. redakcijai vado
vavo Alpas Liepsnonis.

Pažymėtas nueitas kelias
1950 m. spalio 15 d. vietoje 

“Tarybų Lietuvos” laikraščio 
išeina “Kauno tiesa”. Iki 
1953 m. birželio 5 d. ji buvo 
Kauno srities organas, o nuo 
to laiko tapo Kauno miesto 
laikraštis, kurį jau 19 metų 
redaguoja Zenonas Baltušni- 
kas. Rugsėjo 19 dieną išėjo 
dešimt tūkstantasis “Kauno 
tiesos” numeris.

Pažymėti šio įvykio “Švie
sos” leidyklos salėje susirin
ko redakcijos žurnalistai, ve
teranai, neetatinis laikraščio 
aktyvas, poligYofininkai, par
tijos, vyriausybės, komjauni
mo ir ideologinių įstaigų bei 
organizacijų atstovai.

Susirinkimą pradėjo LKP 
Kauno miesto komiteto an
trasis sekretorius J. Jaruše
vičius. Po to kalbėjo kandi
datas į Lietuvos KP CK 
biuro narius, partijos Kauno 
miesto komiteto pirmasis 
sekretorius V. Mikučiauskas, 
įteikęs valstybinius apdova

nojimus laikraščio darbuoto
jams bei neetatiniam akty
vui. LKP CK vardu žodį tarė 
propagandos ir agitacijos 
skyriaus vedėjo pavaduoto
jas R. Mališauskas.

Apie nueitą laikraščio kelią 
pranešimą padarė “Kauno 
tiesos” redaktorius Z. Baltu- 
šnikas. Minėjime kalbėjo 
LTSR nusipelnęs kultūros 
veikėjas, revoliucinio judėji
mo ir spaudos veteranas A. 
Liepsnonis, Radijo gamyklos 
8-ojo cecho montuotoja, 
“Kauno tiesos” neetatinė ko
respondentė S. Milčiūtė, V. 
Mickevičiaus — Kapsuko 
spaustuvės direktorius R. 
Markovas, LTSR Mokslų 
Akademijos narys korespon
dentas, Fizikinių-techninių 
energetikos problemų insti
tuto direktoriaus pavaduoto
jas A. Namura.

Dešimtūkstantojo numerio 
išleidimo proga susirinkime 
dalyvavo LKP CK propagan
dos ir agitacijos skyriaus 
spaudos sektoriaus vedėjas 
A. Stankevičius, LKP CK 
atsakingasis darbuotojas J. 
Ceplikas, Kauno miesto vyk
domojo komiteto pirmininkas 
J. Razumas, “Tiesos” laik
raščio redaktorius A. Lau- 
rinčiukas, “Sovetskaja Lit- 
va” laikraščio redaktorius V. 
Jemeljanovas, Eltos direkto
rius F. Pažūsis ir kiti.

Laikraščio darbuotojams ir 
neetatiniam, aktyvui įteikti 
apdovanojimai.

Žinybiniai savaitraščiai
Be “Kauno tiesos” dabar 

Kaune išeina jaunimui skir
tas “Nemuno” žurnalas ir 
Kauno rajono laikraštis “Ko
munizmo vėliava”. Be to, 
stambiausios miesto įmonės 
ir aukštosios mokyklos lei
džia savo savaitraščius. Pla
čią vagą išvarė pirmieji šio 
būrio atstovai—Radijo ga
myklos savaitraštis “Banga”, 
Antano Sniečkaus politechni
kos instituto—“Už tarybinį 
mokslą”, o štąi šiomis dieno
mis pasirodė dvyliktasis— 
“Kauno baldų” susivienijimo 
savaitraštis “Baltininkas”.

Šie žinybiniai leidiniai 
daug dėmesio skiria savųjų 
kolektyvų žmonėms kūrė
jams, gamintojams, busimie
siems specialistams, jų akty
viai veiklai savo socialistinės 
Tėvynės labui.

Visai tarybinei spaudai 
kelrodžiu yra TSKP XXV, 
LKP XVII suvažiavimų nu
tarimai, neseniai priimtas 
TSKP CK nutarimas “Dėl 
tolesnio ideologinio, politi
nio—auklėjamojo darbo geri
nimo ir kiti* dokumentai. Juo
se yra duota aiški ir nuosekli 
visos tarybinės spaudos ir 
kitų masinės informacijos 
renginių veiklos programa, 

o
— Į laiškanešių krepšius 

kiekvieną rytą įdedame 
175,000 egzempliorių laik
raščių—sako Kauno spaudos 
agentūros viršininkas A. Ne- 
verauskas.—Kas mėnesį 
28,000 egzempliorių žurnalų. 
Be to, kasrytą kioskams pa
teikiame 25,000 egzempliorių 
laikraščių ir kai išeina 5,000 
egzempliorių žurnalų.

Pavasaris
Pražydo, pasklido žibutės 

pulkais,—
Žiedeliai tik šypsos, linguoja,
Prie inkilo švilpia parskridę 

špokai:
Čirena, sparneliais plasnoja.

Po pievą žygiuoja išpaikęs 
garnys:

Sustojęs snapu pakalena, 
Padangėn pabilęs anksti 

vėversys,
Pavasarį sveikini nuo seno.

Ringuoja, liūliuoja ragelis 
toli,

Atgimusią sielą gaivina,
0 ryžtas užgimęs kiekvieno 

širdy
Į didelį darbą vadina.

Kęstutis Balčiūnas

Baltarusiai lietuvių sukilėlių 
eilėse 1863 m.

PROF. J. PETRAITIS

Pirmajam Amerikos lietuvių 
laikraščiui šimtas metu

1919-1921 m. aš dirbau 
Gomelio gubernijos Počepo- 
Mglino apskrities IX ruožo 
matininku. Ruože buvo 3 
bažnytkaimiai, kurių didžiau
sias buvo Pjany Rog. Kiek
viename bažnytkaimyje 1 
kartą per mėnesį susirinkda
vo vyrai aptarti apylinkės 
bendrųjų reikalų. Pjany Rog 
susirinkimuose buvo papro
tys: užbaigus svarstyti vi
suomeninius reikalus, senelis 
Kozlovas pasakodavo savo 
prisiminimus iš praeities— 
daugiausia baudžiavos laikų. 
Kai kuriuos jo pasakojimus 
aš prisimenu ir dabar.

Kartą senelis Kozlovas pa- X
šakojo sekantį nuotykį.

1850-1863 m. Pjany Rogo 
dvarų administratoriumi bu
vęs lenkas bajoras, kurį val
stiečiai vadino Žulik-Žulikov- 
ski. Tai buvęs labai ištvirkęs 
nepaprastai žiaurus bajoras. 
Daug valstiečių jis užplakė, 
daug mergaičių išprievarta
vo, daug užplaktųjų palaikų 
išniekino. Kur jis žengdavo, 
ten buvo ašaros, skausmai, 
mirtis. Žulik-Žulikovski pa
darė daug skriaudos valstie
čiams, skiriant žemę po bau
džiavos panaikinimo: sąra
šuose vieniems užrašė ne 
visus vaikus, (valstiečių šei
moms žemės ploto dydis bu
vo nustatomas pagal vyriš
kos lyties žmonių skaičių 
šeimoje), kitus užrašė amati
ninkais ir paliko tik. sodybi
nius sklypus (amatininkams 
buvo paliekami tik sodybiniai 
sklypai kaime; jokios kitos 
žemės jiems neduodavo),, 
trečiųjų visai neįrašė į sąrašą 
ir paliko be žemės. Nors 
praėjo du su viršum metų po 
baudžiavos panaikinimo pa: 
skelbimo, bet Žuliko-Žuli- 
kovskio tvarkomuose dva
ruose niekas nepasikeitė: 
ėjom baudžiavą, valstiečius 
plakė rykštėmis (ir ne vieną 
užplakė), prievartavo mer
gaites, išniekino ne vieno 
užplaktojo palaikus . . .

Vieną pavasario vakarą, 
užbaigę dvaro darbą, ėjome 
namo miško keleliu. Ėjome 
3: Borisenko, Novikovas ir 
aš. Visi buvome jauni, ener
gingi.

Netikėtai mus daginė rai
tas Žulik-Žulikovski, sustab
dė arklį ir piktai paklausė:

— “Kodėl taip anksti me
tėte darbą? Juk žinote, kad 
reikia dirbti nuo tamsos iki 
tamsos. Ryt visi gausite po 
50 rykščių!”

“Mes visą darbą, kurį šiai 
dienai mums uždavė ūkve
dys, užbaigėme” —atsakė 
stipruolis Novikovas.

“Datr ginčysies, —sušuko 
perpykęs ponas. “Še tau, 
psiakrew”,—ir iš visų jėgų 
kirto rimbu Novikovui, sto
vėjusiam ties arklio galva. 
Bet Novikovas vikriai atšoko 
į' šalį, ... ar arklys pasuko 
galvą, ar iš pykčio pono 
ranka sudrebėjo, bet rimbo 
galo smūgis pataikė arkliui 
per galvą. Žuliko-Žulikovskio 
rimbo gale buvo švino gaba
las, apsiūtas oda. Gavęs rim
bo galu per galvą, arklys 
susvyravo . . . Perpykęs po
nas tarė, kad visiems įkirsiąs 
po šimtą rykščių ... Iš tų 
Žuliko-Žulikovskio žodžių 
kiekvienam mūsų buvo aiš
ku, kad ryt mus užplaks.

Nutarėme bėgti į Vokieti
ją. Kur ta Vokietija—mes 
nežinojome. Žinojome tik, 
kad į vakarus, už kelių šimtų 
varstų. Manėme nueiti per 
mėnesį. Kiekvienas iš mūsų 
pasiėmė po dalgį, o po ploš- 
čiu—po kirvį bei didelį peilį 
ir patraukėme į vakarus. 
Ėjome miškais. Nusipirkti 
skurdaus maisto siųsdavome 
vieną iš draugų (kas kartą 
vis kitą) į esančią prie kelio 
karčemą. Mūsų išganymas, 

kad Baltarusijoje ir Lietuvo
je prie kelio buvo karčemos, 
kurias valdė žydai. Gi karče
moje nusipirkdavome ne tik 
duonos, silkę su baranka, bet 
ir sužinodavome naujienas. 
Didelė kliūtis mūsų kelyje 
buvo upės. Mažus upelius 
mes nusirengę perbrisdavo- 
me (laimė—pavasaris buvo 
šiltas, sausas), didesnes per
plaukdavome, stumdamasi 
prieš save pasidarytą plauk- 
tą-tiltelį, ant kurio sudėda- 
vome rūbus.

Reikalai žymiai pasunkėjo, 
įėjus mums į Lietuvą: mes 
nė žodžio nemokėjome lietu
vių kalbos, o lietuviai—nė 
žodžio baltarusiškai ir rusiš
kai. Netikėtai sutikome kuni
gą, suprantantį rusiškai. Jis 
mums paaiškino, kad lietu
viai sukilo prieš caro valdžią, 
kad Lietuvoje esą daug rus- 
kių caro kareivių. Jis patarė 
iš tolo gerai klausytis, kokia 
kalba bus kalbama ar dainuo
jama: jei rusų—vadinasi caro 
kareiviai — sprukit nuo jų 
kuo toliausiai. Taip, laikyda
miesi kunigo patarimo, mes 
laimingai praėjome Vilniaus 
guberniją ir pusę Kauno gu
bernijos. Bet užtrukome 
daug ilgiau, negu manėme 
pradžioje.

Kartą, eidami mišku, neti
kėtai mes užėjome ant lietu- 
vių-sukilėlių dalinio. Jų žval
gai mus paskaitė caro malši
nančios armijos šnipais ir 
labai agresyviai prieš mus 
buvo nusistatę: nuo mūsų 
atėmė dalgius, kirvius, pei
lius, surišo ir pradėjo tartis. 
Ką jie kalbėjo—mes nesu
pratome, bet iš jų ginčo 
(kalbų ir gestų) supratome, 
kad kalba apie mus. Ttio1 
metu iš miško atėjo vidutinio 
ūgio vyras su pistoletu and 
šono (vėliau sužinojome, kad 
tai vienas sukilėlių smulkių 
vadų Kryžys Ambrozij), ir, 
pasikalbėjęs su sukilėliais 
mums nesuprantama kalba, 
paklausė mūsų rusiškai, kas 
mes tokie ir kaip čia pateko
me. Mes pasakėme, kad nub 
pono smurto bėgame į Vokie
tiją. Tuomet mus nuvedė 
prie miške esančios trobos, į 
trobą kvietė kiekvieną atski
rai ir rusų kalba tardė suki
lėlių viršininkas. Ištardžius, 
mus paleido. Viršininkas ne
patarė mums eiti į Vokietiją, 
bet likti jų—sukilėlių—eilė
se. Ten pat mes pasitarėme 
ir likome lietuvių sukilėlių 
eilėse Kryžio komandoje. 
Gavome lietuviškas pavardes 
(slapyvardžius). Borisenko 
tapo Borysa, Kozlovas tapo 
Oželiu; Novikovas—Naujo
ku. Borisenka buvo kalvis, ir 
jį paskyrė prie kalvių kalti 
dalgius, šakes, kirvius. Liku
sieji tapome eiliniais sukilė
liais. Novikovas buvo labai 
stiprus ir narsus. Dideliu 
kirviu ir dalgiu ant ilgo koto 
jis nukirto daug Caro karių.

Nors už savo laisvę lietu
viai kovėsi kaip liūtai, bet su 
dalgiais bei šakėmis negalėjo 
atsispirti prieš caro daug 
skaitlingesnės kariuomenės 
patrankas bei šautuvus ir 
buvo nugalėti. Numalšinus 
sukilimą, caro valdžia pasiro
dė nepaprastai žiauri. Paim
tus nelaisvėn sukilėlius pako
rė. Daug šeimų, ypač iš 
Kauno gubernijos rytinių da
lių (net tokių, iš kurių nė 
vienas žmogus nedalyvavo) 
buvo išvežta į Rusijos centri
nes gubernijas ir net Sibi
ran. Aš su jaunu lietuviu 
Karabinu nukeliavau į Rasei
nių apskritį ir Oželio pavarde 
kelius metus dirbau bernu. 
Borisenko (Borysiaus pavar
de) drauge su Kryžių pasislė
pė pas Kryžio gimines; čia 
vedė Kryžio giminaitę ir dir
bo kalviu. Novikovas su vie
nu lietuviu sukilėliu (rodos

Jonas Kirklys 
Pedagogas, spaudos kolekcionierius, Lietuvos TSR 

nusipelnęs kultūros veikėjas.

Plintant Lietuvoje kapita
lizmui ir aštrėjant klasiniam 
pasiskirstymui, nemaža nu
skurdusių Lietuvos darbo 
žmonių buvo priversti ieško
tis sau duonos kąsnio svetur, 
ypąč Amerikoje ir Anglijoje. 
Susitelkus didesniam lietu
vių skaičiui, suaktyvėjo ten 
lietuvių kultūrinis gyveni
mas, imta leisti laikraščiai ir 
knygos. Tad ne vien Prūsijo
je, bet ir anapus Atlanto 
buvo spausdinami lietuviški 
raštai, nes ten nemaža lietu
vių buvo gyvenama. Dar 
Simonas Daukantas savo vei
kale “Lietuvių būdas” rašė, 
kad jau septynioliktojo am
žiaus pabaigoje į Ameriką 
buvo išvykusių lietuvių. Bet 
jie čia pranyko, kaip pavasa
rį sniegas, nepalikdami jo
kios žymės. Tačiau vėliau, 
ypatingai 1868 metais, prasi
dėjęs Lietuvos emigracijos 
tirštesnis srautas į Jungtines 
.Amerikos, Valstijas tęsėsi iki 
pat Pirmojo pasaulinio karo.

Pirmųjų lietuvių-emigran
tų būklė Amerikoje buvo 
pasibaisėtina. Nerado jie ten 
nei savo spaudos, nei organi
zacijų, nebuvo čia jiems jo
kios paguodos, nei patarimų. 
'Bet rado Amerikoje jis go
džius samdytojus, ieškančius 
pigios darbo jėgos; jie rado 
daug sukčių, tykojančių pasi
gauti emigrantus ir juos ap
skusti ligi kaulo.

Anuo metu darbininkų iš-

Mince) slapstėsi Novoalek- 
sandrovsko (Zarasų J. P.) 
apskrityje, bet drauge su to 
kaimo eile kitų valstiečių 
šeimų caro valdžios buvo 
ištremtas į Mogiliovo guber
niją. Į tų šeimų vietą buvo 
atvežti iš centrinių gubernijų 
valstiečiai rusai. Buvo už
drausta lietuvių spauda.

Po kelių metų aš grįžau 
tėviškėn. Žuliko-Žulikovskio 
gyvo neberadau: tais pat 
1863 metais vasarą jį nubau
dė mirties bausme Kovalio
vas su draugais ir bausmę 
įvykdė*-pakorė.

Lietuvių sukilėlių gretose 
dalyvavo ir daugiau baltaru
sių iš Grodno, Minsko, Mogi
liovo gubernijų; prisimenu 
Balbatuną, Bielogonį, Nekra- 
cevičą, stipruolį Noviką, Ra- 
zumnyj, Žilko, Žoviną (ar 
Žudiną) . . . Visi jie pabėgo 
pas lietuvius nuo ponų žiau
rumo. Dalis jų žuvo mūšiuo
se. Jau numalšinus sukilimą, 
į Lietuvą atvyko Kovaliovas 
su draugais, nužudęs Žuliką- 
Žulikovskį.

Toks senelio Kozlovo pasa
kojimas. Panašų pasakojimų 
aš buvau girdėjęs dar vaiku 
būdamas (1907-1911 m.) iš 
lietuvių 1863 metų sukilimo 
dalyvio-knygnešio, kaimo da
raktoriaus senelio Ambrozo 
Polekėlės apylinkėje (dabar 
Radviliškio rajonas). Taip 
pat plačiai buvau girdėjęs 
1917 metais iš Kursko mati
ninkų mokyklos mokinio Žil
ko, kurio senelis dalyvavo 
minėtame sukilime. 

naudojimas Amerikoje buvo 
baisus. Jie dirbdavo po dvy
lika ir daugiau valandų kas
dien už menką atlyginimą. 
Nebuvo nei profesinių są
jungų, nei darbininkų parti
jų. Lietuvių emigrantų tarpe 
viešpatavo skurdas, slopino 
juos tamsa, plito girtavimas. 
Pati pirmoji savišalpos drau
gija buvo įkurta 1871 metais 
Shamokin, Pa., ir pavadinta 
“Sv. Vaitiekaus” draugija.

Tokiomis -tai sąlygomis 
1879 metais New Yorke pasi
rodė pirmasis lietuvių laik
raštis “Gazieta lietuviška”; jį 
leido Mykolas Tvarauskas, 
buvęs kaimo mokytojas, ku
ris, nepavykus 1863 metų 
sukilimui, iš Suvalkijos pabė
go į užsienį (buvo sušeistas).

Kaip Amerikos lietuviai at
siliepė apie “Gazietą lietuviš
ką”, pirmąjį savo laikraštį, 
matyti iš 1885 metų “Auš
ros” (335-338 psl.), kurį rašė, 
kad vįępi džiaugėsi, kiti net 
eiles rašė “Gazietos lietuviš
kos” garbei. Tačiau kiek gi
lesnių šaknų į Amerikos lie
tuvių išeivių visuomenę sa
vaitraštis “Gazieta lietuviš
ka” neįleido, jos pasirodymas 
jokio entuziazmo nesukėlė. 
Tai įvyko galbūt dėl to, kad 
mūsų išeivių kultūrinis lygis 
buvo dar labai žemas. Paga
liau ir pačiam laikraščio lei
dėjui ne tiek jau rūpėjo 
žmones šviesti, kiek klerika
lizmą plėsti, jį ginti ir “uniją” 
tarp lietuvių ir lenkų palai
kyti. Menka buvo toji “gazie
ta” savo išvaizda, bet dar 
prastesnė savo turiniu ir 
kalba. “Gazieta lietuviška” 
maža terašė konkrečiais išei
vių lietuvių kasdieninio gy
venimo klausimais, o spaus
dino daugiausia istorinio tu
rinio dalykus, kurie skaityto
jams buvo labai nepopuliarūs 
ir, be to, menkaverčiai. To
dėl “Gazieta lietuviška”, iš
leidusi 16 numerių, sustojo 
(turėjo vos 132 prenumerato
rius).

1891. metais M. Tvaraus
kas “Gazietą lietuvišką” vėl 
buvo atgaivinęs; išleido jos 
14 numerių, tačiau laikraštu
kas (keturių puslapių po tris 
skiltis), neturėdamas skaity
tojų, 1892 metų balandžio 9 
dieną buvo priverstas galuti
nai likviduotis. “Norėjau 
prieš svietą parodyti, jog yra 
lietuviška tauta, bet lietuviai 
atšalę miega, eina į karčie- 
mas ar kortas muša”,—rašė 
M. Tvarauskas.

M. Tvarausko, buvusio 
mokytojo, pasiryžimas žūt 
būt duoti Amerikos lietu
viams 2 rankas laikraštį nie
kais nenuėjo; jis darė pra
džią kitiems, radikalesniems, 
jau reguliariai pradėjusiems 
eiti periodiniams leidiniams. 
Lietuvių periodinė spauda 
augo, plito, pasiekdama vis 
tolimesnius mūsų išeivijos 
kumpelius, nešdama darbo 
žmonėms susipratimą, 
skleisdama kilnias laisvės 
idėjas.

J. Kirlys
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J. Buivydo piešinys

Beaumont, Cal
1980-ųjų metų sausio 6 , 

LLD 78 kuopos ilgametis ■ 
narys Karolis Pečiulis, at- | 
švęs 103-trečiąjį gimtadienį, i 
(Kiek išsamiau apie Jubilian- 
to pergyventų 100 metų su
kakties paminėjimo proga 
buvo rašyta “Laisvės” Nr. 3, 
1977 m., tai čia ir nepakarto-

mažomis
prie įvairių

Sutinkant 1980-inius Metus
Vėl apie saulę naują ratą 
Ims skrieti mūsų planeta, 
Nauji vėl dešimtiniai metai
Ims plaukt su viltimi džiugia—

Dar vieną tvirtą žingsni žengti priekin, 
Gyvendinant kovos už taiką sunkų siekį.

Šiurpu į praeitį pažvelgti,
Kurioj kartojos vis karai, 
Mieliau daug dėmesį sutelkti 
Į ateitį, kur žiburiai

Taikos artėdami pro miglą švyti, 
Tautų draugystės didmiesčiai matyti.

Lig šiol likimas aklas skyrė
Vieniems gyventi—žūt kitiems . . .
Jeigu kas mirė—tegu mirė!
Valio išlikusiems gyviems! . . .

Siaubingą, kraupų beprasmybės taką
Kaip skruzdei žmogui minti nykiai teko . . .

Dabar kova įgauna prasmę, 
Už taiką, pažangą—kova! 
Už ateitį tautų šviesesnę, 
Alsuojant viltimi žavia—

Pradėt herojišką didingą
erą,

Kurioj žygių prasmė vylingai
žėri . . .

J. Subata
1979.XII.3

TIKINČIAJAM IR ATEISTUI

Popiežiai keliauja
Daugelis religijų turi savo 

šventas vietas. Antikinėje 
Romoje Kapitolijaus kalno 
viršūnėje stovėjo vyriausiojo 
romėnų dievo Jupiterio 
šventykla. Ant kitos mažes
nės Romos kalvos buvo dievo 
Vatikano šventykla. Dabar 
čia yra katalikybės centras— 
Vatikano 44 hektarų valsty
bėlė, kurioje gyvena popie
žius, dažnai vadinamas šven
tuoju tėvu arba dievo vieti
ninku žemėje. Todėl daug 
šimtmečių katalikų pasaulyje 
būdavo sakoma, kad visi 
keliai į Romą veda. Bet 
šiandien, nuvykęs į Romą, 
tikintysis gali Vatikane ne- 
besurasti popiežiaus. Jonas 
XXIII sulaužė popiežiaus sė
slumo tradiciją, ne kartą 
keliaudamas po Italijos para
pijas. Povilas VI peržengė ir 
Italijos ribas. Per penkiolika 
savo popiežiavimo metų jis 
atliko devynias dideles kelio
nes. Dabartinis popiežius Jo
nas Povilas II jau pirmuosius 
savo valdymo metus užbaigė 
trečia kelione.

Popiežių kelionėmis siekia
ma stiprinti katalikų bažny
čios pozicijas, jos yra tam 
tikras šventųjų tėvų prisitai
kymas prie šiuolaikinio pa
saulio. Tačiau popiežių kelio

nėse skelbiamos mintys dar 
anaiptol nepasižymi šiuolai
kiškumu. Meksikoje Jonas 
Povilas II bandė paaiškinti 
Lotynų Amerikos kunigams 
ir darbo žmonėms, kad Kris
taus netinka laikyti revoliu
cionierium; kenčiantiems 
priespaudą jis nurodė maldos 
kelią. Liaudies Lenkijoje die
vo vietininkas pamiršo II 
Vatikano susirinkimo nuoro
das dėl religinės tolerancijos 
kitatikių atžvilgiu. Popiežius 
nudavė nepastebįs kitų 
krikščioniškų tikybų atstovų, 
kurie buvo atvykę jo pasvei
kinti, išgarbino jėzuitą P. 
Skargą, kuris buvo vienas iš 
svarbiausių tikybinės neapy
kantos ir kitatikių pogromų 
propaguotoju. Kelionėje į 
Airiją, kurios šiaurinėje da
lyje liejasi protestantų ir 
katalikų kraujas, Joną Povilą 
II ore saugojo naikintuvai, o 
žemėje—tūkstančiai polici
ninkų. Tačiau ir su tokia 
palyda dievo vietininkas be
velijo atsisakyti vizito į 01- 
sterį, kuriame katalikai su
daro trečdalį gyventojų.

Po Airijos popiežius atsi
dūrė Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, kur katalikų yra 
tik mažuma. Čia Jonas Povi
las II buvo labai atsargus ir

Karolis Pečiulis yra nepa
prasto sudėjimo žmogus: vi
suomet buvo santūrus, tvar
kingas, padorus ir pavyzdin
gas šeimos tėvas.

Karolis gimė ir pradėjo 
pirmuosius žingsnius žengti 
Rasčių dvare Kumetyne Uk
mergės apskr., Alginio Ku
mečio šeimoje. Ten slankiojo 
vien tik vargas ir didžiausias 
nelaimingų Kumečių išnau
dojamas, be visiškos žmoniš
kos vidinės pagarbos . . .

Kai Karolis buvo septyne- 
rių metų amžiaus ir buvo 
laikas—mokytis—žaisti—bu
vo tėvų išleistas pas buožę 
piemenauti. Ir nuo tų jau
nystės metų, su 
pertraukomis,
darbų dirbo iki išėjo į pensi
ją.

Abelnai, tėvukas Karolis 
yra gerai apsiskaitęs ir kul
tūringas žmogus. Progresy
vių laikraščių skaitytojas— 
LLD ir LDS organizacijų 
narys.

Tėvuko dukra Christina 
Karvelis laiškutyje rašo, kad 
tėvo sveikata nepergeriau
sia. Dviejų sūnų neperse
niausiai įvykusios mirtys, sa
vaime aišku, neigiamai atsi
liepė į jo nepertvirčiausią 
sveikatą.

Vienintelė senuko dukra 
Christina, kuri tėvelį globo
ja, pati turėjo pasiduoti į 
ligoninę ir būti kojos kelio 
operacijai. Bet gražiai taisosi 
ir jau su lazdele prisilaikyda
ma vaikščioja.

Taip jau laiškutyje dukra 
Christina reiškia norą ir pa
geidauja, kad artiemieji jų 
draugai juos lankytų tėvuko 
Karolio gimtadienio proga. 
Turinti užsakius ir gimtadie
nio minėjimui tortą. Adre
sas: C. P. Karvelis, 1226 
Antonell Court, Beaumont.

Laiške buvo įdėtas ir čekis 
$10 nuo tėvuko 
“Laisvės” paramai.

Mielam Karoliui, 
dukrai Christinai
daug geros sveikatos ir daug 
saulėtų dienų ateityje.

P. Žilinskas

Karolio

ir jūsų 
linkime

rodė nepaprastą toleranciją. 
Sutikęs pakeliui vienuolę— 
teologijos mokslų daktarę su 
plakatu, kuriame buvo reika
lavimas leisti moterims būti 
kunigais, popiežius ją palai
mino. Bet tūkstantinei vie
nuolių ir kunigų miniai Jonas 
Povilas II įrodinėjo, kad ke
lias į dvasininkų luomą mote
rims nebus atidarytas.

Taigi, nors Jungtinėse 
Tautose popiežius daug kal
bėjo apie žmogaus teises, 
pačioje katalikų bažnyčioje, 
kaip matome, moterys bus 
diskriminuojamos ir toliau. O 
ką bekalbėti apie didesnę 
Vatikano toleranciją kitati
kių ir netikinčiųjų atžvilgiu, 
jų sąžinės laisvę?

Vadinasi, ir po labai garsi
namų popiežiaus kelionių di
desnių poslinkių katalikų 
bažnyčioje nematyti. O pa
čios kelionės primena tik 
“musulmoniškąjį stebuklą”, 
pasak kurio, kai kalnas 
neatėjęs prie Mahometo, 
pranašas pats nuėjęs prie 
kalno. Kai katalikai ima už* 
miršti, kad visi keliai į Romą 
veda, popiežiai ieško kelių 
pas juos. Bet ir šventųjų 
tėvų kelionėmis katalikybės 
krizės nėbesustabdyti . . .

P. Pečiūra
Vilniaus universiteto 
filosofijos dėstytojas
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LILIAN NOVAK-SHERELIS
Pinellas Park, Florida

Su žiemos šventėmis, su Naujaisiais Metais 
sveikiname gimines, draugus ir visus “Laisvės” 
skaitytojus Amerikoje, Lietuvoje ir Kanadoje.

Karolis Pečiulis

I

!
!
!
!

s/'/r.

St. Petersburg, Florida

Žiemos švenčių ir
Naujųjų Metų proga

Sveikinu visus gimines, draugus ir pažįstamus 
šioje šalyje—New Jersey, Floridoje ir Lietuvoje.

Linkiu visiems geros sveikatos, sėkmės ir 
laimingų Naujųjų Metų!

VALYS ir VERA BUNKAI 
St. Petersburg, Fla.

Naujųjų Metų proga
Sveikiname “Laisvės” personalą, skaitytojus, 

rėmėjus, vajininkus, gimines, draugus ir drauges 
šioje šalyje, Kanadoje ir Tarybų Lietuvoje; taipgi 
LDS Centro Valdybą bei narius.

Lai ateinantieji metai neša naujos energijos, 
geros sėkmės jūsų darbuose už taiką pasaulyje.

Sveikiname 
su Naujais Metais

Visus mūsų gimines, draugus, pažįstamus šioje 
šalyje ir Lietuvoje.

Linkime visiems geros sveikatos ir sėkmės. Lai 
gyveuoja pasaulinė Taika!

WALTER ir MYLDA ŽUKAI
Gulfport, Fla.

Žieminių švenčių ir
Naujųjų Metų proga

Sveikiname visus mūsų gimines, draugus, pažįs
tamus Amerikoje ir Lietuvoje.

Linkime stiprios sveikatos, sėkmės ir asmeninės 
laimės.

FRANCES PFEIFER JR 
ALFONSAS PATECKAS

Gulfport, Fla.

St. Petersburg, Fla. VINCAS KIRVELA 
St. Petersburg, Fla.

Žiemos švenčių ir Naujųjų Metų proga sveikinu 
visus gimines ir draugus Tarybų Lietuvoje ir 
Amerikoje; taip pat sveikinu Tėviškės Draugijos ir 
“Gimtojo Krašto” darbuotojus ir “Laisvės” perso
nalą. Linkiu visiems geros sveikatos ir laimės 
gyvenime. Lai Naujieji Metai atneša pasaulyje 
taiką ir draugystę tarp Valstybių.

Naujųjų Metų Proga
Sveikiname “Laisvės” kolektyvą, bendradarbius, 

vajininkus, rėmėjus, skaitytojus ir visus idėjos 
draugus bei darbuotojus J. A. V., T. Lietuvoje, 
Kanadoje ir visur kitur.

Linkime visiems stiprios sveikatos, geros sėk
mės, ryžto ir energijos visuomeninėje pažangioje 
veikloje.

Linkime, kad šie Naujieji Metai atneštų taiką ir 
šviesesnį rytojų visai žmonijai.

LIETUVIŲ SOCIALIO KLUBO 
VALDYBA ir NARIAI

Miami, Fla.

N. ir P. DUDONIAI 
Aston, Pa.

Linksmų švenčių visiems
Sveikiname visus mūsų gimines, draugus ir 

pažįstamus čia Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje su 
žieminėmis šventėmis. Linkime visiems geros 

. sveikatos, linksmai praleisti šventes ir daug 
sėkmės 1980 metais.

TEKLĖ ir PAUL NUKAS
Ashfield, Mass.

J. ir M. MAŽUKNAI 
Pittsburgh, Pa.

Sveikiname su Naujaisiais Metais visus gimines, 
draugus, drauges, “Laisvės” redakciją, adminis- 
tracijąą ir “Laisvės” rėmėjus.

SU NAUJAIS METAIS
Sveikiname “Laisvės” personalą, gimines ir 

artimuosius Amerikoje, Tar. Lietuvoje ir Argenti
noje. Linkime visiems geros sveikatos, džiaugsmo 
ir sėkmės darbuose. Kas su 1980 metais būtų taip 
ir ramybė visame pasaulyje!

NATALIE ir AUGUSTAS IEŠMANTAI
Lauderdale Lakes, Florida

Laimingų Naujų Metų
Visiems giminėms, draugams Amerikoje ir Lie

tuvoje linkime laimingų Naujų Metų, geriausios 
sveikatos ir energijos kovai už taiką pasaulyje.

MITZĖ ir VINCAS BOVINAI

Su Naujaisiais Metais 
sveikiname

Visus mūsų gimines, draugus, pažįstamus mūsų 
krašte ir Tarybų Lietuvoje.

JUOZAS-HELEN SHARKEY-ŠARKIŪNAI 
ir HELEN JANULYTĖ

St. Petersburg, Fla.

Žieminių švenčių ir Naujųjų Metų proga, sveiki
name mūsų gimines čia Amerikoje ir Lietuvoje; 
taipgi “Laisvės” leidėjus ir visus, kurie tik 
prisideda spaudai palaikyti. Linkime “Laisvutei” 
gyvuoti, dar ilgai, ilgai.

FRANK ir HELEN MANKAUSKAI
Miami, Florida
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KANADOS ŽINIOS
Toronto, Ont.

1 
I

GAVO PER "NOSĮ"
Konservatai, kad ir netu

rėdami daugumos, buvo pa- 
simoję aplupti darbo žmones. 
Paskelbė, kad uždedami tak
sai alyvai (18 centu galionui), 
taipgi rūkalams ir svaiga
lams. Bet nepasisekė. Visos 
opozicinės partijos atsisakė 
balsuoti už priėmimą biudže
to, kuris numatė visus tuos 
taksus. Liberalai ir nauji 
demokratai balsavo prieš, o 
socialkreditoriai susilaikė. 
Be socialkreditorių paramos 
konservatai negalėjo sudary
ti daugumos.

'lyderio. Trudeau atsisakė. 
Naujo lyderio rinkimai buvo 
numatyti kovo mėnesį. Libe
ralų partija greitosioms ne
galėjo išrinkti naujo lyderio. 
Kitos išeities nebuvo, kaip 
prašyti, kad Trudeau resig- 
naciją atšauktų ir liberalams 
vadovautų.

Žmonių opinijos tyrinėtojai 
skelbia, kad liberalų presti
žas nuolat kyla, o konservatų 
puola. Nežinia, kaip žmonės 
pasirodys per balsavimus, 
kurie įvyks vasario 18.

♦ * ♦

Montreal, Ont. reiškia, kad per trumpą laiką 
neteko antros sesutės.

Negavęs pasitikėjimo, 
premjeras Clark paleido par
lamentą.

Atrodo, kad nė viena par
tija nenorėjo rinkimų vos po 
pusės metų nuo praėjusių 
rinkimų. Bet kitaip nebuvo 
galima. Nauji demokratai to
kį aptaksavimą griežtai pa
smerkė. Liberalai turėjo dė
tis prie naujų demokratų. 
Jeigu jie būtų balsavę su 
konservatais, tai jų prestižas 
būtų visai susmukęs.

Nuo pat praėjusių rinkimų, 
kurie įvyko gegužės 22, kon
servatų prestižas puolė. Jie 
visų savo pažadų išsižadėjo. 
Ką jie stropiai vykdė, tai 
Petro-Canada pervedimą į 
privatiškas rankas. O Kana
dos žmonėms tas labai nepa
tiko.

Reikia pastebėti, kad šie 
rinkimai užklupo liberalus be

Gavo “per nosį” ir Quebeco 
separatistai. Jie buvo prieė- 
mę įstatymą, reikalaujantį, 
kad Quebeco seimelyje ir 
teismuose būtų vartojama 
tik prancūzų kalba. Kanados 
aukščiausias teismas pareiš
kė, kad tas separatistų įsta
tymas yra prieš konstituciją.

Tuo pat sykiu Kanados 
aukščiausias teismas priėmė 
tarimą, kad Manitoboj priim
tas įstatymas, panaikinąs 
prancūzų kalbos naudojimą, 
yra taipgi prieš konstituciją.

Labai keista, kai įstatymų 
leidėjai nori kalbas varžyti. 
Kalba yra priemonė žmo
nėms susikalbėti, susiartinti.

Gerai aukščiausias teismas 
padarė, pripažindamas tuos 
įstatymus esant prieš konsti
tuciją.

J. YLA

TORONTO, ONT.
Gruodžio mėnesi “Bingo” 

sueigoj Sūnų ir Dukterų Pen
sininkų Klube atšventė gim
tadienius J. Žulys, J. Masio- 
kas ir P. Daugėla. F. Balnio 
gimtadienis prieina ateinantį 
mėnesi, bet prieš išvykstant 
žiemavot į Floridą, atšventė 
savo gimtadienį tarpe savo 
draugų per “Bingo”.

Visi jubiliatai atsilankiu
siuos pavaišino stipresniais 
gėrimais, o moterys įvairiais 
užkandžiais, kuriu prineša 
gausiai per kiekvieną sueigą. 
M. Daugėlienė savo vyro 
gimtadienio proga specialiai 
paruošė skanių užkandžių 
prie kavutės.

Teko sužinoti, kad ši mėnesį 
prieina gimtadienis J. Ylos, 
Toronto progresyvių lietuvių 
vadovo ir darbuotojo, buvusio 
“Liaudies Balso” redakto
riaus. “Linksmo gimtadienio” 
J. Ylai.
SUSILAUKĖ ANŪKĖS

Gale Ellis, Tonio ir Anne 
Morkiu duktė susilaukė duk
relės, Morkiai—anūkės. Toni 
Morkis, kuris dabartiniu laiku 
serga, bet gydosi namuose, 
yra buvęs Montrealo “Jauni
mo” choro chorvedys ir pa
sekmingai chorą vadovavo 
kelis metus iki persikėlė gy
venti į Toronto.

Anne, jo žmona (buvusi 
Minotaitė), kada gyveno 
Montreale, daug pasidarba
vusi lietuvių organizacijose, 
ypatingai meno srityje. Anne 
su seseria, Stefanija (Petro 
Morkio žmona) yra buvusios 
geriausios artistės ir geros 
dainininkės, taip, kad nebu
vo to veikalo, kuriame jos 
nebūt vaidinusios.
SERGA

Adelė Widiche, Sabaliaus
kų duktė, yra blogam sveika
tos stovyke, bet gydosi na
muose. ,

S. Sasnauskas gavo prie
puoli ir yra kritiškoje padėty
je.

Mrs. Pajuodis, Aidos Mer
kienės motina, buvo išvežta į 
ligoninę, bet namie po dakta
ro priežiūra.

Boleslavas Taršiunas, mi

rusio Z. Janausko puseserės 
vyras, seniai serga, buvo 
nuvežtas į ligoninę, buvo 
nupjauta antroji koja. Ligonis 
kentėjo didelius skausmus ir 
daktarai nerado kitos išeities.

Janina N.

NETEKOME 2 DRAUGIŲ
Praėjusią savaitę palaido

jome dvi drauges, Stelą 
Strazevičienę ir Teklę Mingi- 
lienę. Abi mirė po ilgos ir 
sunkios ligos. S. Strazevičie- 
nė buvo 74 metų amžiaus, o 
T. Mingilienė 82 metų. Abi
dvi savo senatvėje prikentė
jo nuo ligų labai daug.

S. Strazevičienė paliko nu
liūdime vyrą Vladą, tris duk
ras ir vieną sūnų ir jų 
šeimas. Vladas buvo vienas 
vadovaujančių Kanados lie
tuvių veikėjų. Tūlą laiką 
dirbo prie Liaudies Balso. T. 
Mingilienė, kaip ir jos vyras 
Juozas (mirė prieš 7 metus) 
buvo dramos mėgėjai. Jie 
jau Lietuvoje dalyvavo teat
ro veikloje. Toronte jie labai 
dažnai vaidindavo svarbias 
roles.

Skaudu netekti gerų drau
gių, bet mirtis užbaigė jų 
kančias, kurias skaudžiai iš
kentėjo. Strazevičienė sirgo 
12 metų. Pastaruoju metu 
buvo jau tiek nuvarginta, 
kad nebegalėjo kalbėti, buvo 
dalinai paraližiuota. 0 Mingi
lienė jau eilę metų buvo 
senelių slaugymo namuose, 
mažai bematė.

S. Strazevičienės laidotu
vėse atsisveikinimo kalbas 
pasakė J. Yla ir J. Morkis, o 
T. Mingilienės—Aleksandra 
Gubienė.

* * *
Teko girdėti, kad sunkiai 

susirgo draugas S. Sasnaus
kas. Jis ligoninėj. Linkiu jam 
greitai susveikti. 

* * *
Draugė Jane Narusevičie- 

nė, Moterų Klubo ir Sūnų ir 
Dukterų Klubo koresponden
tė, išvyko į Vancouverį pas 
dukterį paviešėti.

Teko girdėti, kad visa eilė 
torontiečių rengiasi pasi
traukti į šiltesnius kraštus 
užbaigti žiemą. A. Ylienė i

SUPILTAS NAUJAS 
KAPAS

Lapkričio 27 d. mirė Pe
tras Skirka, senesnėsės kar
tos tautietis. Kilęs iš Zariš- 
kių kaimo, Marijampolės 
apskr. Liūdesyje liko jo žmo
na Lilija Saukaitė, duktė su 
šeima ir kiti giminės.

Į šią šalį velionis atvyko 
1930 m. Jam, kaip ir dauge
liui, teko pergyventi daug 
ekonominių sunkumų, kol 
vėliau, įsidarbino ir įsikūrė 
Montreale. Sukūrė šeimyninį 
židinį su kanadiete mergi
na—Lilija Saukaitė. Susilau
kė dukrelės, kuri jau ištekė
jusi ir augina sūnelį. Kai 
ekonominis gyvenimas page
rėjo, tai atsirado kitų bėdų — 
pradėjo sušlubuoti sveikata, 
o pastaruoju kelių mėnesių 
laikotarpiu—ištiko paraly
žius nuo kurio ir mirė. Visą 
laiką jį rūpestingai slaugė 
žmona.

Velionis buvo linksmo bū
do. Geras muzikantas, daž
nai pagrodavo pažangiečių 
renginiuose. Buvo ilgametis 
pažangiosios spaudos skaity
tojas, kol akys tarnavo. Pri
klausė prie LLD.

Mirus, jo karstą puošė 
gyvų gėlių vainikai. I kapus 
palydėjo grupė jo draugų, 
kurie po palydų buvo pavai
šinti.

Ilsėkis šaltojoj Kanados že
melėj, Jo žmonai, dukrai su 
šeima ir kitiems artimie-' 
siems gili užuojauta.

GAVO LIŪDNĄ ŽINIĄ
Po ilgos ir sunkios ligos 

Vilniuje mirė Kazys Šakalys, 
montrealiečio Jono Brauky
tos švogeris. Jonas šią žinią 
skaudžiai pergyveno, nes 
prisiminė, kai 1978 m. lankė
si Lietuvoje tai daug malonių 
valandų praleido savo sesu
tes, švogerio ir jų vaikų 
tarpe. Jų dėka jiems teko 
plačiai pavažinėti ir po Lietu
vą ir pamatyti jos pažangą.
ATŽYMĖJOME
VEDYBINĘ SUKAKTĮ

Gruodžio 1 d. gražus būrys 
vietinių tautiečių ir atvyku
sių svečių iš Sudbury, tai J. 
ir E. Stoškų, susirinkome į 
šventingai išpuoštą rusų sve
tainę, atžymėti Aneles ir 
Angano Mikuliu vedybinio 
gyvenimo 50 metų sukakties.

Įpusėjus puikioms ir gau
sioms vaišėms, vakaro pro
gramos vedėjas—J. Petrulis, 
pakvietė eilę draugių ir 
draugų tarti žėdį. Visi svei- ' 
kino ir linkėjo “Jauniesiems” 
sulaukti deimantinio jubilie
jaus.

Jaudinančiai “Jaunuosius” 
nuteikė sveikinimai atkeliavę 
iš Gimtinės, tai nuo Anelės 
sesutes, seserėčių Aneliukės 
Zemeckienės ir S. Staliorai- 
tytės, taipgi nuo brolio dr. 
K. Kavaliausko. Sveikinimai 
su dovana atkeliavo ir iš 
Albertos nuo Mikulio gimi
naičių. |

Rengėjos, visų dalyvių 
vardu, jauniesiems įteikė 
puikių ir vertingų dovanų. 
Šis linksmas ir nuotaikingas 
pobūvis dar ilgai nesibaigė. 
Puikų pobūvį surengė arti
mos Mikulienės drauges.

Danutė Kaušyliutė nese- • 
niai grįžusi iš Jamaicos, kur ■ 
praleido savo atostogas. (Abi 
Kaušyliutės dažnai išvyksta 
po pasaulį pavandravoti).

Šiuos žodžius rašant drg. 
J. Čičinskas truputį nesvei- 
kuoja. P.

LAIŠKAS KELIAVO
17 DIENŲ

Montreal, Canada. — Šio
mis dienomis gavau laišką iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų, 
kuris keliavo 17 dienų. Tai į 
visai nenuostabu, kad kartais ' 
laikraščiai pavėluoja ateiti 
savaitę laiko ar daugiau. O kai 
kurie skaitytojai vis dar linkę 
kaltinti laikraščių leidėjus už 
pavėlavimą. I

PRAŠAU KOOPERACIJOS
Kai kurie montrealiečiai 

nusiskundžia, kad apie juos, 
ištikus ligai ar kitokiems 
įvykiams, neparašo spaudoje, 
priekaištaudami korespon
dentei, kad ji juos ignoruoja. 
Tai netiesa. Kalti patys, ar 
žinantieji apie juos, kad ne
praneša. Juk jokiu būdu neį
manoma vienam sužinoti, kas 
dedasi po platų Montrealą 
tarpe lietuvių.

LIGONIAI
Jau penkeri metai, Elzė 

Urbanavičienė buvo ištikta 
sunkios ligos. Per visą tą laiką 
dažnai lanko gydytojus, o 
šiomis dienomis dar sunkiau 
susirgusią, greitąją pagalba 
išvežė į Montreal General 
ligoninę, kur šiuos žodžius 
rašant ir randasi.
GAVO LIŪDNĄ ŽINIA

M. Gudas ir M. Niaurienė 
gavo liūdną žinią iš Vilniaus, 
kad ten mirė jų sesutė. Tai

MIRĖ TAUTIETIS
Neseniai mirė Kazys Lu

kas, buvęs montrealietis, ka
lakutų augintojas, o pastaruo
ju laiku gyveno Vancouver. 
Liko žmona ir sūnūs.
GRAŽIAI PRISIMINĖ

Gruodžio 8 d. ilgametis 
Sūnų ir Dukterų Pašalpinės 
Dr-jos Vicepirmininkas—Jo
nas Braknys, tos draugijos 
valdybos narių ir artimiausių 
jo asmeninių draugų-ių tarpe 
(iniciatyva J. J. Vilkelių) 
labai įspūdingai atžymėjo sa
vo 80 m. sukaktį. Pasakyta 
daug gražių kalbų apie jo 
nuopelnus draugijoj.

Jublijatas daugeliui mon- 
trealiečių žinomas iš jo veik
los pašalpinėje draugijoje, 

! kur jis rūpinasi sergančių 
■ narių reikalais: Lanko, su- 
i tvarko dokumentus. Nors 
metų užsidėjęs nemažai, bet 
dar gana jaunatviškai nusitei
kęs, dar ir polkutą sušoka. 
Linkiu sulaukti dar daug 
gražių, saulėtų dienų. P.

MIRUS

Petrui Skirkai
LLD Montrealo kuopos nariui mirus, apgailes

taujame netekę rūpestingo nario ir kartu labai 
atjaučiame velionio žmoną, dukrą su šeima ir kitus 
artimuosius.

LLD MONTREALO KUOPA

MONTREAL, QUE., CANADA 
Mirus

Petrui Skirkai
Giliai atjaučiame velionio žmoną Liliją Saukaitę, 

dukrą su šeima ir kitus artimuosius.

V. O. Verbylai
L. P. Kisieliai
M. M. Laurynaičiai
J. N. Norris
J. J. Vilkeliai
J. A. Brakniai
B. M. Salčiūnai

Ch. A. Marteli
P. Bendžaitiene
J. E. Urbanavičiai
B. Kvietinskas
S. Pečiulaitis
E. Petrauskienė
A. Suplevičienė

E. Vilkis
M. Janušiene
M. Tamkevičienė
E. Daugeliene
Ch. Lukošius
J. Stukas

TORONTO, ONT.

Mirus

Stelai Strazevičienei
Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Vladui, 

dukterims Reginai, Idai ir Lilijai, sūnui Valteriui ir 
visų jų šeimoms, taipgi apgailestaujame netekę 
malonios draugės.

J. A. Morkiai 
Br. Janauskienė 
V. Rimdeika 
N. Berškienė 
A. Poškienė 
V. Masienė
S. E. Paberaliai 
A. Vilkelienė 
M. Vaitkienė
J. R. Kuktarai 
J. Ilgutis 
A. Jurgutaitis
T. Rimdžius
P. M. Daugėlai 
J. Shinkūnas 
Ch. Morkūnas

S. M. Sabaliauskai
J. Valaitis
M. A. Guobai
B. L. Lukai
J. B. Morkūnai
J. Narusevičienė
S. Karvelis
J. Masiokas
A. A. Gudžiauskai
S. J. Kuisiai
J. Leskevičius
Ch. A. Narusevičiai
L Rukienė
E. Bulzgienė
E. Skurdelienė
F. E. Laurusevičiai

J. A. Žuliai 
A. Vaičiulienė 
M. Paužienė 
P. Pajuodis 
S. S. Jakavičiai 
J. A. Ylai 
M. N. Kulokai 
J. Žukauskas 
A. K. Rogers 
J. Galskienė 
V. Grinevičienė 
U. Sasnauskienė 
J. Maskelis 
P. Alksnis ir 
sūnus Petras

TORONTO, ONT.

Mirus

Teklei Mingilienei
Reiškiame giliausią užuojautą jos sūnui Juozui ir 

jo šeimai, taipgi gailimės netekę geros draugės. 
Lai būna jai lengva Kanados žemelė.

M. Paužienė
A. A. Gudžiauskai 
Br. Janauskienė
S. E. Paberaliai 
A. Poškienė
V. Grinevičienė 
Alf. K. Rogers 
A. Jurgutaitis 
J. A. Morkiai 
V. Rimdeika 
J. S. Kevėžai
T. Maskelis 
V. Masienė 
P. Alksnis ir
jo sūnus Petras

U. Sasnauskienė
S. Karvelis
A. Vilkelienė
T. Rimdžius
J. Žukauskas
J. A. Žuliai
J. Leskevičius
J. Valaitis
S. J. Kuisiai
P. Pajuodis
S. S. Jakavičiai
F. E. Laurusevičiai
J. A. Ylai
M. A. Guobai
C. D. Kevėžai

Naujametinis sveikinimas $
Visus savo mielus gimines, draugus ir pažįsta- 

mus T. Lietuvoje, Kanadoje ir J. A. V se JA 
nuoširdžiausiai sveikiname su Naujaisiais 19>0 
metais. Lai ant žemės gyvuoja Taika! «a

Ag LIUDAS ir PETRĖ KISIELIAI Y*
(ft Montreal, Canada įįį

ELENA PETRAUSKIENĖ ir 
sūnus DONALDAS su šeima 

Montreal, Que., Canada

Linksmų žiemos švenčių
Sveikiname draugus ir pažįstamus Kanadoje, 

Jungtinėse Valstijose ir Tarybų Lietuvoje su 
Naujaisiais Metais. Linkime visiems laimės ir 
geros sveikatos. Tebūna pasaulyje taika ir ramybė.

Naujųjų Metų proga JO
JA Sveikinu visus artimuosius draugus, pažįstamus jj) 

ir gimines Kanadoje, Jungtinėse Valstijose ir A?
Ja Tarybų Lietuvoje. Linkiu visiems sveikatos, fP
ah’ džiaugsmo ir šviesios ateities. Lai tebūna pasaulyje

EDEY VILKIS

Naujųjų Metų proga
Nuoširdžiausiai sveikiname visus gimines, arti

muosius ir draugus Kanadoje, Jungtinėse Valstijo
se ir Tarybų Lietuvoje. Visiems linkime geros 
sveikatos, daug laimės ir linksmai sulaukti 1980 
metų obalsiu—tegyvuoja pasaulyje taika!

JUOZAS, ELZIUTĖ, LILY URBANAVIČIAI
Verdun, Quebec, Canada

| Su Naujaisiais Metais į

s? Visiems mūsų pažįstamiems, draugams ir gimi- į
nėms Tarybų Lietuvoje, Jungtinėse Amerikos fi 
Valstijose ir Kanadoje linkime daug geros sveika- į

rS tos ir ištvermės ir tiems, kurie darbuojasi už i
išlaikymą pasaulinės taikos. &

A. M. PAUŽIENĖ 
ir

Dukra, žentas ir anūkai
Toronto, Ont., Canada

M

V t/

SU NAUJAIS METAIS S
Sveikiname visus mūsų draugus, gimines ir 

pažįstamus, kur tik jie begyventų. Linkime geros JO 
sveikatos ir ištvermės kovoje už taiką. ®

OLGA, ANITA, ANTHONY TO 
ir ALGIRDAS GRINKUS

Vancouver, Canada wB

Su Naujais Metais 
sveikinu

Visus mano draugus, gimines ir pažistamus kur 
jie begyventų. Linkiu geros sveikatos ir sėkmės 
visiems, ypatingai daug laimės visiems kupiškė
nams.

POVILAS BUKIS
Vancouver, Canad

MATAS ir EMILIJA ŠIMKŪNAI

Linkime linksmų švenčių ir laimingų Naujųjų 
Metų visiems mūsų giminėms ir pažįstamiems 
Tarybų Lietuvoje, Kanadoje ir JAV.
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Žiemos švenčių proga j
Sveikinu visus gimines, draugus ir pažįstamus j 

Amerikoje ir Lietuvoje. Linkiu, kad su 1980 metais j 
butu taika ir ramybė visame pasaulyje. j

MOTERŲ KLUBE VIENĄ ŠALTĄ DIENĄ

U

GEORGE WARESONAS
Brooklyn, N. Y.

Su žiemos šventėmis visus gimines bei draugus 
gyvenančius Amerikoje ir Lietuvoje. Linkiu viso 
geriausio sekantiems metams.

URŠULĖ BAGDONIENĖ

Sveikinu Aido Chorą ir visus pažįstamus. Linkiu 
visiems malonių, ramių švenčių ir laimingų sveikų 
Naujųjų Metų.

MEČISLOVAS HACINKEVICIUS
Great Neck, N. Y.

i Ta šalta diena buvo gruo- klubietes Teresės Simas iš Turėjome ir gerbiamų sve- 
' džio 18-ta. Įėjus į “Laisve’s” Floridos. Ji dėkoja klubui už čių: mūsų mylima “Laisvės”’ 
Į svetaine buvo jauku, šilta, jai išreikšta užuojautą jos ' redaktorių —Antaną Bimbų. ! 
' švaru, stalai šventiškai pa- 
i puošti.
• Klubietes renkasi sušalu
sios, skundžiasi Julia Simkū- 
' nė, kad jai reikia važiuoti net 
'trimis busais, kol pasiekia, anūkės surengė vaišes, jai.
I “Laisvę”, o tų busų šalta i nežinant, jos 90 metų sukak- 
I laukti.

Susirinko nedaug, mat, se- 
| nesnio amžiaus, bijojo sušal- 
| ti, kad nereikėtų sirgti. Bet 
i kurios atėjo, nesigailėjo, nes 
! buvo įdomi popietė ir geros 
į vaišės kokių dar neturėjom.

Susirinkimą pradėjo klubo 
pirmininkė Ieva Mizarienė.

i Susirinkimui pravesti išrink- 
I ta Bronė Keršulienė. Sekre- 
[ tore Nastė Buknienė per
skaitė puikiai parašytus už
rašus. Finansų sekretorė

■Anne Yakstis raportoja, kad 
i iždas jau sumažėjo, nes šie- 
j met daug aukų paskyrėme.
i Nenusimink, Onute, nauji 
I metai ateina, ir vėl bus iždas 
: papildytas.

Klubo pirmininkė Ieva Mi- 
i zarienė raportavo, kad pa
veikslų rodymas atidėtas po 
naujų metų. Juos suruošti 
palikta valdybai.

Skaitė laiškų nuo mielos Į širdingai dėkoja.
įįį Švenčių ir Naujųjų
ję Metų proga
ąV Sveikinu visus draugus ir gimines Amerikoje 
vf Lietuvoje ir linkiu visiems sveikatos, laimės 
10 taikos pasaulyje.

ir 
ir

ADELĖ RAINIENĖ

J Naujųjų metų ir žieminių švenčių proga sveikina- 
* me visus mūsų draugus, bičiulius ir gimines 
f Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Linkime sveika- 
r tos, džiaugsmo ir laimės.

WALTER ir AMELIA YUSKOVIC 
Middletown, N. Y.

JOSEPH VAITONIS
Waterbury, Conn.

Naujųjų Metų proga sveikinu gimines, draugus 
ir bičiulius Amerikoje ir Lietuvoje. Linkiu sveika
tos, džiaugsmo, laimės ir sėkmės gyvenime.

ž? RĖMĖJUS IR BENDRADARBIUS

SVEIKINA j?
ALF INC., THE AMERICAN LITHUANIAN 

FOUNDATION INC.
To advance Lithuanian Culture in America & įįį
American Culture in Lithuania. ?*

J. ir M. SVINKŪNAI 
Waterbury, Conn.

Su Naujais Metais “Laisvės” redaktorius ir jų 
bendradarbius ir "Laisves” skaitytojus Amerikoje 
ir Lietuvoje.

Mes linkime visiems geros sveikatos ir ilgo 
amžiaus.

Naujųjų metų proga 
sveikiname

Visus artimuosius, draugus ir bičiulius Ameriko
je? ir Lietuvoje. Linkiu sveikatos, sėkmės, džiaugs
mo ir daug energijos.

MARIJA ir JUOZAS KUPČINSKAI 
Great Neck, N. Y.

PAS FLORIDIEČIUS
Pasitaikius progai, lapkri

čio 12 d. Teofilė Masienė, 
I Adelė Klimavičienė ir aš 
! pabėgome iš šalto Detroito į 
I Floridą. Apsistojome pas bu
vusius detroitiečius, Kazį ir 
Anelę Tamošiūnus, gyv. Mia
mi. Laike trijų sąvaičių turė
jome progą aplankyt miamie- 
čius ir draugus Švento Petro 
mieste. Miamėj kiekvieną 
sekmadienį įvyksta pietūs 
Miami Socialio Klubo patalpo
se. Susirenka daug vietinių ir 
iš kitų miestų lietuvių. Po 
pietų visuomet buvo šokiai 
prie smagios muzikos.

Pažangių lietuvių klubas 
gerai gyvuoja pinigiškai. Val
dyboje gerai dirba Antanas 
Iešmantą, Frank Mankaus- 
kas, Natalija lešmantienė, 
Valentina Nevins ir Margie 
Navickas. Buvusi detroitietė 
Marie Koch vis dar priima ir 
perstato svečius. Susitikome 
ir atnaujinom pažintį su daug 
draugų.

Nepaprastai gražiai priėmė 
mus savo namuose Viktorija 
Marozas. Ji gražiai įsikūrusi 
ir yra labai maloni. Taipgi 
kelias valandas praleidome 
gražiuose namuose prie ska
naus stalo pas mūsų draugus, 
buvusius čikagiečius, Narcizą 
ir Olgą Kreivėnus, su jų 
vaikučiais Vytautu ir Algiu.

Aplankėme buvusią detroi- 
tietę Mary Budgin King, kuri 
gerai gyvena Miami Beach; 
buvome užvažiavę pas Olgą 
Šimkus, kuri retai pasirodo 
klube, nes nesveikuoju; ir 
sustojom aplankyt Vincą Bo- 
viną. Jis vasaros metu pergy
veno sunkią operaciją; buvo 
ligoninėje penkias savaites ir 
dabar randasi savo namuose 
po priežiūra savo žmonos.

Kalbantis su miamiečiais, 
sužinojome, jog daug mūsų 
senų draugų nesveikuoju: Pe- 
tras Gudelis, Jonas Daugirda, 

i Kaziui Eimontui yra nupjauta 
koja ir jis važinėja su ratu
kais. Jonas Thompsonas ir jo 
žmona Sophie taipgi nesvei
kuoju, bet yra savo namuose. 
Jonas Stevenson ir jo žmona 

! taipgi nesveikuoju savo na- 
! muosejuozas Balčiūnas serga 
I savo namuose po priežiūra 
i savo žmonos Antanas Mason 
i ir Julius Krasnickas serga 
ligoninėse; o mūsų šeiminin- 

' kas, Kazys Tamošiūnas turė- 
Į jo baisią ovariją su savo 
I mašina birželio 10 d. 1978 
i metais, nuo kurios reikėjo būt 
ligoninėje apie šešias savai- 

į tęs. Bet jis sveiksta po prie- 
• žiūros savo žmonos Anelės ir I

“LAISVE”

vyrui mirus. Klubietes jį 
pagerbė minutės atsistojimu.

Taip pat perdavė sveikini
mų nuo Elzbietos Kasmočie- 
nės. Jį sake: kad jos dukra ir 

' ties proga. Sveikiname mielą 
! Elzbietą, sulaukusią tokio 
i gražaus amžiaus!

Kalbėta apie kovo 8-ąją.
Dar yra laiko pasiruošti, tas 
palikta aptarti po naujų me-

i tų.
Nutarta paaukoti $10.00 i 

' LDS albumui išleisti. Valdy-i, 
i ba palikta. 1980-iesiems me- ! kac[ ]r sirgdama vis—dirbda- i 

vo!—
i Jule miela, mes tikrai ta- ! 
!vęs pasigesime. Bet tu esi 
i užsitarnavusi poilsio.
i atsigaus sveikatą, tai 
j vėl aplankys.

Turėjome ir daugiau 
čių, tai Bill Mallin ir Karolį 
Benderį.

tams tai atlikt.
Piniginiai prisidėjo: Ciur- ! 

lienė $5.50, N. Shumbris I 
$5.00, Teresė Simas $5.00, 
N. Skublickienė $2.00.

Maistu ir dovanomis prisi
dėjo S. Norbutienė, Bronė 
Keršulienė, J. Šimkienė, J. 
Lazauskiene. Ačiū visoms. 
Tuo susirinkimas ir baigėsi.

Vaišėms pirmininkavo 
Ieva Mizarienė.

Vaišes paruošė ir maistų 
aukojo S. Stasiukaitienė ir 
Onutė Keraminienė. Klubas 
joms už tokias puikias vaišes

DETROIT, MICHIGAN
su lazdele pasiremdamas pa
sirodo ir klube pietums.

Lapkričio 23 d. važiavome į 
Švento Petro miestą pakraš
čiu Floridos per Everglades. 
Diena buvo graži ir šilta; 
važiavimas malonus. Susira
dę nakvynę, aplankėme buvu
sį detroitietį, Julių Grebliką 
kuris gyvena priemiestyj 
Gulfport. Jo gyvenimo vieta 
randasi prie ežerų ir ta vieta 
vadinasi apartamentu mies
tu. Greblikas gražiai įsikūręs, 
tik gaila, kad jo akys silpnėja 
ir pradeda mažiau matyt. Bet 
jį gerai prižiūri drauge Julija 
Andrulienė, kuri ten gyvena 
ir su jos pagalba, jis priklauso 
ir dalyvauja tarpe pažangių 
lietuvių.

Gaila, kad klube nebuvo 
nuolatinio parengimo šešta
dienį, bet mums įvyko staig
mena. Nuvažiavom aplankyt 
buv. detroitietę, Detroito 
Klubo patarnautoją, Eliza
beth Shnerpūnienę; radome 
surengtą puotą. Ji turėjo 
sukvietus draugus Antaną

JOSEPHINE AUGUTIENĖ 
No. Miami Beach, Fla.

Su Naujaisiais Metais draugus ir drauges Ameri
koje, Kanadoje ir Tarybų Lietuvoje.

Linkiu visiems sveikatos, laimės, ir sėkmės 
gyvenime.

“Laisvės” leidėjus, rašytojus, rėmėjus, skaityto
jus čia Amerikoje ir užsieniuose, taipgi ir LTSR 
vadovybę.

Nuoširdžiai sveikinu visus su artėjančiais Naujai
siais Metais, linkėdamas tvirtos sveikatos, daug 
laimės, ilgo gyvenimo, neblėstančios energijos, 
kantrybės ir tyros sąžinės visuose darbuose, 
energijos kovojant už taiką, ramybę ir geresnę 
žmonių ateitį.

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

Vėliau atsilankė gerbiami 
Lietuvos žurnalistai Irena ir 
Sigitas Krivickai su vaiku- ■ 
čiais.

Gerb. Sigitas klubietes pa
sveikino su Naujaisiais Me
tais ir visokių klubietems 
prisakė kompolimentų.

Nastė Buknienė perdavė 
atsisveikinimų nuo Julės La
zauskienės, kuri tų dienų 

i išskrido į Floridų pas šeimų 
pastoviai apsigyventi. Ji sa- 

u—Kaip gaila, kad Julytė 
mus palieka. Ji buvo darbšti.

Kaip
mus

sve-

Aš tikiu, kad mes pasima
tysime gruodžio 30 Aido cho
ro pietuose.

Linkiu visoms ir visiems 
linksmų Naujų Metų.

Adelė Rainienė

į Dovydaitį, Frank Gendvilą, 
Alma Brewer, Helen Siauris,

I Adele Budris ir George Stan- 
| gis. Praleidome linksmai ke- 
■ lias valandas. Vėliau apžiūrė- 
į jome, kur gyvena Antanas 
Dovydaitis ir Frank Gendvi- 
las, St. Petersburg Beach.

Sustojome ir pas Praną 
i Mockapetrį. Jo namas nepa- 
i prastas, nes visos sienos 
pagražintos su jo nupieštais 
paveikslais. Įėjus į jo namą 

i jautiesi kaip paveikslų galeri- 
I joj. Štai pažangietis, kurio 
gyvenimas, darbai ir piešiniai 
turėtu but įrašyti į Amerikos 
lietuvių istoriją, ypatingai 
Tarybų Lietuvoje. Prano 
Mockapetrio talentas turėtų 
būt užrekorduotas.

Trys savaites buvo įspūdin- 
I gos. Kur t ik sutikome lietu
vius, visi rūpinosi “Laisve” ir 
“Vilnimi” ir jų ateitimi. Se
natvė, mirtis, infliacija sunki
na laikraščius, bet visi džiau
giasi apie “Laisvės” gerumą ir 
gražmą ir linki jai amžino 
gyvavimo. Stefanija

JONAS SMALENSKAS
Miami, Florida

PENKTADIENIS, GRUODŽIO [DECEMBER] 28, 1979

Išlydėjome Julią Lazauskienę
Gruodžio 18 dieną su skau

dančia širdimi Julia Lazaus
kienė apleido Brooklyną ir
išvyko į Floridų pas dukterį 'pačios
Liliją, žentą ir anūkus apsi
gyventi.

Julia išgyvenus Brooklyno 
apylinkėje apie 46 metus, 
turėjo įsigijusi daug draugų.

Ji buvo gera savo namų 
šeimininkė ir gražiai prižiū
rėjo daržą. Ji priklausė orga
nizacijose ir jose daug prisi
dėdavo su darbu. Ji taipgi 
buvo “Laisvės” direktorių ta
rybos narė ir dainavo Aido 
Chore.

i

TALLAHASSEE, FLORIDA
ŠIRDINGAI DĖKOJU

Mirus mano mylimam vy
rui Stasiui gruodžio 2 d., 
noriu tarti širdingą ačiū vi
siems, kurie mane atjautė. Iš 
tolimo New Yorko prisiuntė 
užuojautas Ona Babarskienė, 
P. ir N. Ventai, Walter ir j 
Bernice Keršuliai, N. ir E. !

TALLAHASSEE, FLA.
Mirus

Stasiui Simui
Reiškiu gilią užuojautą žmonai Teresei, dukrai ir 

žentui su šeima ir visiems pažįstamiems.

IGASA DANILEVIČIENĖ
Sunny Hills, Fla.

BRIEFS
A new book “Diena Stip

resnė už Naktį” (The Day is 
Stronger Than The Night) is 
in the hands of New York 
Lithuanians. Author is well 
known activist and “Lais- 
vė’s” correspondent Paul 
Venta. It’s a very good 
looking book with interes
ting pictures. Wait till you 
see it! * * *

Because disgraced former 
President Richard M. Nixon 
has rented a high-priced of
fice space in midtown New 
York, it could cost taxpayers 
nearly $600,000 to support A Happy New Year to all
him next year—and that 
doesn’t include a whopping 
Secret Service bill for guard
ing him.* * *

The current inflation crisis 
is forcing husbands and wiv
es both go out to work to 
make ends meet, a Labor 
Department report says.

Three out of five fami
lies—now have both husband 
and wife out at work in the 
battle to beat soaring prices.* * *

Artificial blood can now be 
given to people in the U. S. 
in emergencies, following 
the first use of the substance 
to save the life of an Ameri
can. And excited doctors are 
already making requests to 
use it. * * ♦

New York Aido Chorus is 
having the annual “Meet the 
New Year” affair Sunday, 
December 30th. Come, have

Po Jono Lazausko mirties 
Juliai vienai pasidarė sunku 
išlaikyti namą ir daržų ir jos 

sveikatai pradėjus
silpnėti, namų ir daržų turėjo 
parduoti. Laikinai buvo apsi
gyvenus pas Onų Babarskie- 
nę, kol susitvarkė savo as
meniškus reikalus.

Julia atsisveikindama įtei
kė $15 Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 50 metų su
kakčiai paminėti albumo iš 
leidimui.

Didelis ačiū Tau, Julia, 
kad neužmirši svarbaus rei
kalo. P. Venta

Shumbriai, M. Kavaliūnienė 
su sūnum prisiuntė gražų 
vainiką gėlių.

Visų mielų draugų prisimi
nimas manes toje liūdnoje 
valandoje palengvino man 
pernešti didį liūdesį.

Teresė Simas

a good dinner and spend 
some time with friends. 

* * *
Another year has pas

sed . . . another brick had 
been laid to a rising monu
ment Laisvė. American Lith
uanians can be very proud 
indeed, that they have been 
able to keep up Laisve al
most 70 years now.

It hasn’t been easy but 
progressive Lithuanians 
have been united around 
their organization’s papers 
and carrying on work for 
democracy and peace.

Laisve’s readers and friends!
Use




