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Sulaužė sutarti 
Pralaužti ledai 
Pabalsiai ir beteisiai 
Puiki proga 
Jie nepasikeitė

A. BIMBA
Tarp mūsų Jungtinių Val

stijų ir Tarybų Sąjungos val
džių buvo padaryta ir pasira
šyta sutartis, kad ši šalis 
parduos, o Tarybų Sąjunga 
pirks net 17 milijonų tonų 
kviečių, kukurūzų, avižų ir 
kitokių grūdų. Sutartis buvo 
besąlyginė. Visų buvo giria 
ma, kaip labai naudinga šios 
šalies ekonomikai, žemės 
ūkiui. Ją sveikino mūsų far
mer iai.

Bet štai dabar, jau pradė
jus grūdus gabenti i uostus 
išvežimui, atsistoja mūsų 
prezidentas ir pareiškia, kad 
sutartis nutraukiama, panai
kinama, kad nė vieno grūdo 
mes Tarybų Sąjungai nebe- 
parduosime! Tai ryškus su
tarties sulaužymas.

Mums atrodo, kad prez. 
Carteris klysta, jeigu jis ma
no, kad šiuo savo žygiu jis 
Tarybų Sąjungą paklupdys 
ant kelių ir privers ją pa
keisti savo santykius su Af- 
ghanistanu ir kitais savo 
kaimynais.

Iki šiol jokia politinė parti
ja dar nebuvo savo kandida
tu į prezidentus arba vice
prezidentus nominavus juo
daodžio piliečio arba mote
ries. Ir šiemet demokratų ir 
republikonų partijose niekas 
nė nekalba apie padarymą 
galo šiai diskriminacijai prieš 
moteris ir juoduosius žmo
nes. Bet, taip sakant, ėmė ir 
ledus pralaužė, tai yra dis
kriminacijai galą padarė Ko
munistų Partija. Jinai savo 
kandidatu į viceprezidentus 
nominavo žymią, energingą, 
jauną juodaodę veikėją An
gela Davis.

Už tai Komunistų Partiją 
reikia nuoširdžiai pasveikin
ti. Šiuo vienu savo drąsiu 
žygiu ji sudavė skaudų smū
gi net dviems diskriminaci
joms.

I 1L J
Šios šalies didžiosios kapi

talistinės korporacijos, kaip 
matome iš pranešimų čia 
uždarinėja savo įmones, 
tūkstančiams darbininkų ati
ma darbus, ir naujas imones 
stato kitose šalyse, pav., 
Meksikoje, kur darbo jėgos 
daug pigesnės, kurios gali 
pasidaryti daug didesnius 
pelnus. Jos tai daro neatsi
klausdamos savo darbininkų, 
ką jie apie tai mano. Tuo 
didžiausios svarbos klausi
mu, taip skaudžiai paliečian
čiu jų ir jų šeimų gyvenimo 
reikalus, jie yra beteisiai ir 
bebalsiai. Jų visą likimą nu
sprendžia jų samdytojai.

Keista, bet nesimato, kad 
šiuo klausimu būtų labai su
sirūpinusios ir darbo unijų 
vadovybės. Nesimato, kad 
derybose su samdytojais jos 
šį klausimą laikytų vienu iš 
pačių svarbiausių klausimų.

□

Nei ne pastebėsime kaip 
atskubės vasara ir prasidės 
ekskursijų sezonas. Turiu 
mintyje lietuvių ir į Tarybų 
Lietuvą ekskursijas. Juk ir 
ateinančią vasarą bus nema
žai Amerikos lietuvių, kurie 
norės aplankyti savo arba 
savo tėvų gimtinę.

Knygos “Gimus laisva”
autorės likimas

Jungtinių Valstijų valdžia 
visais frontais pradėjo 

puolimą prieš Tarybų Sąjungą

Jau ir jis už atidėjimą 
SALT II svarstymo

Nairobi, Kenija. — Mrs. 
Joy Adamson, austrė, buvo 
didelė laukinių gyvulių mylė
toja ir jų studijuotoja. Ji 
išaugino liūtę ir ją pavadino 
“Elsa”. Dar daugiau: Ji apie 
Elsą parašė knygą savo 
“Born Free’’ (“Gimus lais
va”), kuri yra išversta į 
keletą kalbų ir iš kurios net 
filmas buvo susuktas ir rodo
mas Anglijoje ir Jungtinėse 
Valstijose.

Ji buvo atvykus į Keniją ir 
studijavo laukinių žvėrių už
silaikymą. Sausio 4 d. apie 7 
vai. vakare autorė iš stovyk
los išėjo pasivaikščioti, pasi
džiaugti gražia gamta, pa- 
kviepuoti tyru oru, ir nebe
sugrįžo Rytojaus dieną ne
gyva. Pradžioj manyta, kad 
ją nužudė tigras, bet paaiš
kėjo, kad buvęs jos darbinin
kas, kurį paleido iš darbo.

Amerikos karinis laivynas
Indijos

Washingtonas. — Praneša
ma, kad šios šalies vyriausy
bė jau nutarė tuoj pasiųsti 
dalį karinio laivyno į tolimą 
Indijos okeaną ir ji ten pa
stoviai laikyti. To būk reika
lauja įvykiai Irane ir Afgha- 
nistane. Iki šiol ten tik laikas 
nuo laiko Jungtinių Valstijų 
kariniai laivai iš Pacifiko 
nuvykdavo, “apsidairydavo”, 
pamanevruodavo ir sugrįžda
vo. Nuo dabar, matyt, tas 
vandenynas bus paverstas 
Amerikos karinio laivyno pa
stovia baze.

Šiuo klausimu mūsų pažan
giečių nusistatymas gerai ži
nomas: juo daugiau tokių 
ekskursantų ir ekskursijų, 
tuo geriau.

“Laisvės” Administracija 
ekskursiją Lietuvon ruošia ir 
šiemet. Jos skaitytojai, no
rintieji Lietuvą aplankyti, 
šia proga pasinaudokite tik 
nevilkinkite su užsiregistra
vimu. Kreipkitės į Adminis
traciją ir gausite visas infor
macijas.

□

Pastebėjau, kad mūsų lie
tuviškieji reakciniai naciona
listai tuo klausimu ir šiemet 
nėra pakeitę savo nusistaty
mo. Jie tebėra didžiausias 
priešais lankymosi Tarybų 
Lietuvoje. Ypač jie visomis 
keturiomis priešinasi čia gi
musių ir augusių Amerikos 
lietuvių lankymuisi.

Mat, iš patyrimo jie žino, 
kad geros valios lietuvis, 
nuvykęs ir savo akimis pa
matęs nūdienę asmeniškai 
susipažinęs su jos liaudies 
didžiulais pasiekimais bei lai
mėjimais visose srityse, su
grįžęs nebetiki jų melams ir 
prasimanymams apie Lietu
vą. Tas labai kenkia jų biz
niui.

okeane
Kaip atrodo, tai tas karinis 

žygis yra daromas net nesu
sitarus su kitomis NATO 
valstybėmis, Jungtinių Val
stijų talkininkėmis. Ten įs
teigimas pastovios karo lai
vyno bazės labai padidins 
naujo karo pavojų.

Prezidentas Carteris vei
kiausia neabejoja, kad jo ir 
šiam nepateisinamam, taikai 
pavojingam žygiui pilnai pri
tars kitos didžiosios kapita
listinės valstybės.

Chicago, Ill. — Irano kon
sulato štabo 6 štabo nariams 
Imigracijos ir Natūralizacijos 
Tarnybos įsakyta su sausio 
29 dieną iš šios šalies išvykti.

Smerkia vyriausybės 
politike;

Norvegijos Komunistų 
Partijos Centro Komitetas 
griežtai smerkia savo vyriau
sybę už pritarimą NATO 
valstybių nutarimui gaminti 
ir Europoje dislokuoti rake
tas su branduoliniais užtai
sais. Savo pareiškime komi
tetas nurodo, kad didelė 
Norvegijos žmonių dauguma 
tokiam žygiui yra priešingi. 
Vyriausybe neturėjo teisės 
to padaryti, neatsiklausus 
žmonių nuomonės. NATO 
nutarimas, sako Kom. Parti
ja, padidins įtampą ir ginkla
vimosi varžybas.

Pataisymas klaidos
Pereitame “Laisvės” nu

meryje, žinioje apie draugo 
L. Brežnevo sveikatą, įvykus 
nemaloni klaida. Vietoje PA
GRISTI GANDAI turėjo bū
ti “NEPAGRISTI GANDAI 
APIE JO SVEIKATĄ”.

Sausio 4 dieną prezidentas Carteris Tarybų Sąjungai 
paskelbė ekonominį ir prekybinį boikotą: nebeparduoda jai 
jokių technologinių prekių, atšaukė pardavimą jai 17 
milijonų tonų įvairių grūdų, net žada uždrausti šios šalies 
sportininkams dalyvauti šią vasarą Maskvoje įvyksiančioje 
sportinėje olimpijadoje. Jau atšaukė šios šalies ambasado
rių iš Maskvos. Daro didelį spaudimą kitoms Amerikos 
įtakoje esančioms šalims, kad ir jos aktyviškai dalyvautų 
puolime.

Aktyvų puolimą jau veda ir Jungtinėse Tautose. 
Prezidentui Carteriui reikalaujant, jau įvyko Saugumo 
Tarybos nepaprastas posėdis, kuriame priimtas nutarimas, 
įsakantis Tarybų Sąjungai tuojau iš Afghanistano ištraukti 
visas militarines jėgas, ten esamas suteikimui revoliucinei 
valdžiai pagalbos apgynimui savo šalies rubežių nuo 
imperialistinių agresorių iš užsienio. Bet kadangi Tarybų 
Sąjunga nutarimą vetavo [atmetė], tai dabar Generalinės 
Asamblėjos nepaprastas posėdis svarsto jį, kuriame bus 
bandoma tokį pat nutarimą pravesti. Asamblėjoje tokio 
vetuoto nutarimo pravedimas reikalauja dviejų trečdalių 
balsų.

Dėka šios Jungtinių Valstijų vadovybės agresyviškos 
politikos, santykiai tarpe jų ir Tarybų Sąjungos pasidarė 
labai įtempti. Jeigu ji nebus pakeista, jeigu ji ne tik bus 
tęsiama, bet ir plečiama, sunku net pasakyti, kuo tas 
viskas pasibaigs.

Jungtinių Tautų Sekretorius Kurt Waldheim Washingtone 
Baltuosiuose Rūmuose raportuoja prezidentui Carteriui 
apie savo misijos Teherane įkaitais laikomų amerikiečių 
reikalais rezultatus. Kaip žinoma, jis iš ten sugrįžo nieko 
nelaimėjęs.

Jungtinių Valstijų delegatas Jungtinėse Tautose Donald F. 
McHenry [dešinėje] prieš Saugumo Tarybos nepaprasto 
posėdžio atidarymą kalbasi su Oleg A. Troyanovskiu, 
Tarybų Sąjungos delegatu.

Sausio 4 dienos savo kalbo
je, kurioje jis paskelbė Tary
bų Sąjungai ekonominį ir 
prekybinį boikotą, prez. Car
teris pareiškė, kad jis patarė 
Senatui neribotam laikui ati
dėti SALT II sutarties su 
Tarybų Sąjunga ratifikavimo 
svarstymą. Kaip tik to iki 
šiol reikalavo visi sutarties 
priešai ir kraštutiniai reakci
ninkai. Pasiteisinimas—įvy
kiai Afghanistane.

Kaip žinoma, sutarties 
priešai reikalauja ratifikavi
mo svarstymą atidėti net po 
rezidentinių rinkimų. Vei
kiausia taip ir bus padaryta.

Toks užvilkinimas gali reikš-
ti sutarties palaidojimą. Kaip 
tik to ir siekia įtampos maži
nimo ir santykių tarp Jungti 
nių Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos gerinimo šalininkai.

Taipei. — Tai wane rėži 
mas labai džiaugiasi, kad 
Jungtinės Valstijos sutinka 
savo ginklais padėt jam žy
miai padidinti savo apsigin 
klavimą. Tik apgailestauja, 
kad atsisako jam parduoti 
džetinius karinius lėktuvus. 
Ginklų vertė, kuriuos Taiva- 
nas gaus iš JAV $280,000, 
000.

Popiežiaus apeliacija 
prieš karo pavojų

Roma. — Popiežiaus Jono 
Pauliaus II Naujų metų ape
liacija į žmoniją su įspėjimu, 
kad virš jos galvos kąbo 
baisus branduolinio karo pa
vojus ir kad prieš jį visiems 
reikia kovoti, buvo visame 
pasaulyje nuoširdžiausiai su
tikta ir sveikinimą visų tai
kos šalininkų. Ji nepatiko 
tiktai karo šalininkams ir 
kurstytojams.

Savo apeliacijoje Popiežius 
trumpai paaiškina, ką toks 
karas šiandien reikštų. An
tai, sako jis, šiandien pasau
lyje yra pagaminta ir arsena
luose laikoma, kiek žinoma, 
50,000 branduolinių bombų. 
0 pavertimui griuvėsiais, tai 
yra sunaikinimui daugumos 
viso pasaulio didmiesčių už
tektų tiktai 200 tokių bombų! 
Negalima nė įsivaizduoti, 
kiek tokiame kare būtų su
naikinta žmonių.

Savo apeliaciją Popiežius 
užbaigė raginimu visų tikin
čiųjų melstis už taiką. Tai 
forma jo raginimo kovoti 
prieš karo pavojų.

Tikėkime, kad ši apeliacija 
susilauks tikinčiuosiuose pla
taus atgarsio.

Pop. Jonas Paulius II 
skaito savo apeliaciją 
miniai miesto aikštėje

“LAISVĖS” REIKALAI
Vajus baigtas! Džiugu pranešti, kad su pratęsimu vajaus 

beveik mėnesiui laiko, rezultatai geri. Sukėlėme užsibrėžta 
$20,000 fondą. Naujų skaitytojų irgi gavome nemažą 
skaičių.

KONTESTO LAIMĖTOJAI SEKAMI
Laimėta dovana Punktai

1. $50-LLD 45 kp., St. Petersburg, Fla.-P. Alekna . 1134
2. $40-Stefanija Masytė, Detroit, Mich............. . .. ! 1.836
3. $35-New York vajininkai-A.Mitchell ir N. Ventpm 8,982
4. $30-Montreal, Quebec, Canada........................     .8,327
5. $25-Toronto, Ont., Canada ............................. ... 6,191
6. $20-Natalija lešmantienė, Miami, Fla.................... 5,736
7. $15-LLD 198 kp., San Francisco-

Oakland, Cal.—V. Taraškienė...................  3,580
8. $12-Connecticut vajininkai................... ................. .3,138
9. $10-A. Berr^t, Los Angeles, Cal. .. . ......................2,652

10. $ 5-J. Petkūnas ir Regina Trakimavičius, 
Worcester, Mass. . .............................................2,388

♦ ♦ ♦

Kitų kontestantų nelaimėjusių dovanų stovis
A. Račkauskienė ir M. Sametis, Haverhili, Mass .... 2,048
G. Kodis, Windsor, Ont., Canada..................................1,746
A. Grinkus, Vancouver, B. C., Canada.............  . ? ...
C. Ustupas, Brockton, Mass............................................1,52?
Binghamton, N. Y......................................................... 1.210
M. Uždavinis, Norwood, Mass...................................,. 1,158
E. Repšienė, Dorchester, Mass...................................... 1,112
London, Ont., Canada...................................................   .900
Eva Kralikauskas, Lawrence, Mass......................  785
N. Dudonis, Aston, Pa.................................. .................... 788
J. Brazdžius, Sudbury, Ont., Canada..........................    .580
Rochester, N. Y................................................................... 432

[Tąsa 6 puslap.]
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Nepateisinamas piliečių 
apsileidimas ir nepaisymas

Apgailėtina, kad ne prezidentinių rinkimų metų pradžio
je, bet pabaigoje, rinkimams jau praėjus, prasideda plačios 
diskusijos apie daugelio piliečių nepaisymą atlikti savo 
pareiga's ir dalyvauti balsavimuose. Jeigu tokios diskusijos 
būtų plačiai išvystytos pradžioje metų, dar prieš rinkimus, 
jos būtų naudingos, nes jos daugelį tų “nepaisėlių” ir 
“apsileidėlių” paskatintų rinkimuose dalyvauti. Nusiskun
dimai po rinkimų yra “šaukštas po pietų”, beverčiai.

Iš tikrųjų, padėtis yra nesveika. Jeigu pažvelgsime į 
paskutinių keturių prezidentų rinkimus, tai pamatysime, 
kad kiekvienais rinkimais vis mažesnis piliečių procentas 
atliko savo pareigas ir dalyvavo balsavimuose. Pavyzdžiui, 
jeigu 1960 metų rinkimuose turinčių teisę balsuoti 63.8 
procento balsavo, tai 1976 jau tik 54.4 tedalyvavo.

Dalyvavimas rinkimuose ne tik kiekvieno piliečio parei
ga, bet ir privilegija. Kiekvienas privalome ja naudotis.

Jį karštai sveikina taikos 
šalininkai

Iš viso pasaulio kampų šiandien eina Popiežiui Jonui 
Pauliui II taikos šalininkų, naujo, branduolinio karo priešų 
sveikinimai už jo sausio 1 d. kreipimąsi į visą žmoniją 
taikos reikalais. Jo pabrėžimas, kokie baisūs butų branduo
linio karo rezultatai, turėtų atidaryti akis daugeliui 
žmonių, kurie šiandien dar vis nenori tikėti pažangiečiams, 
kai jie prie kiekvienos progos kreipia mūsų dėmesį į virš 
žmonijos galvos kąbantį baisų tokio karo pavojų.

Sakoma, kad tokį šį atsišaukimą apie branduolinio karo 
pavojų padaryti paskatino Popiežų gautas nuo grupės 
mokslininkų paraginimas, kuriame jie jam plačiai apibūdina 
tokio karo rezultatus, ir NATO valstybių neseniai padary
tas nutarimas gaminti ir dislokuoti Vakarų Europoje 
naujas su branduoliniais užtaisas raketas, nukreiptas prieš 
socialistines šalis. NATO nutarimas labai padidino bran
duolinio karo grėsmę.

Kaip ten bebūtų, Popiežius Jonas Paulius II už savo 
Naujųjų Metų proga įspėjimą žmonijos apie naujo karo 
pavojų nusipelno ir gauna visų taikos šalininkų nuošir
džiausius sveikinimus.

Kaip gražu ir reikšminga būtų, kad dabar visa plačioji 
Katalikų Bažnyčios kunigija savo įtaką ir prestižą panaudo
tų puoselėjimui tikinčiųjų tarpe šios popiežiaus apeliacijos 
idėjų.

Welcome, dear friend. Our house is yours.”

Rožė ligonei
iš vakaro draugės aplankė ligonę— 
Jai atnešė pumpurą rožės sukrautą, 
Į vazą ją pamerkė rankos maloniai, 
Kad serganti sveiktų, vėl galią įgautų.

Bet rytą langinių taip nieks neatvėrė, 
Ligonę vėl priepuoliai sunkūs užklupo . . . 
Spalvom stebuklingom tas žiedas sužėro, 
Nors jį vien patamsis kankinantis supo.

Ir nors rožė skaisti patamsy žydėjo, 
Vainiklapiai saulės šviesos neregėjo, 
Ligonei tas žiedas palaima spindėjo, 
Gaivinančią viltį atgaut jai padėjo . . .

J. Šimonis

KULTŪROS 
SUKLESTĖJIMO TARYBŲ 
LIETUVOJE PAVYZDYS

“Komjaunimo tiesoje’’ 
(gruodžio 20 d.) su pasidi
džiavimu G. Griškevičius ra
šo:

“Gruodžio pradžioje Kel
mėje įvyko jaunimo dekada, 
skirta V. Lenino gimim^/JĮs
osioms metinėms ir Tarybų 
valdžios atkūrimo Lietuvoje 
40-mečiui pažymėti.

Dabar jau galima drąsiai 
tvirtinti, jog kultūrinis gyve
nimas Kelmėje, nuošaliame 
Žemaitijos rajono centre, 
tarsi iš naujo atgimė, pasta
čius erdvų, modernų rūmą— 
rajoninius kultūros namus. 
Prabėgo vos vieneri metai, 
kai jie džiugina kelmiškių ir 
jų svečių žvilgsnį, o ir gerų 
renginių čia jau įvyko ne 
vienas. Jaunas šių namų di
rektorius A. Krutkevičius 
vos spėja lenkti pirštus: Kel
mėje vyko LTSR valstybinės 
filharmonijos muzikos die
nos, Šiaulių K. Preikšo peda
goginio instituto dienos, dvi 
jaunimo dekados . . .

Šie rūmai ypač svetingi 
rajono jaunimui. Taigi neat
sitiktinai naujajam rajono 
kultūros skyriaus vedėjui H. 
Smilgiui gimė mintis rengti 
pastovias jaunimo dekadas.

. . . Šiemet Kelmėje įvyko 
dvi jaunimo dekados. Pir
moji—rajone vyko 19 rengi
nių, juos aplankė 7,000 žiūro
vų. Antroji—pusšimtis ren
ginių, 20,000 žiūrovų (beveik 
kas antras rajono gyvento
jas).

Džiugina, žinoma, ne tik 
skaičiai, bet ir sumaniai pa
rinktos dekadų programos. 
Tai, beje, patvirtina ir pačių 
jaunųjų kelmiškių užpildytos 
anketos, kuriose jie pagei
dauja savo padangėje regėti 
ne vien tik estradinius an
samblius. Antrojoje jaunimo 
dekadoje, pavyzdžiui, daly
vavo ką tik iš Prancūzijos 
griže respublikos liaudies ar
tistai profesoriaus S. Son
deckio vadovaujami LTSR 
valstybines filharmonijos ka
merinio orkestro muzikantai. 
Kelmėje jie buvo sutikti aud
ringomis ovacijomis.”

MELAGINGI NIEKŠIŠKI 
KLERIKALO 
SAPALIOJIMAI

Tokių prasimanymų ir me
lagysčių apie ateistus ir ko
munistus dar net nebuvome 
skaitę bei girdėję, kokių pri
pasakojo Chicagos jėzuitų or
gano “Draugo” redaktorius 
gruodžio 28 d. savo vedama
jame “Ateizmo kultūros įta
ka į,dabarties įvykius”. Savo 
piktus sapaliojimus jis, žino
ma, pradeda išaukštinimu 
krikščionybės. Girdi:

“Vakarų kultūra yra išau
gusi krikščionybės įtakoje. 
Pažiūra į žmogų kaip sutver
tą Dievo paveikslą, reikalau
ja gerbti žmogaus asmenį, jo 
teises ir jausti atsakomybę 
prieš Dievą už žmogaus tei
sių laužymą. Yra tvirtas rei
kalavimas, kad ir valstybės 
įstatymai derintųsi su De
šimt Dievo įsakymų ir kon
flikto atvejuje jam teiktų 
pirmenybę. Vakarų krikščio
niškoje kultūroje net aukš
čiausias valdininkas ar pats 
valdovas, aukščiausia krašto 
valdžios viršūnė negali sau
valiauti, o savo elgesį turi 
derinti su krikščioniškos mo
ralės dėsniais. Teisingumo ir 
žmoniškumo vykdymas pa
reina čia ne vien nuo polici
jos priežiūros ir teismų vei
kimo, bet ir nuo ištikimumo 
sąžinei, nuo reikalo derintis 
su išplaukančiais iš pačios 
Dievo sutvertos žmogaus ir 
daiktų prigimties dėsniai bei 
su paties Dievo paskelbtais 
nuostatais”.

Ar begalima įsivaizduoti 
laimingesnį, padoresnį, švie
sesnį pasaulį? Negalima. O

“LAISVĖ”

jis kaip tik toks per ilgus 
amžiaus ir buvęs. Nei skriau
dų, nei karų, nei kriminalys- 
čių, nei išnaudojimo tuose 
mūsų laiminguose krikščio
nybės įtakoje Vakaruose ir 
buvo, nes viskas ėjo pagal 
“paties Dievo paskelbtus 
nuostatus”.

“Padėtis pasikeitė”, sako 
jėzuitų laikraščio redakto
rius, “kur į valdžią atėję 
komunistai pradėjo kurti 
ateistinę kultūrą su visomis 
jos išvadomis”.

Ir štai, girdi, kodėl:
“. . . Marksas ir Engelsas 

siūlė vartoti kraštutinį tero
rą: vadų žudynes, viešų pa
statų deginimą, tūkstančių 
žmonių likvidavimą . . . nes 
tik šiuo keliu būsią galima 
užtikrinti stiprią bazę prole
tarinei diktatūrai ... Ir šito- ♦
kios marksistinės ateistinės 
ideologijos ir kultūros įtako
je komunistai išžudė ir tebe- 
žudo milijonus žmonių, be 
atodairos grobia svetimus 
kraštus, nepaisydami piliečių 
teisės gyventi nepriklausomą 
gyvenimą . . .

Ateistinės marksistų-ko- 
munistų kultūros poveikyje 
terorizmas tiek išsiplėtė, kad 
teroristinių nužudymų, pa
grobimų, bombų sprogdini
mų, užpuolimų 1972 m. buvo 
206, 1975 m. jau buvo 572, o 
1977 m. jau 1256, o 1978 m. 
net 1,511, o 1979 m. vien tik 
per pirmus devynis mėne
sius—2,662 Teroristų briga
dos turi tarptautinius ryšius 
ir užtikrintą didesnę ar ma
žesnę paramą ateistinio

TARPTAUTININKO PASTABOS

Kalbose vienaip, 
o gyvenime kitaip

Teko susipažinti su dviem 
Amerikos prezidento raštais, 
kurie Washingtone paskelbti 
gruodžio pradžioje. Vienas 
jų—pranešimas JAV kongre
sui, kitas—Baltųjų rūmų pa
reiškimas. Abu raštai skirti 
apibendrinti Helsinkio pasi
tarimo Baigiamojo akto vyk
dymą, dar kartą be pagrindo 
užsipulti socialistines valsty
bes. Baltųjų Rūmų pareiški
me rašoma:

“Mano vyriausybė tam
priai susijusi su žmogaus 
teisių idėja JAV ir užsieny
je ... Amerikos politinė 
istorija—tai tvirto pilietinių 
teisių pagrindo liudijimas, 
kuris įamžintas mūsų konsti
tucijoje ir jos biliuje apie 
teises gerokai anksčiau, ne
gu Helsinkio pasitarimas”.

Tai prezidento tvirtinimas. 
Bet yra ir gyvenimo patirtis. 
Nemanau, kad čia labai pla
čiai reikėtų įrodinėti, norint 
pasakyti, kad įvairių etninių 
grupių, ypač čikanos, puer- 
torikiečių, seniausių ameri- 
kiečių-indėnų, už pilietines 
teises kovojančių juodaodžių, 
pagaliau bedarbių ar nedide
les pensijas gaunančių pagy
venusiu, neturinčių darbo 
amerikiečių, prezidento žo
džiai apie pilietines laisves 
visai netinka. O tokių žmonių 
yra daug, daug yra ir tokių, 
kurie pasodinti į kalėjimą už 
tai, kad kovoja už savo 
politinius įsitikinimus.

Kyla klausimas, kam tada 
Baltųjų rūmų šeimininkui 
reikia imtis rašyti raštus, 
aukštinančius Amerikos poli
tinę sistemą ir šmeižiančius 
socialistines valstybes, kada 
savam kieme yra nuodėmių. 
Atsakymas tegali būti vie
nas—šie raštai surašyti pa
grindinai užsieniui ir prieš 
socializmą, kad aklai tikėtų 
buržuazinės visuomenės 
“pranašumais”.

Kitas svarbus dalykas yra 
tas, kad JAV prezidentas 
žiūri į perspektyvą, į tai, kad 
artėja visos Europos pasita- 

marksizmo tėvynėje.”
Juk kas žodis šiuose 

“Draugo” sutanuoto redakto
riaus apie ateistus ir komu
nistus sapaliojimuose, tai 
piktas, bjaurus melas.

JIS PAMATĖ IR 
SUSIŽAVĖJO

Žymusis dailininkas prof. 
Vytautas K. Jonynas pasi
kalbėjime su savaitraščio 
“Gimtasis kraštas” korespon
dentu, paskelbtame gruodžio 
20 d. laidoje, tarp kitko, 
sako:

“Tas, kas matė Vilnių ir 
šitą sektorių, šitą architektū
rinį ansamblį prieš tai ir 
dabar, turbūt kartu su ma
nim pasakytų, kad jis ne tik 
nusiprausęs, bet ir išsimau
dęs. Manau, labai protingai 
buvo padaryta tokios šven
tės proga. 400 metų Univer
sitetui—tai ne viena diena. 
Universitetas per įvairias 
audras, per įvairius laikotar
pius išgyveno labai daug, ir 
mes džiaugiamės, kad šian
dien jisai taip vaisingai 
mokslinį darbą dirba—tur
būt man nė nereikėtų pri
minti, kad pasiekė jau tarp
tautinius vandenis ir pripaži
nimą. Ir tai kiekvienam do
ram lietuviui gali kelti tik 
džiaugsmą ir pasididžiavimą. 
Rūmų restauracija ir visa, 
kas susiję su restauracija, 
žinoma, užėmė daug laiko, 
kainavo daug pinigų. Džiu
gu, kad išauginta visas kad
ras šios srities specialistų ir 
darbus įmanoma vykdyti, 
nes be žmogaus, suprantan
čio šitas problemas, vis tiek, 
kad ir norėtume, taip gerai 
padaryti nebūtų įmanoma”.

rimo Helsinkyje valstybių at
stovų susitikimas Madride. 
Čia bus konkrečiai svarsto
ma, kaip vykdomi visi Bai
giamojo akto principai. Be 
abejo, nebus pamiršta ir 
žmogaus teisių padėtis JAV.

Ir čia Washingtono propo- 
ganda turėtų suprasti, kad 
ne jų pastangos pavaizduoti 
save tikrais kovotojais už 
žmogaus teises, ims viršų. 
Visada laimi tiesa. O ji yra 
socialistinių šalių pusėjų, nes 
tik socializmas likvidavo eks
ploataciją, visų formų sociali
nių ir materialinę išnaudoji
mą, praktikoje įgyvendino 
žmogaus teises.

Apolinaras Sinkevičius

IŠKILMINGAI 
PAGERBTAS ŽYMIOJO 
POETO ATMINIMAS

Alytus. — Gruodžio 14 d. 
poeto Antano Jonyno gimi
mo dieną, prie Liškiavos 
gatvės namo, pažymėto 17 
numeriu, kur kadaise jis gy
veno ir kūrė, susirinko mies
to visuomenės atstovai, sve
čiai iš sostinės, artimieji. 
Buvo atidengta memorialinė 
lenta.

— Poetas gimė ir augo 
mūsų mieste,—kalbėjo Aly
taus miesto vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduo
tojas V. Valeika. — Savo 
eilėse jis apdainavo gimtųjų 
vietų grožį, tėviškės žmones. 
Šiandien, prie jo namo ati
dengdami, memorialinę len
tą, pagerbiame brangų poeto 
aiminimą.

Memorialinę lentą atiden
gė rašytojas Mykolas Sluc- 
kis. Jis šiltai kalbėjo apie A. 
Jonyno kelią, jo kovingas 
eiles.

“Šiame name gyveno ir 
kūrė įžymus Lietuvos TSR 
poetas, nusipelnęs kultūros 
veikėjas Antanas Jony
nas”, — skelbia memorialinė 
lenta. Prie jos sumargavo 
alytiškių ir svečių padėtos 
gėlės. Petras Naraškevičius
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LAIŠKAI
Gerbiamas drg. Antanai:

Gruodžio 11 d. Lietuvos 
laikraštyje “Tiesa” tilpo V. 
Kazakevičiaus raštas apie 
mane, kuriame yra keletas 
netikslumų. Pirmiausia, kur 
jis sako “. . . Po kelerių 
metų persikėlusi į Rockfordą 
įsidarbino kojinių fabrike. 
Ten įsiliejo į jaunųjų socialis
tų veiklą, per kurią susipaži
no su ... . Leonu Joniku: 
1921 metais jie sukūre šei
mą.

Čia netikslumas toks: 
Rockforde priklausydama 
jaunųjų socialistu klube, bet 
kartu veikdama lietuviškam 
chore ir abelnai judėjime 
susipažinau su Antanu Kun- 
ca ir 1912 m. už jo ištekėjau. 
Už keturių metų mes išsituo
kėme. Su Leonu Joniku susi
pažinau 1920 m. Springfield, 
Ill. Abu priklausėm ALDLD 
ir vietiniam chorui ir susituo
kėm gruodžio 1921 m. Iš ten 
išsikėlėm į Detroitą.

Toliau, kalbant apie mano 
darbą prie “Vilnies”, sako
ma, kad daugiausia redaga
vusi anglišką skyrių. Tikre
nybėj, kada redagavau ang
lišką skyrių, kartu ilgus me
tus redagavau ir Moterų 
skyrių (daug rašiau į jį), 
dirbau ir prie korespondenci
jų ir prieš einant į “pensiją”, 
ilgą laiką skaičiau korektas. 
Karo metu, kada trūko re
daktorių, dirbau net prie 
pirmo puslapio—žinoma,
Leoniui gelbstint (rašant 
svarbesnes žinias). Nesakau, 
kad tą viską reikia minėti, 
bet bent trumpai nurodyti, 
kad ne vien anglišką skyrių 
redagavau.

Toliau arti straipsnio galo 
pasakyta, kad 1964 m. “Vil
nyje” buvo išspausdinta ma
no apysaka “Nesvetimoje že
mėje”. Tos apysakas pavadi
nimas buvo “Nesvetingoje 
šalyje”.

Draugiškai,
A. Jonikienė

Gerbiami Bičiuliai,
Sveikinu Jus iš senosios 

Žemaitijos. Kai gausite šį 
laišką, kalendoriaus lapelis 
rodys paskutines 1979 metų 
dienas, o gal net pirmąsias 
1980 metų dienas. Taigi, 
lenkiu galvą Naujų metų 
proga. Tegul būna visi žmo
nės laimingi, sveiki, pilni 
ryžto darbui žmonijos labui. 
Pas mus jau žiema. Visur 
balta, balta. Kokia graži bu
vo mūsų tėvynė prieš porą 
dienų, kada medžius puošė 
šarna. Tiesiog pasakiška, ne
pakartojama. Dar gražiau 
buvo, kai medžių viršūnes, 
apdengtos šarna, nušvietė 
saulė. O juk ir pas Jus — 
Už lango snaigės leidžias, 

krinta, 
O žemė puošiasi baltai;
Galva šarna nors padabinta, 
Širdis tebeplaka karštai.

Kaip snaigės leidžiasi iš lėto, 
Taip slenka metai pamažu;

Mažai dienų kely saulėtų,-— 
Daug teko grumtis su vargu.

Didžioj kelionėj nepaklydus, 
Jums spaudžiu ranką 

nuoširdžiai, 
Kaip obelis anksti pražydus, 
Gyvenkit Jūs labai ilgai!

Jums linkiu daug dienų 
saulėtų, 

Švelnių pavasario žiedų; 
Svajonė pildos lai iš lėto, 
Gyvent lai būna Jums 

smagu!

Žinom, kad praėję metai 
buvo darbingi, kūrybingi. 
Būtų gerai, kad ir Naujieji 
metai būtų puikūs, visad 
degtų kūrybinė ugnelė juose. 
To ir Jums linkiu. Juk 
Sukas, krinta baltos snaigės, 
Snaudžia žemė po sniegu, 
Ant langų ledinės raidės 
Miega amžinu miegu.

Laikrodžio rodyklė sukas: 
Greitai dvylika nakties, 
Šokt, dainuoti šiandien ūpas: 
Nauji metai atbildės.

Neš tėvynei naują laimę, 
Naują džiaugsmą neš 

žmonėms, 
Nebebus skriaudų ir baimės, 
Linksmos dainos suskambės.

Tad ir Jums, mieli Bičiuliai, 
Linkiu laimės didelės, 
Kovoje už laisvą būvį 
Ištvermė lai Jus lydės!

Lai bus metai Jums laimingi! 
Lai bus nuotaika puiki! 
Valios, ryžto lai nestinga 
Jums gyvenimo kely!

Kęstutis Balčiūnas

Miela Ievute!
Jau antra savaitė kaip 

Miamyje. Oras puikus, ne
reikia prakaituoti. Su mia- 
miečiais dar nesimačiau. 
“Laisvę” jau gaunu—apsi
džiaugiau ir dėkoju jums už 
parūpinimą.

Nuo širdies linkiu Tau ir 
visam “Laisvės” personalui 
geros sveikatos, linksmų ir 
laimingų Naujųjų 1980 Metų.

Jūsų laisvietė,
Julia Lazauskienė

Visą mielą “Laisvės” ko
lektyvą ir užjūrio lietuvius 
nuoširdžiai sveikinu ir linkiu 
daug asmeninės laimės Nau
juose 1980 Metuose. Tegul 
šie metai būna visiems lai
mingi ir sėkmingi. Tegul 
taikos balandis ir toliau plaz
dena virš mūsų planetos.

Taip pat noriu pasveikinti 
ir mielą Dėdienę Anną Mor- 
kevich iš Brocktono, kuri jau 
daug metų man užsako taip 
mylimą “Laisvę“. Nuošir
džiai linkiu jai sveikatos, 
laimės ir ilgų gyvenimo me
tų!

V. Andriuškevičienė
Kaišadorių rajonas 
Žaslių g. sd. paštas 
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NEĮPRASTA KRONIKA

Knyga apie Lietuvos 
uostamiestį

Netrukus Tarybų Lietuvos 
knygynuose pasirodys M. 
Goliakevičiaus knyga "Pasėsi 
vėją . . .”. Ją pagrįstai gali
ma laikyti Klaipėdos krašto 
kronika. Tačiau kronika, pa
rašyta meninio kūrinio for
ma: su intriguojančiomis, 
daugiaplanėmis siužetinėmis 
linijomis, ryškiai nutapytais 
veikėjų paveikslais.

Remdamasis gausiais ar
chyviniais šaltiniais bei liudi
ninkų pasakojimais, autorius 
savo knygoje piešia įtikina
mą Klaipėdos krašto gyveni
mo trečiojo dešimtmečio pa
baigoje bei ketvirtame de
šimtmetyje vaizdą. Jis paro
do, kokia sudėtinga buvo 
šiame krašte politinė padė
tis. Siekdami germanizuoti 
gyventojus, įskiepyti jiems 
nacistinę ideologiją, išsijuosę 
veikė hitlerininkai. Jie nau
dojosi vietinių nacių, šimtais 
nematomų gijų susijusių su 
Vokietijos žvalgybinėmis 
tarnybomis paslaugomis.

Autorius išryškina Klaipė
dos krašto nacių bei reicho 
slaptųjų tarnybų ryšius su 
buržuazinės Lietuvos valsty
bės saugumo ir žvalgybos 
organais. Jis parodo, kaip 
Antrojo pasaulinio karo me
tais Klaipėdos krašto naciai 
įsijungė į hitlerinę karo ma
šiną ir naikino okupuotų 
kraštų gyventojus.

M. Goliakevičius rašo ir 
apie lietuviškųjų buržuazinių 
nacionalistų talkininkavimą 
hitleriniams okupantams, 
apie jų šlykščius sandėrius ir 
parsidavėliškumą. Kitaip ta
riant, autorius nušviečia tą 
istorijos pusę, kuri vystėsi 
slaptųjų tarnybų direktyvų 

Klaipėdos dramos teatre rampos šviesą išvydo jaunos 
dramaturges Rasos Andrašiūnaitės dviejų dalių komedija 
vaikams “Tumsius, Dumsius ir Jaunylis”. Veikalą, skirtą 
Tarptautiniams vaikų metams, pastatė Rumualdas Vikšrai
tis, dailininkas—Valdas Pumputis, kompozitorius—Marijus 
Šnaras.

Naujasis klaipėdiečių spektaklis bus parodytas ir sostinės 
jaunajam žiūrovui.

Nuotraukoje: aktoriai G. Pranckūnas, R. Gustaitis, V. 
Anužis —Tumsiaus, Dumsiaus ir Jaunylio vaidmenyse.

B. Aleknavičiaus nuotr.

Klaipėdos dramos teatro kolektyvas pakvietė žiūrovus į 
V. Rimkevičiaus pjesės "Ėjimas į Santa Krušą” premjerą. 
Pagrindinė naujo pastatymo tema—įkvepiantis jūreivių 
darbas, romantikos ir vyriškumo kupinas jūros darbininkų 
gyvenimas. Kūrinio pagrindą sudaro paties rašytojo V. 
Rimkevičiaus įspūdžiai, patirti ilgus mėnesius plaukiojant 
žvejybos laivais, artimai bičiuliaujant su vandenynų 
platybių užkariautojais.

Spektaklį pastatė režisierius M. Karklelis, dekoracijų 
autorius—dailininkas S. Žibikas, muzikos-kompozitorius J. 
Juozapaitis.

Nuotraukoje: scena iš spektaklio "Ėjimas į Santa Krušą”. 
Bocmanas —respublikos nusipelnęs artistas Romualdas 
Griškevičius, jūreiviai aktoriai Henrikas Andriukonis ir 
Povilas Stankus. B. Aleknavičiaus nuotr.

pagrindu ir kurią net ir 
šiandien mažai kas žino.

Daug vietos knygoje ski- 
. riama revoliuciniam judėji- 
j mui Klaipėdos krašte. Ge- 
j riausi šio Lietuvos kampelio 
I sūnūs ir dukros, lietuviai ir 
vokiečiai, veikė sunkioms po
grindžio sąlygomis, vėliau su 
ginklu rankose kovėsi Tary
binės Armijos ir partizanų 
gretose. Su didele meile ir 
pagarba nupiešti brolių ko
munistų Viliaus ir Ericho 
Joneikių paveikslai. Vienas 
iš jų mirė buržuazinės Lietu
vos kalėjime, kitas krito pa
kirstas priešo kulkos lietu
viškosios 16-osios divizijos 
mūšių lauke. Tokių bebaimių 
kovotojų, nepagailėjusių ko
voje su priešu paties bran- 
giausio-gyvybės, knygos 
puslapiuose sutiksime daug. 
Kaudamiesi petys į petį su 
kitų tarybinių respublikų at
stovais, jie pražygiavo Rusi
jos lygumas, Baltarusijos 
pelkes kol susirėmė su neap
kenčiamu priešu dėl gimto
sios Klaipėdos ir išvadavo ją. 
Knyga baigiama banditinės 
grupės, į kurią susitelkė bu
vę Klaipėdos krašto naciai, 
sutriuškinimu. Autorius pa
lieka skaitytojui padaryti lo
gišką išvadą: kas atitrūko 
nuo savosios liaudies, nuėjo 
išdavysčių ir žudymo keliu, 
neišvengiamai sulauks atpil
do.

Tiesa, kai kurie naciai, 
vengdami liaudies keršto, iš
sinešdino svetur. Jie iki šiol 
neprablaivėjo, nesuprato sa
vo kaltės. Atvirkščiai, prisi
dengę įvairiomis patriotinė
mis skraistėmis, sapalioja 
apie revanšą, brandina ab
surdiškiausius planus. Pa-

“LAISVĖ”

Labai populiarus Tarybų Lietuvos Klaipėdos vaikų šokių 
kolektyvas “Žiogelis” šiomis dienomis apdovanotas Lenino 
komjaunimo premija. 250 mažųjų šokėjų, vadovaujami 
respublikos nusipelniusios artistės E. Bungardienės, apke
liavo daugelį respublikos ir šalies miestų, lankėsi Vengrijos 
Liaudies Respublikoje.

NUOTRAUKOJE: "Žiogelio” šokėjos atlieka lietuvių 
liaudies šokį "Trapuką”. B. Aleknavičiaus nuotrauka

vyzdžiui, Vokietijos Federa
tyvinėje Respublikoje dauge
lio revanšistinių organizacijų 
nariai, buvę klaipėdiečiai, 
svajoja į Lietuvą sugrįžti su 
peiliu ir bizūnu rankose. Ir šį 
kliedesį skaito visiškai rea
liu.

Be pastarųjų, į nacistinės 
įdeologijos pinkles buvo pa
tekę ir blaivesnio proto klai
pėdiečiai. Vienas iš jų—Pau
lis Šabris. Autorius detaliai 
piešia šio žmogaus gyvenimo 
kelią, jo klaidas ir dvejones. 
Gimęs ir augęs Klaipėdoje 
tuo metu, kai naciai bet 
kokiomis priemonėmis siekė 
užvaldyti vietinių gyventojų 
protus, sekdamas tėvo—se
no socialnacionalistų partijos 
nario pavyzdžiu, Paulis iš 
pat jaunų dienų talkininkavo 
hitlerininkams. Vėliau, tapęs 
abvero karininku, jis dalyva
vo hitlerinės kariaunos žygy
je į Rytus. Tik sesers Mar
tos, komunisto Roberto 
Kriugerio žmonos, mirtis ir 
žinia, kad ją nužudė jo buvę 
draugai, dabar vilkintys ges
tapininkų uniformomis, pri
verčia vaikiną susimąstyti. 
Masinės žudynės, kurias jis 
stebi vykdydamas žvalgybi
nes užduotis, atkaklus tary
binių žmonių priešinimasis 
hitleriniams okupantams, pa
galiau karo belaisvių stovyk
los darbuotojų elgesys su 
sužeistu Pauliumi, priverčia 
jį pervertinti vertybes. Nors 
iki galo Šabris taip ir nesu

Tarybų Sąjungos 1979 metų gyventojų surašymo duomenys
1979 metų balandžio mėne

sį spaudoje buvo paskelbti 
sąjunginio gyventojų surašy
mo, kurį atliko valstybinės 
statistikos organai šių metų 
sausio mėnesį, preliminari
niai rezultatai. Dabar TSRS 
centrinė statistikos valdyba 
baigė nagrinėti pirmąją sura
šymo medžiagos eilę. Ji api
būdina gyventojų skaičių ir 
sudėtį pagal lytį, santuokinę 
būklę, išsilavinimą, tautybę 
ir kalbą, pragyvenimo šalti
nį, šeimų skaičių ir dydį.

Patikslintais duomenimis, 
1979 metų sausio 17 dieną 
Tarybų Sąjungoje buvo 262 
milijonai 436 tūkstančiai gy
ventojų. Palyginti su anks
tesniu 1970 metų surašymu 
gyventojų skaičius padidėjo 
20,7 milijono žmonių, arba 9 
procentais. Gyventojų skai
čius didėjo stabiliu tempu— 
vidutiniškai 0.92 procento 
per metus. Gyventojų skai
čius padidėjo visose sąjungi
nėse respublikose.

TSRS miestų gyventojų 
skaičius padidėjo nuo 136 
milijonų 1970 metais iki 164 
milijonų 1979 metais ir suda
rė 62 procentus šalies gyven
tojų palyginti su 56 procen
tais per ankstesnį surašymą. 
Kaimų gyventojų skaičius 
sumažėjo 6,9 milijono žmonių 
todėl, kad dalis jų gyventojų 
persikėlė į miestus ir kai 
kurios kaimo gyvenvietės 
buvo pertvarkytos į miestus. 

prato, kur jo tikroji vieta 
gyvenime ir po karo atsidu
ria VFR, tačiau nuoširdi iš
pažintis, atlikta knygos auto
riui, rodo, kad žmogus kan
kinasi, ilgisi Lietuvos.

M. Goliakiavičiaus knyga 
"Pasėsi vėją . . .”, be kita 
ko, yra dar ir kontrapropa- 
gandinė. Buržuazinės Lietu
vos istorikai bei įvairaus 
plauko rašeivos užsienyje 
įrodinėja, kad hitlerinės oku
pacijos metais buržuazinės 
partijos ir įvairios politinės 
grupuotės neva dariusios 
viską, kad esamomis sąlygo
mis lietuvių tauta galėtų 
egzistuoti. Knygos autorius 
parodo, kad buržuazinių par
tijų šulai, siekdami asmeni
nės gerovės bei naudos, nie
ko kito nedarė, o tik hitleri
ninkams pardavinėjo lietuvių 
tautą bei jos interesus. Apie 
jų judošišką politiką patei
kiama tiek įrodymų, kad ir 
didžiausiam skeptikui tampa 
aišku, kas yra tie, dabar 
mėginantys pasislėpti avių 
kailyje.

"Pasėsi vėją . . .’’—knyga 
aktuali, publicistiškai aistrin
ga. Ji, be abejo, sukels 
Tarybų Lietuvoje ir už jos 
ribų plačiųjų skaitytojų ma
sių susidomėjimą. Antra ver
tus, joje istorijos tyrinėtojai 
ras naudingos medžiagos, 
kurios iki šiol jie pasigęsda- 
V0, Antanas Kubilius

"Minties” leidyklos TSKP 
istorijos literatūros 
redakcijos vedėjas

Sį objektyvų procesą sąlygo
ja pramonės ir transporto 
vystymas, didelis statybos 
darbų užmojis, darbo mecha- 
nizavimas ir našumo didini
mas žemės ūkyje.

Nuolatinis išsilavinimo, 
kultūros, specialistų paruoši
mo lygio kilimas—būdingas 
tarybinių žmonių gyvenimo 
bruožas. Dabar Tarybų Są
jungoje įgyvendinamas vi
suotinis privalomas vidurinis 
jaunimo mokymas. Visų as
menų, baigusių ir nebaigusių 
aukštąjį ir vidurinį mokslą, 
skaičius pagal 1979 metų 
surašymo duomenis sudarė 
139,1 milijono žmonių ir pa
lyginti su 1970 metais padi
dėjo 46 procentais. Labai 
suartėjo miestų ir kaimų 
gyventojų išsilavinimo lygis. 
Dirbančių gyventojų tarpe 
1970 metais iš tūkstančio 
žmonių mieste buvo baigę 
aukštąjį ir vidurinį mokslą 
748 žmonės, kaime —499. 
1979 metais šį mokslą mieste 
buvo baigę 863 žmonės iš 
tūkstančio dirbančiųjų, o kai
me—693 žmonės. Vienodes
nis darosi vyrų ir moterų 
išsilavinimo lygis, o dirban
čių vyrų ir moterų jis prak
tiškai vienodas.

Tarybų Sąjunga—daugia
nacionalinė valstybė. Drau
gišką TSRS tautų šeimą su
daro daugiau kaip šimtas 
tautų ir tautybių. Surašymo 
metu apklausiamieji patys

[Šį įdomų pasakojimą apie 
Anykščių rajono "Lenino ke
liu” kolūkį gavome apie vidu
rį praeitų metų, bet dėl 
vietos stokos negalėjome iki 
šiol panaudoti. Prašome 
autorių mums atleisti.

-Red.]
Greitai bėga laikas. Sulau

ki žaliuojančio pavasario, kai 
pasėlių laukai pasidengia 
švelniu želmenų kilimu, pas
kui pražysta, paskui sunkio
mis varpomis sveikina žmo
gų. Žmonės sudoroja javus, 
nukasa bulves, pasėja naują 
javą. Vėl ruduo. Parausta 
medžiai ir žemė maitintoja 
ruošiasi žiemai. Lyg voratin
kliai vėjuje slenka nepabai
giama, visuomet pasikarto
janti ir kasmet nauja gyveni
mo pasaka. Lyg ir nespėjai 
apsidairyti, o kalendorius 
skaičiuoja paskutinius metų 
mėnesius ir savaites.

Vėlyvas ruduo—dosniau
sias žemdirbio metas. Įveikti 
sunkiausieji darbai. Yra, va
dinasi, laiko savo kaimynuo
se pasidairyti ir kitus sve- 
čiuosna pasikviesti. Todėl ir 
anykštėnai Kunigiškių žem
dirbiai savo "Lenino keliu” 
kolūkio šventę iš vidurvasa
rio rudeniop perkėlė. Nese
niai jie paminėjo ir džiugią, 
ir prasmingą datą. Prieš tris
dešimt metų šiose apylinkėse 
buvo suartos ežios ir partijos 
paraginti valstiečiai nutarė 
šeimininkauti kolektyviai.

Sunkios buvo pirmosios 
bendro darbo dienos, prailgo 
metai, o dar painesnės nak
tys. Tai vienur, tai kitur 
nacionalistiniai banditai šiau
diniais stogais paleisdavo 
raudoną gaidį. 3 kaimo kapi
nėse kaimynai supildavo kry
žiais paženklintus puraus 
smėlio kauburėlius. Buvo ne
mažai nevilties ir nesusipra
timų. Dažnai keitėsi ūkio 
vadovai. Visko buvo, o ryžto 
ir kantrybės dirbti ir gerai 
gyventi —daugiausia. Šis 
ryžtas ir geros viltys įveikė 
visas negandas. Ir dabar prie 
dosniai apkrautų stalų kolū
kio veteranai išgirdo šiltus 
žodžius, visi ūkio dabštuoliai 
buvo dainomis ir geromis 
dovanomis palabinti.

Veik kiekvienas kalbėjęs 
smagios šventės dalyvis šiltu 
žodžiu paminėdavo ir tostą 

nurodo savo tautybę ir kal
bą. 1970-1978 metais padidė
jo daugumos TSRS tautų ir 
tautybių atstovų skaičius. 
Duomenys rodo, kad 93,1 
procento visų šalies gyvento
jų gimtąja kalba laiko savo 
tautybės kalbą ir 6,9 procen
to—kitų TSRS tautų kalbas. 
Vykstančiame visų Tarybų 
Sąjungos tautų nenukrypsta
mo suartėjimo, jų broliškos 
draugystės ir bendradarbia
vimo stiprėjimo procese 
svarbų vaidmenį vaidina ru
sų kalba. Per 1970 metų 
suražymą 41,9 milijono įvai
rių TSRS tautų ir tautybių 
žmonių nurodė rusų kalbą 
kaip antrą kalbą, kuria jie 
laisvai kalba. 1979 metais jų 
skaičius padidėjo iki 61,3 
milijono.

1979 metų surašymas pa
teikia duomenis apie šeimų 
skaičių ir dydį. Iš viso buvo 
surašyta 66,3 milijono šeimų. 
29,7 procento jų sudaro du 
žmonės, 28,9 procento—trys 
žmonės, 23 procentus—ketu
ri žmonės ir 18,4 procento— 
penki ir daugiau žmonių. 
Vidutinis šeimos (kartu gy
venančių šeimos narių) dydis 
visoje šalyje sudarė 3,5 žmo
gaus, miestų gyventojų tar
pe—3,3 ir kaimų gyventojų 
tarpe—3,8 žmogaus.

1979 metų gyventojų sura
šymo duomenimis, buvo su
situokę 122,6 milijono vyrų 
ir moterų. Palyginti su 1970

Gražus darbais ir žmonėmis
pakeldavo už savo pirminin
ką Aleksandrą Slavenską, 
neaukštą, kresną, per gerą 
pusšimtį metų persiritusį vy
riškį. Šis gi languota nosine 
nusišluostydavo rasotą aukš
tą kaktą ir lyg nepatenkintas 
vien galvos linktelėjimu pa
dėkodavo. Kukliam žmogui 
gal ir pabodo dažni palinkėji
mai ir padėkos. Vienok jo 
akyse mačiau pasididžiavimo 
ugneles. Džiaugėsi gera 
švente ir žmonėmis, su ku
riais jau daugelį metų dalosi 
bendrais rūpesčiais ir pasise
kimais.

Senas pažįstamas
Gerą dvidešimt metų pa

žįstu Aleksandrą Slavenską.
Dzūkas, gimė ir augo le

gendinėje, rašytojų ir daili
ninkų pagarsintoje Merkinė
je. Persikėlė į Anykštėnų 
žemes ir čia prigijo.

Gana greit "Lenino keliu” 
žemdirbiai įtikėjo savo nauju 
vadovu, kuris nesišvaistė pa
žadais, o visa širdimi rūpino
si ūkiu ir jo žmonėmis. Po 
kelių metų Kunigiškėse išau
go naujos gyvulininkystės 
fermos, kiti ūkiniai pastatai. 
Čia buvo pastatyti pirmieji 
rajone erdvūs kultūros na
mai. Gyvenvietėse kolūkie
čiai statėsi naujus namus. 
Vis dažniau TSRS Aukščiau
siosios Tarybos įsakuose už
tikdavai apdovanotų žemdir
bių pavardes.

Kartą rudenį Anykščiuose 
teko dalyvauti puikioje der
liaus šventėje. Miesto gatvė
mis judėjo įvairiaspalvė kar
navalinė eisena. Centre pir
mūnus sutiko tautiniais dra
bužiais pasidabinę jaunuoliai, 
virš galvų iškėlę lietuviškas 
juostas. Po juostų tiltu ėjo 
pagarbiausi žemdirbių vado
vai. Pirmose gretose mačiau 
Aleksandrą Slavenską.

Vakare J. Biliūno vardo 
vidurinės mokyklos salėje 
tuometinės Tarybų Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos Pir
mininko pavaduotojas Juozas 
Baltušis įteikė vyriausybi
nius apdovanojimus. J. Bal
tušis Lenino ordiną prisegė 
A. Slavenskui.

Yra kuo pasididžiuoti
Pereitais šlapiais metais 

"Lenino keliu” kolūkyje žmo
nės sugebėjo išauginti ir 

metais jų skaičius padidėjo
15.4 milijono žmonių, arba
14.4 procento.

Surašymo duomenimis, vi
suomeninėje gamyboje dirbo 
135 milijonai žmonių, arba 17 
procentų daugiau, negu 1970 
metais.

Išsamesni surašymo me
džiagos pirmosios eilės na
grinėjimo duomenys skelbia
mi TSRS CSV parengtoje 
brošiūroje, kuri artimiausiu 
metus bus išleista masiniu 
tiražu.

Sąjunginio gyventojų su
rašymo medžiaga nagrinėja
mas toliau.

TSRS centrinė 
statistikos valdyba

KALBAN1I 
BEŽDŽIONE

Stenfordo universitete (JAV| 
surengtoje spaudos konferen
cijoje Frenslnas Petersonas 
pristatė šešiametę gorilą Ko
ko, kurią penketą metų mo
kė kurčnebylių kalbos.

Labiausiai stebina, kad Ko
ko nebepamėgdžloja, o pati 
Išgalvoja naujus ženklus, juo
kauja, keikiasi Ir net meluo
ja.

Koko gyvena automobilio 
priekaboje su patinu Maik
lu, kuris žino tik 45 ženklus, 
o Koko Žodyne — per 600 
ženklų, ji moka reikšti ab
strakčias sąvokas: „jslvalzduo- 
tl", „nuobodus", „prakeik
tas", skirti praeiti Ir ateltj. 
Kai Koko nori pajuokauti, Iš
reikšti nepasitenkinimą ar Iš
sisukti Iš nepatogios padėties, 
naudojasi kalba taip pat, kaip 
žmonės, — rašoma Žurnale 
„New Scientist".
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nuimti gerą derlių, žiemai 
paruošti pakankamai pašarų. 
Pralenkė kitus ūkius ir rajo
ne užėmė pirmą vietą. Ma
tyt, ir šiais metais nesiduos 
aplenkiami.

Kombaininkai Rimantas 
Kanišauskas, Algis Baronas, 
Kazys Šinkūnas, Bronius Ko
vas—ūkio pasididžiavimas. 
Beveik po penketą tūkstan
čių kilogramų pieno iš kiek
vienos karvės metuose pri- 
melžia darbo veteranės Genė 
Banytė,' Janina Banienė. Jau 
keletą metų gamybiniais lai
mėjimais respublikoje garsė
ja galvijų prižiūrėtojas Vy
tautas Šukys.

Kolūkis rajone pirmauja 
auginant daugiamečių žolių 
sėklas ir linus. Linininkystės 
meistrai iš 110 ha ploto val
stybei pristatė daug sėmenų 
ir pluošto. Gautos pajamos 
gerai papildė kolūkio kasą.

Čia šeimininkiškai užlaiko
ma žemės ūkio technika. 
Kolūkio valdyba pritarė 
meistro-reguliuotojo Bro
niaus Ceičio pasiūlymui su
daryti technikos priežiūros 
tarybą. Jau keli metai me
chanizatoriai rajone laimi 
pirmą vietą už technikos 
užlaikymą ir eksploatavimą.

Darbų pakanka statybinin
kams. Per tris šimtus tūks
tančių rublių kainavo moder
nus dispečerinis punktas, ga
ražas, rekonstruoti senesni 
gyvulininkystės pastatai, ge
rai įrengtas technikos aptar
navimo punktas.

Naujai dažytais langais 
Vaitkūnų gyvenvietėje švie
čia dviaukščiai gyvenamieji 
namai. Šalimais keliolika ko
lūkiečių šeimų apsigyveno 
mūriniuose su visais patogu
mais vienaaukščiuose na
muose. Pradėti montuoti 
įvairiaspalviai Alytuje paga
minti ir žemdirbių pamėgti 
namai. Kolūkis įsirengė val
gyklą ir greit atidarys vaikų 
darželį. Rūpinamasi kolūkio 
keliais.

Ir kitus pamokyti
Mūsuose įprasta kaimynui 

patarti, draugiškai pamoky
ti. Žmonės neslepia savo 
laimėjimų paslapčių ir noriai 
jomis dalosi su artimais ir 
tolimais draugais. Anykš
čiuose "Lenino keliu” kolūkis 
pelnė savotiškos žemės ūkio 
mokyklos šlovę. Net keliems 
rajono kolūkiams vadovauja 
buvę A. Slavensko pavaduo
tojai. "Lenino keliu” kolūky
je jie turėjo gerą mokyklą ir 
rajono vadovai rekomendavo 
vadovauti stambiems 
ūkiams. Nauji pirmininkai 
nepadarė gėdos savo moky
tojams.

Keli aukštų derlių meistrai 
ir gyvulininkystės darbuoto
jai studijavo "Lenino keliu” 
darbo patirtį.

Dabar daug linų auginama 
“Anykščių šilelyje”. Už ge
rus pasiekimus linininkystės 
brigadininkas Vladas Kiau
šas apdovanotas “Garbės 
ženklo” ordinu. Arba antai 
"Švyturio” kolūkio karvių 
melžėja Ona Šiaučiūnienė— 
"Lenino” ir "Darbo Raudono
sios Vėliavos” ordinų karalie
nė. Jai suteiktas respublikos 
nusipelnusios žemės ūkio 
darbuotojos garbės vardas, o 
anais metais TSRS Žemės 
ūkio ministerija ir Visasąjun
ginis žemės ūkio profsąjun
gos Centro komitetas pripa
žino pirmos klasės gyvulinin
kystės meistro vardą, įteikė 
Garbės diplomą ir vertingą 
dovaną.

Vladas Kiaušas, Ona Šiau
čiūnienė ir kiti geru žodžiu 
prisimena kaimynus.

Geras garsas aukštaitijoje 
sklinda apie anykštėnus— 
nuoširdžius "Lenino keliu” 
žmones, kurių ūkis įžengęs į 
40-ties metų gyvenimo kalną 
yra pačioje jaunystėje, pa
čiame pavasaryje.

Henrikas Vencevičius
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Tarybų Lietuvos naujienos
(Miestų ir rajonų laikraščius pasklaidžiusi

valgyklos, medicinos punk
tas, 140 vietų vaikų lopšelis- 
darželis. Jie turi erdvias 
koncertų ir sporto sales, ati
darytas LTSR Valstybinės 
filharmonijos filialas.

Prie ežerų-polderiai
Polderinės sausinimo siste

mos Šilutės rajone pavertė 
žolės miltų aruodais Nemuno 
užliejamas pievas. Pastarai
siais metais, informuoja 
“Nauja vaga”, panašios siste
mos pradėtos rengti ir Igna
linos apylinkėse, kur pavasa- 
rimis arba po liūčių išsilieja 
ežerai. Pylimais aptvėrus už
liejamus plotus ir siurbliais 
šalinant vandens perteklių, 
V. Rylovo kolūkis papildomai 
įsirengs 240 hektarų kultūri
nių pievų, o “Kelio į komu
nizmą” kolūkis—115 hekta
rų. Iki šiol tuose plotuose 
augo tik menkaverčiai krū
mokšniai ir vikavos.

Puošia aplinką
Maždaug 300 hektarų par

kas užveistas Kretingos rajo
no “Jaunosios gvardijos” ko
lūkyje. Tačiau ir dabar ūkyje 
kasmet ruošiamos medelių 
sodinimo talkos.

Sį rudenį, praneša “Švytu
rys”, medeliais ir dekoraty
viniais krūmais apsodinta 
vaikų darželio teritorija. Ap
želdinimo darbams vadovau
ja kolūkio landšaftininkas S. 
Gedrimas.

Šešeriopai daugiau mašinų
Didelės statybos vyksta 

Rokiškio bandomojoje ekspe
rimentinėje žemės ūkio maši
nų gamykloje. Neseniai pra
dėta naudoti 10 tūkstančių 
kvadratinių metrų naujo ga
mybinio ploto, rašo “Spalio 
vėliava”, o dabar statomuose 
cechuose jo bus pustrečio 
karto daugiau. Darbininkų 
skaičius perkops pustrečio 
tūkstančio, įmonės produkci
ja padidės šešeriopai. Pašarų 
gamintojams rokiškėnai kas
met patieks įvairių mašinų 
daugiau kaip už 50 milijonų 
rublių.

Naujajame gamyklos kor
puse atidarytas Radviliškio 
profesinės technikos mokyk
los filialas. Beveik pusantro 
milijono rublių paskirta at
skiros techninės mokyklos 
statybai Rokiškyje. Numato
ma kasmet paruošti po 150 
kvalifikuotų darbininkų.
Iš Ukmergės —į 39 valstybes

Ukmergės “Vienybės” ga
mykloje daromus kompreso
rius kasmet užsisako daugiau 
kaip du tūkstančiai šalies 
įmonių, perka 39 pasaulio 
valstybės.

Paklausą nulemia kokybė. 
Septyniolikos pavadinimų 
gaminius, informuoja “Gim
toji žemė”, šiemet papuošė 
kokybės penkiabriaunis.

Po pusės amžiaus
Alytaus mašinų gamykla 

pažymėjo pusės šimtmečio 
jubiliejų. “Komunistinis ry
tojus” praneša, kad “Ūkma- 
šo” ženklu pažymėtos arkli-

Didžiausioje Respublikos 
statyboje

Ilgėja Mažeikių naftos per 
dirbimo įmonės statytojų už
baigtų darbų sąrašas. Pasta
tyta Varduvos užtvanka, šį 
rudenį tikimasi pripildyti iki 
projektinio lygio Varduvos 
marias, kurių gylis sieks 
penkiolika metrų. Pradėtas 
naudoti pirmasis energetinis 
blokas termofikacinėje elek
trinėje. Užbaigta tiesti dau
giau kaip 400 kilometrų ilgio 
naftotiekį. įvykdytas šių me
tų gyvenamųjų namų ir vi
suomeninių objektų naftinin
kams statybos planas. Pasta
tyta 200 vietų valgykla.

Keletos tūkstančių statybi
ninkų kolektyvo pastangos 
dabar sutelktos svarbiau
siam uždaviniui—iki metų 
pabaigos paruošti produkci
jos gamybai pirmąjį Naftos 
perdirbimo įmonės technolo
ginį kompleksą. 0 kitąmet, 
informuoja “Pergalės vėlia
va”, prasidės antrojo techno
loginio komplekso statyba. Jį 
numatoma užbaigti 1984 me
tais.

Dar viena įmonė Alytuje
Alytaus pramonės rajone 

pradėta statyti gamykla, ku
ri per parą gamins iki tūks
tančio tonų kombinuotųjų 
pašarų. Šie pašarai bus 10-15 
rūšių, tiks įvairiems gyvu
liams.

Šiemet, praneša “Komu
nistinis rytojus”, numatoma 
atlikti statybos ir montavimo 
darbų daugiau kaip už milijo
ną rublių, o apskritai šios 
įmonės statybai skiriama per 
15 milijonų rublių.
Gamtinių dujų magistralės
Jonavos rajone šiais me

tais įrengta apie tūkstantį 
naujų dujinių viryklių, jų 
bendrasis skaičius išaugo iki 
12 tūkstančių. Daugelyje bu
tų, įmonių ir visuomeninių 
pastatų naudojamos gamti
nės dujos.

Dujotiekio tinklai tiesiami 
ir į kaimą. “Jonavos balsas” 
informuoja, kad pradėta nau
doti 12 kilometrų dujotiekio 
atšaka į Beržų tarpūkinę 
gyvulininkystės įmonę. Ne
trukus bus pradėta tiesti 
dujotiekį į Ruklos gyvenvie
tę.

Mėnuo prilygsta 
dešimtmečiams

Dabartiniame Raseinių ra
jone per dvidešimt buržuazi
jos valdymo metų buvo nu- 
drenuota 325 hektarai drėg
nų žemių. Dabar tiek pada
roma per vieną mėnesį. Me
lioratoriai taip pat įrengia 
kultūrines pievas ir ganyk
las, tvenkinius, tiesia kelius.

Pažymint Raseinių melio
racijos statybos valdybos 25- 
metį, valdybos viršininkas, 
Lenino ordininkas, respubli
kos nusipelnęs melioratorius 
A. Siudikas pasakoja “Naujo 
ryto” laikraštyje, kad melio
ratoriams pastatyta 11 tūks
tančių kvadratinių metrų gy
venamojo ploto, veikia dvi 

Kartu su kitais sąjunginio socialistinio lenktyniavimo 
pirmūnais 1979 metų TSRS valstybinę premiją už įžymius 
darbo laimėjimus gavo Vilkaviškio rajono J. Janonio 
kolūkio laukininkystės brigados brigadininke Janina Laba- 
šauskienė.

Nuotraukoje: Janina Labašauskienė pasakoja Virbalio 
vidurinės mokyklos mokiniams apie savo brigados pasieki
mus, apie kolūkiečių darbą. T. Žebrausko nuotr.

nės kuliamosios mašinos, ar
pai, geležinės ašys vežimams 
iki Tarybų valdžios atkūrimo 
buvo pagrindinė Dzūkijos so
stinės pramonės produkcija.

Mašinų gamykla dabar vi
siškai nebepanaši į savo 
pirmtakę, net “profesiją” pa
keitė: gamina automatizuo
tas skalbimo, pūkų ir plunks
nų valymo mašinas, lyginimo 
presus bei plataus vartojimo 
prekes. Vietoj 50 žmonių, 
dirbusių privačiame fabrikė
lyje, darbuojasi pusantro 
tūkstančio. Pasitelkę šiuolai
kinius įrengimus, šį penkme
tį jie patieks produkcijos už 
70 milijonų rublių.

Pajaunėjusioje įmonėje
Ukmergėje pagaminti kon- 

toriniai baldai siunčiami į 
sąjungines respublikas, eks
portuojami į įvairias užsienio 
šalis, jų tarpe į Angliją ir 
Italiją. Ukmergiečiams, rašo 
“Gimtoji žemė”, buvo patikė
ta daryti baldus Onkologi
niam centrui Maskvoje, Bai- 
kalo-Amūro geležinkelio ma
gistralės statytojams, olim
piniam miesteliui šalies sosti
nėje.

Ukmergės baldų kombina
tas šiemet pažymi savo 35-- 
metį, bet pastaraisiais me
tais atlikta rekonstrukcija vi
siškai jį pakeitė. Gamyba 
padidėjo pustrečio karto, su
sidarė palankios sąlygos ge
rinti baldų kokybę.

Plečiama krištolo gamyba
Panevėžio Darbo raudono

sios vėliavos ordinos “Ekra
no” gamyklos plataus varto
jimo gaminių baras prieš 
septynerius metus pateikė 
pirmąjį lietuvišką krištolą. 
Nuo to laiko, primena “Pane
vėžio tiesa”, krištolo gaminių 
asortimentas viršijo pusšim
tį.

Ekraniečių krištolas šie
met susilaukė gero įvertini
mo respublikinėje ir sąjungi
nėje mugėse, parodoje 
“Elektronika-79”. Už sudė- 
gingų piešinių gaminius įmo
nės darbuotoja N. Jankaus
kaitė apdovanota TSRS 
Liaudies ūkio pasiekimų pa
rodos bronzos medaliu.

Šiais metais “Ekranas” pa
tieks krištolinių indų daugiau 
kaip už 3 milijonus rublių. 
Naujausi įmonės gaminiai, 
kurių dalį puošia olimpinė 
simbolika,—vazos gėlėms, 
įvairūs buitiniai indai: cukri
nės, sviestinės, peleninės, 
padėklai.

Kaunietiškas . . . kumysas
Šis mūsų kraštui neįpras

tas gėrimas pradedamas ga
minti Sviesto ir sūrių pramo
nės mokslinio tyrimo institu
to Kauno eksperimentinėje 
gamykloje. Pagal Baltarusi
jos mokslininkų receptūrą jis 
bus daromas iš karvių pieno 
ir sūrių iš rūgų. Sukonden- 
suotą ir išdžiovintą mišinį 
toliau perdirbs vienas iš 
Maskvos institutų.

Eksperimentinėje įmonėje, 
pažymi “Kauno tiesa”, gami
nami ir kiti nauji produktai. 
Antai sūdyti sūriai “Daina
va” ir “Sūduva” maistingu
mu prilygsta fermentiniams, 
nors jų nereikia nokinti, su
trumpėja gamybos procesas.

Statybos keičia kryptį
Daugelį metų statybininkai 

plėtė Klaipėdą į pietus, o 
neseniai atsigręžė į šiaurę. 
Netoli Kretingos plento kyla 
naujas kvartalas, kuriame 
bus 12 penkiaaukščių ir 30 
devynaukščių namų.

“Tarybinė Klaipėda” pra
neša, kad namai čia statomi 
iš raudonų plytų, pagal indi
vidualius projektus. Archi
tektai tikisi, kad Miško kvar
talas bus vienas gražiausių 
uostamiestyje.

Jaunajai ... 80 metų
Įvairių respublikos miestų 

ir rajonų žiūrovai jau yra 
matę daugiau kaip keturis 
šimtus “Senovinių kupiškėnų 
vestuvių” spektaklių. Kiek
viename jų jaunąją vaidinda
vo Konstancija Jugulienė,

Nusišypsok
— Ar nebuvo šiandien pas 

jus pietums zuikienos? — 
klausia atbėgęs į restoraną iš 
gretimo namo vaikas.

— Ne. O kas?
— Jau antra diena pasi

gendame savo katino.
ooo

— Ko verki, Juozeli?
— Kad teta taip ilgai sėdi.
— Kodėl gi ji negali sėdė

ti?
— Mat, teta atsisėdo ant 

mano duonos su sviestu.
ooo

— Apie ką reikia kalbėti 
su moterimi, jeigu norima jai 
patikti?

— Apie jos grožį.
— O jeigu ji negraži?
— Tada apie bjaurią iš

vaizdą kitų moterų.

ooo

— Kodėl dailininkai visada 
padeda savo parašus po pa
veikslu?

— Kad žmonės žinotų kur 
paveikslo viršus, o kur apa
čia.

ooo

— Mikai, kas su tavim 
atsitiko? Antakis pramuštas, 
nosis kruvina. Eik namo aš 
tave parvesiu.

— Aš kaip tik iš namų. 
Turėjau svarbų pasikalbėji
mą su uošve.

ooo

— Aš taip ir žinojau, Jo
nai, kad tu šiandien ateisi,— 
sako Onos broliukas.

— Kas tau pasakė?—klau
sia Onos gerbėjas.

— Niekas nesakė, bet aš 
mačiau, kaip Ona nuo stalo 
paslėpė draugo Grikio pa
veikslą. V2V 

šiomis dienomis atšventusi 
savo 80-metį.

Sukakties proga, rašo laik
raštis “Komunizmo keliu”, 
K. Jugulienę karštai pasvei
kino Kupiškio etnografinio 
liaudies teatro artistai, gau
sūs šio garsaus kolektyvo 
gerbėjai, jaunieji saviveikli
ninkai. Jubiliatei įteiktas 
Lietuvos TSR kultūros mi
nisterijos garbės raštas.

Dailininkų ir kolūkiečių 
draugystė

Klaipėdos dramos teatre šį 
rudenį buvo atidaryta antroji 
uostamiečio dailininkų darbų 
paroda, skirta Skuodo rajono 
Luknės kolūkio žemdir
biams. Eksponuojami kolū
kio pirmūnų portretai, kolū
kiečių darbo, buities ir gam
tos vaizdai.

Dailininkai sudarė su Luk
nės kolūkiečiais bendradar
biavimo sutartį. Antrą vasa
rą jie praleido po kelias 
savaites kolūkyje, bendravo 
su kolūkiečiais, kūrė naujus 
darbus. Dailininkų kūriniai, 
pažymi “Tarybinė Klaipėda”, 
praturtinto kolūkio darbo 
pirmūnų portretų galeriją, 
buvo eksponuojami kolūkyje 
ir Skuodo parodų salėje.

Baudžiavos laikais gimusi
“Užstalėje ant kėdutės pri

tūpusi švara ir gerumu spin
dinti senučiukė pupeles lukš
teno”—taip pradeda pasako
jimą apie Barborą Jasaitę 
Plungės rajono “Kibirkšties” 
laikraštis. Ji—viena seniau
sių respublikoje, vasarą pra
dėjo 125-uosius savo gyveni
mo metus. Šimtametė nueina 
iki Rietavo, nors nuo Vitke- 
lių kaimo iki jo beveik keturi 
kilometrai.

Kai kūrėsi kolūkis, B. Ja- 
saitei jau buvo 94-eri. Tačiau 
per darbymetį dar nueidavo 
linų rauti, daržų ravėti, šie
no grėbti. Dabar pensiją 
gauna. Tik praėjusią žiemą 
sesers dukra A. Sauserienė, 
pas kurią senoji dabar gyve
na, prišenkino ją pirmą kartą 
nuvažiuoti pas gydytoją.

Parinko A. Petrauskas

ĮSPŪDINGI DRAUGIŠKI SUSITIKIMAI

Ją sutinka ir sveikina miesto meras Coleman Young ir Miesto Tarybos narė Mrs. 
Maryann Mahaffey. Apatinėje —Jungtinių Valstijų elektrikierių delegacija Maskvoje 
susitinka su darbininkais teeklų gaminimo įmonėje.

Žmogus ir visata
Antanas Juška 

Astronomas

Tvirtą pamatą turi mintis, 
kad žmogus išsiskyrė iš gy
vulių pasaulio tuomet, kad 
ėmė žiūrėti ne tik į Žemę bet 
ir į dangų, kai atsistojo ant 
dviejų kojų. Dieną saulėta
sis, o naktį žvaigždėtasis 
dangus vertė susimąstyti 
apie ryšį tarp Žemės ir 
Dangaus, apie žmogaus vietą 
Visatoje. Dangus buvo aukš
tai, jo sukimasis ir ypač 
Saulės, Mėnulio ir į žvaigž
des visiškai panašių planetų 
kelionės vis ta pačia dangaus 
juosta —Zodiaku sprauste 
spraudė mintį, kad dangus 
yra gyvenamas aukštesnių 
būtybių—dievų ir pusdievių, 
o taip pat išrinktųjų žmonių 
vėlių. Jie tvarko dangaus 
valdas, nuo jų priklauso Že
mės gyvenimas. Žvaigždėto
jo dangaus stebėjimas, jo 
reiškinių aiškinimas ir davė 
pradžią seniausiam gamtos 
mokslui—astronomijai ir jo 
tariamai įtakai žmonių gyve
nimui bei likimui—astrologi
jai.

Senovės ir vidurinių amžių 
ne tik eiliniai žmonės, bet ir 
mokslininkai galvojo, kad 
dangaus skliautas yra mate
rialus, kad prie jo pritvirtin
tos žvaigždės. Net Mikalo
jaus Koperniko Visatos san
daros modelis užbaigiamas 
žvaigždių sfera. Pirmojo Vil
niuje lotynų kalba išleistojo 
astronomijos vadovėlio auto
rius Albertas Dyblinskis 
(1693), remdamasis žinomojo 
astronomo Ticho Brahės duo
menimis, teigia, kad žvaigž
džių sferos atstumas nuo že
mės lygus 90 mln. km. Ta
čiau nuo Koperniko pasaulė
vaizdžio perversmo prasidė
jęs spartus matematikos, fi
zikos ir astronomijos mokslų 
vystymasis netruko įrodyti, 
kad dangaus skliautas tėra 
optinis vaizdinys, kad 
žvaigždės yra be galo tolimos 
saulės, kad jos ir kita kosmi
nė medžiaga sudaro milžiniš
ko masto sistemas—galakti
kas.

Visata pasirodė daug įvai
resnė ir sudėtingesnė, negu 
atrodė iš pradžių. Pirmiausia 
išaiškėjo didžiulė žvaigždžių 
ir jų sistemų įvairovė. Per 
du tris pastaruosius šimtme
čius pavyko atskleisti mūsų 
Galaktiką, kurioje Saulė tėra 
viena iš daugiau kaip pusan
tro šimto milijardų žvaigž
džių. Šalia pastoviai spindu

liuojančių žvaigždžių radosi 
kintamųjų, lėtai ir greitai 
pulsuojančių, šalis vienišų— 
dvinarių, daugianarių ir tu
rinčių planetų, šalia kone 
gryname vakuume skriejan
čių—ir pasinėrusių į kosmi
nių dujų ir dulkių debesynus.

Mūsų Galaktika anaiptol 
ne vienintelė kosminė siste
ma. Neaprėpiamose erdvėse 
randama kaskart daugiau ir 
įvairesnių kitų galaktikų, 
skaičiuojamų milijonais. Vie
nos jų intensyviai spinduliuo
ja optiniais spinduliais, kitos 
infraraudonaisiais ir radijo, o 
dar kitos Rentgeno spindu
liais. Ypač galingi spindulia
vimo šaltiniai — kvazarai. 
Spinduliuoja ne tik žvaigždi
nė medžiaga, bet ir tarp
žvaigždinis ir tarpgalaktinis 
laukai. Tai vadinamasis re
liktinis spinduliavimas.

Plačiau ir giliau susipaži
nus su Visatos sandara ir 
sudėtimi, paaiškėjo du nuo
stabūs dalykai: tai Visatos 
plėtimasis ir Visatos kūnų 
bei jų sistemų kitimas. Visa
ta—nestacionari ir nepasto
vi. Tarpai tarp galaktikų 
didėja. Tai kosminės erdvės 
plėtimosi savybė, pasireiš
kianti galaktikų spektruose 
linijų pasislinkimu į raudoną
jį spektro galą. Yra jaunų, 
vidutinių ir senų žvaigždžių 
ir jų sistemų. Visata prieš 
keliolika milijardų metų bu
vo daug mažesnė ir daug 
jaunesnė. Ji vystosi didesnio 
organizuotumo ir įvairumo 
kryptimi. Visatoje radosi 
planetų, kurias maitino jų 
saulių energija ir kuriose 
susidarė ne tik didelė ele
mentų, bet ir molekulių įvai
rovė—gyvosios ląstelės pa
matas. Tuo tarpu žinome tik 
vieną tokią planetą—Žemę. 
Jos masė, sudėtis ir atstu
mas nuo Saulės kaip tik tiko 
gyvybei atsirasti prieš du su 
viršum milijardus metų. Gy
vybė toliau vystėsi, įvairėjo, 
darėsi sudėtingesnė, sąmo
ningesnė. Per pastaruosius 
milijonus metų Žemėje jau 
gyveno žmogus, o per pasku
tinius tūkstantmečius ir ypač 
šimtmečius jis nepaprastai 
išplėtojo mokslą, techniką, 
meną. Žemėje radosi retas 
gamtos bei visuomenės reiš
kinys—civilizacija.

Gyvename, viena vertus, 
laikotarpį, kada pradėjome 
moksliškai svarstyti ne tik 

materijos sandarą bei sudėtį, 
bet ir erdvės bei laiko pri
gimties klausimus—didžią
sias kosmologijos problemas, 
spręsti, iš kur ir kaip randasi 
mūsų tiriamoji Visata ir kur
link ji eina. Kita vertus, 
civilizacijos lygis tiek pakilo, 
kad pasidarė įmanoma ati
trūkti nuo Žemės, kosminė
mis stotimis ir erdvėlaiviais 
pasiekti kitus kosminius kū
nus, juos tartum iš naujo 
atrasti.

Didinga Gamta! Argi gali
ma nuo jos nusišalinti, ja 
nesidomėti, nedėti jos pažini
mo į savo pasaulėžiūros pa
matus?! Argi galima naikinti, 
ką ji taip sunkiai ir taip lėtai 
kūrė ir kuria? Siaubingi ka
rai,gamtos teršimas, visokių 
narkotikų, ypač alkoholio ir 
tabako vartojimas — tai 
prieštaravimas Gamtos kū
rybai. Ar neaišku, kad turi
me vis tiksliau ir pilniau 
pažinti gamtą ir aktyviai įsi
jungti į jos veiklą, kad nenu- 
grimstume į juodąją skylę, 
kaip labai masyvios žvaigž
dės savo senatvėje.

Didingas šių dienų Mate
matikos, Fizikos, Chemijos, 
Biologijos ir ypač Astronomi
jos rūmas. Bet mūsų galvos 
neturi apsvaigti. Turime at
siminti, kad nė vienas moks
las nepriėjo pabaigos ir kažin 
ar kada prieis. Mokslinis 
pažinimas tik vis platėja, gi
lėja, jis vis daugiau panaudo
jamas tobulinant techniką ir 
net visuomenę. Dar yra ne
surastų ir neatpažintų reiš
kinių. Jų tarpe ir vadinamų
jų NSO (Neatpažintų Skrai
dančių Objektų) reiškinių, 
kuriais domisi kai kurie 
mokslininkai, o ypač žurna
listai ir kas juos skaito. Tuo 
tarpu viena galima apie juos 
pasakyti, kad NSO absoliu
čiai nieko nesako apie protą 
kur nors kitur Visatoje, bet 
jie įrodo, kad maža dar proto 
Žemėje.

PYLIMAS
NUO BANGŲ

Japonijoje pradėtas sta
tyti didžiausias pasaulyje 
pylimas (1669 m ilgio, 25 m 
pločio), kuris turės saugoti 
Kamalsio miestą ir uostą, 
esantj Šalies Šiaurėje, nuo 
pražūtingų cunamio bangų. 
Statybininkai nuleis j jūros 
dugną 69 betoninius keso
nus — specialias kameras, 
aukštumo sulig devynaukš
čiu namu.

Per pastaruosius Šimtą me- 
ai Kamaisio miestą tris kar
tus nusiavė Ramiojo vande
nyno bangos: 1896, 1933 ir 
1960 metais. Pastarąją stichi
nę nelaimę sukėlė žemės 
drebėjimas, kurio epicentras 
buvo vandenyne, prie Čilės 
krantų.
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KANADOS ŽINIOS
Montreal, Quebec

UŽGESO JAUNA GYVYBĖ
Gruodžio 27 d., vos sulau

kusį 44 metų amžiaus, rado 
namuose negyvą Volterį 
Trumpą. Didžiausiame liūde
syje liko velionio motina, 
kuri prieš kelioliką metų 
palaidojo savo vyrą; taipgi 
liko žmona ir du sūnūs.

Ilsėkis ramiai, o velionio 
artimiesiems gili užuojauta.

NELAIMĖS-LIGOS
Vilasalietis A. Ališauskas 

puolė ir susilaužė šonkaulį. 
Gydosi namuose.

A. Jagelavičius puolė laip
tais lipdamas ir smarkiai 
užsigavo. Tas pasitaikė šven
čių laiku.

Ignas Masandukas jau se
niai guli Veteranų ligoninėje. 
Jis yra ištiktas paralyžiaus— 
negali kalbėti. Jį laiks nuo 
laiko aplanko ir įteikia dova
nelių Sūnų ir Dukterų dr-jos 
valdyba. Tą galėtų padaryti 
ir kiti jo artimi draugai.

Toronto, Ont.
Gerbiami draugai tautiečiai!

Prisiminkime draugus, 
parblokštus ligos. Gal jų yra 
daugiau, bet aš kalbu tik 
apie tuos, kuriuos aš žinau.

Kada buvo sveiki, buvo 
darbštūs, draugiški, mylėjo 
ir skaitė knygas ir laikraš
čius, gausiai rėmė darbinin
kišką spaudą, Frank ir Vera 
Kelly (Kukliai), dabar randa-

Winnipeg, Man.
PRANEŠIMAS

Manitobos Lietuvių Klubo 
metinis visuotinas narių susi
rinkimas įvyks 1980 m. vasa
rio 3 dieną, sekmadienį, 2 
vai. po pietų, Klubo patal
pose, 240 Manitoba Ave.

Maloniai kviečiame visus na
rius, taipgi prijaučiančius 
svečius ir norinčius į Klubą 
įstoti dalyvauti. Bus daromi 
pranešimai ir rinkimas komi
teto 1980 metams.

Klubo Valdyba

Pavyzdys kaip vasarą Lietuvos moksleiviai 
talkininkauja žemdirbiams

Raudondvario mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslinio 
tyrimo institute bei jo ūkiskaitinėse eksperimentinėse 
dirbtuvėse—nemažas būrys komjaunuolių. Jie šefuoja 
Kauno rajono Batniavos tarybinį ūkį. O rugsėjo pabaigoje 
komjaunuoliai atėjo į talką ir Vytėnų eksperimentinio ūkio 
žemdirbiams.

— Jau kelios dienos, kai triūsiame Vytėnuose,—pasakoja 
ūkiskaitinių eksperimentinių dirbtuvių sandėlių ir saugyklų 
technologinio skyriaus vyriausiasis inžinierius technologas 
Edmundas Gabriunas.—Dorajame ridikėlių, burokėlių sek
iojus.

Specialiais kirvukais burokėlių sekiojai kertami, krauna
mi į krūvas, po to gabenami į džiovyklas. Vytėnų 
eksperimentinio ūkio laukuose gausu talkininkų. Čia dirba 
208 Daugų žemės ūkio technikumo ir 50 Kauno P. Mažylio 
medicinos mokyklos moksleivių.

Svarbi komjaunimo parama kaimui. Šiuo metu Kauno 
rajono ūkiuose triūsia apie du tūkstančius talkininkų iš 
Lietuvos žemės ūkio akademijos, įvairių technikumų ir 
profesinių technikos mokyklų. A. Verba

A. Šuplevičienė šventes 
praleido J. A. V. su savo 
seniai sergančia sesute ir jos 
šeima.

A. ir H. Jagelavičių dukre
lė šventes praleido Floridoje.

Aplankė J. Telenį ir jo 
šeimą sesutė iš J.A.V. A. 
Linartienė.

Lilia Urbanavičiūtė buvo 
išvykusi į Puerto Rico dviem 
savaitėm. P.

PRANEŠIMAS
Montrealo Sūnų ir Dukte

rų Pašalpinės Draugijos Me
tinis susirinkimas įvyks sau
sio 12 dieną, 1 vai. 30 mėn., 
3447 St. Laurient St.

Prašome visus narius daly
vauti. Bus išduoti metiniai 
reportai ir aptarta ateinančių 
metų veikla.

Iki pasimatymo. Valdyba
Pastaba: Šis pranešimas 

buvo išsiųstas iš Montrealo 
gruodžio 30 d., o laiškas mus 
pasiekė sausio 7 d. Red.

si Barcock Nursing Home, 
Wardsville, Ont. Jiedu dau
geliui iš mūsų yra gerai 
žinomi.

Mes su draugais juos ap
lankėme. Labai džiaugiasi ir 
nori, kad jos aplankytų ir 
daugiau draugų. Jie yra 
smarkiai susirgę. Veronika 
Kuklienė yra suparalyžiuota, 
negali pavaikščioti. Turi var
toti vežimėlį. A. M.

LIGONIAI
Šiuo laiku yra susirgęs 

Klubo narys J. Mikalauskas. 
Jis randasi savo namuose.

Taipgi serga garbės narys 
J. Karulis. Jis randasi Holy 
Family Nursing Home.

J. Karuliui sausio mėnesį 
sukanka 99 metai. Tai se
niausias amžiumi Klubo na
rys. O gal ir seniausias lietu
vis visoje Kanadoje.

Klubo valdyba linki ligo
niams susveikti ir grįžti į 
Klubą. V. Novagrodskis

NELAIMĖS BUVO 
GALIMA IŠVENGTI

Pittsburgh, Cal. — Gegu
žės 26 dieną čia Dow Chemi
cal Co. fabrike įvyko eksplo
zija, kurioje du darbininkai 
buvo užmušti, o 30 sužeistų. 
Dabar paaiški, kad už nelai
mę kalti įmonės savininkai.* 
Taip sako Don Vial, valstijos 
industrinių santykių depar
tamento direktorius. Jie ne
paisė savo darbininkų svei
katos apsaugos reikalų. 
Jiems pirmoje vietoje buvo 
padidinimas savo pelnų. Bet 
už tą kriminališką apsileidi
mą arba nepaisymą jie nebu
vo patraukti atsakomybėn ir 
nubausti.

SMERKIA UŽDARYMĄ 
PLIENO FABRIKŲ

Ohio valstijos Komunistų 
Partija uždarymą plieno fab
rikų ir išmetimą darbininkų į 
bedarbių gretas vadina mo
nopolistinių korporacijų “kri- 
minališku aktu” ir reikalau
ja, kad federalinė valdžia 
tam padarytų galą. Tokį pa
reiškimą partija paskelbė 
sausio 3 dieną. Komunistai 
ragina sudaryti bendrą fron
tą ir kovoti už išgelbėjimą 
plieno darbininkams darbų. 
Nuo uždarymo plieno fabrikų 
daugiausia yra nukentėjęs 
Youngstown miestas.

Savo pareiškime komunis
tai taipgi raginą Kongresą 
tuojau priimti Trumpesnės 
darbo savaitės bilių (HR 
1784), ir ratifikuoti SALT II 
sutartį.

BAIGĖSI ILGIAUSIAS 
MOKYTOJŲ STREIKAS

Cleveland, Ohio. — Šio 
didmiesčio mokytojai priėmė 
Mokyklų tarybos pasiūlymą 
algų klausimu ir sugrįžo į 
darbą. Streikas tęsėsi vie
nuolika savaičių. Tai bene 
ilgiausias mokytojų streikas 
istorijoje. Mokytojai parodė 
nepaprastai aukštą solidaru
mą.

JAPONIJA TARIASI SU 
IRANU DĖL NAFTOS

Tokyo. — Jau net kelios 
Japonijos kompanijos šiuos 
1980 metus pradėjo su užve
dimu derybų su Irano valdžia 
dėl importavimo naftos. Jos 
nori iš Irano gauti (importuo
ti) net apie 500,000 statinių į 
dieną per visus šiuos metus. 
Už statinę siūlo mokėti $30. 
Visos transakcijos metinė 
vertė—$6,500,000,000!

MERA RAMYBĖS 
PO ALYVMEDŽIAIS

Graikijos telegramų agentū
ra praneiė, kad automobilio 
katastrofos auka tapo garsu
sis alyvmedis, po kuriuo, pa
sak legendos, senovės graikų 
filosofas Platonas mokė savo 
mokinius. Prie Atėnų — Plrė- 
Jaus kelio augusį med| mirti
nai sužalojo sugedusiais stab
džiais autobusas. Oficialiame 
valdžios pranetime rąžomą: 
„Istorinis alyvmedis Išrautas 
su šaknimis ir sulaužytas į ke- 
turtas dalis. Vyriausybė nu
sprendė šio medžio Žakas pa
sodinti | tq padą vietą". Iki 
lemtingojo Jvykio alyvmedis 
žaliavo toje vietoje 3 tūkst. 
metų. Atlaikė karus Ir žemės 
drebėjimus. kas gali atsi
laikyti prlel automobll|l

PRADEDAME
NAUJUOSIUS METUS

Nauji metai, bet seni ne
baigti reikalai. Visi tikime ir 
linkime, kad naujieji metai 
būtų geresni ir laimingesni. 
Tačiau mes, Miamyje, nega
lime džiaugtis organizaciniais 
laimėjimais. Vietinis mūsų 
Aido choras jau praėjusiais 
(1979) metais nutilo. 
Organizacijų nariai ir veikė
jai, kurie tik prieš keletą 
metų buvo veiklūs, amžiaus 
ir ligų pakirsti, turi pasi
traukti iš organizacinės veik
los. Dėl tokių kitokių prie
žasčių LSK ir LLD 75 kuo
pos valdybų rinkimai reikėjo 
atidėti į 1980 metų sausio 
mėnesio susirinkimus.

Žinoma, tai rodo, kad mū
sų eilės, kurie atvykome į 
Floridą prailginti savo gyve
nimą, sparčiai retėja. Ne 
taip seniai buvo suorganizuo
tas Lietuvių Socialis Klubas^ 
įsteigta nuosava svetainė. 
Buvo ruošiami koncertai, 
vyko graži dailės-rankdarbių 
paroda. O 1969 metais LSK 
salėje, Miamyje, vyko nacio
nalinis LMS suvažiavimas ir 
festivalis. Tai ne taip ilgos 
praeities veikla. Tačiau šian
dien jau daugelio draugių ir 
draugų, kurie buvo minėtų 
sueigų rengėjais bei daly
viais, šiandien jau nėra mūsų 
tarpe.
MŪSŲ LIGONIAI

Kalbant apie mūsų ligo
nius, kuriuos norime paminė
ti, reikia prisiminti, kad jie 
visi jau yra peržengę 8-tą 
dešimtį savo gyvenimo am
žiaus, o kai kurie jau baigė ir 
9-tą dešimtį metų.

Kai rašome šį pranešimą, 
Jonas ir Sofija Thomsonai 
dar tebėra ligoninėje. Ypa
tingai J. Thomsonas buvęs 
vietinio Aido cĮioro iniciato
rius ir organizatorius, jau 
bus apie penketas metų, kai 
Jonas buvo ligos atskirtas 
nuo visuomeninės veiklos. 
Jau keletą kartų jam teko 
pagulėti ligoninėje, o namuo
se jo sveikata rūpinasi jo 
žmona Sofija. O šiuo metu ir 
draugė Thomsonienė buvo 
ligos priversta atsigulti į 
ligoninės lovą.

Taip ir Jonas Daugirdas, 
veikęs LLD kuopos valdybo
je, dainavęs ir veikęs Aido 
chore, buvęs LSK namo pri
žiūrėtoju, šiuo metu yra sun
kiai sergantis ligonis. Na
muose jį prižiūri jo gyvenimo 
draugė Uršulė Daugirdienė. 
O Julius Krasnickas, solis
tas, chorvedis. Šiuo laiku 
gydomas ligoninėje. Sakoma, 
kad jo sveikata yra sunkioje 
padėtyje.

Taip ir Ch. Tamošiūnas 
yra ligonių sąraše. Tik su 
kitų pagalba retkarčiais at
vyksta į LSK sueigas. O 
Tamošiūnas buvo eilėse tų, 
kurie organizavo LSK, stei
gė jo svetainę. Jis keletą 
metų buvo renkamas LSK 
pirmininku, veikė ir kitoje 
klubo vadovybėje. Arba im
kime J. ir R. Stevensonus, 
su kuriais buvo malonu susi
tikti ir pasikalbėti LSK suei
gose. Šiuo metu ir juos 
įvairios ligos kankina.

Sunki liga pastojo kelią ir 
Vinco Bovino organizacinei 
veiklai. Praėjusiais 1979 me
tais V. Bovinas net du kartus 
turėjo pagulėti ligoninėje. 
Ypatingai liepos mėnesį Bo
vino sveikatą pritrenkė prie
puolis (stroke), dėl kurio 
daugiau kaip mėnesį jam 
teko išgulėti Mercy ligoninė
je. Dabar jis stiprina sveika
tą namuose žmonos ir gydy
tojų priežiūroj.

Bovino veikla buvo LLD 
kuopoje ir LSK. Dar 1979 
metais V. Bovinas buvo LLD 
kuopos pirmininku ir LSK 
direktorium. Tačiau po šios 
sunkios ligos V. Bovinas jau 
negalės dalyvauti organizaci-

Miami , Florida DETROIT, MICH.

LLD

jų veikloje. Be kitų negalavi
mų jo ir akys silpnėja.

Linkime visiems ligoniams 
geriausios sveikatos 1980 
metais.

Žinoma, draugėms ir drau
gams, kurie jaunesni ir stip
resni, tenka nešti sunkesnę 
organizacinio darbo naštą. 
Dėkingi esame draugams A. 
ir N. Iešmantams A. ir V. 
Nevinsams, M. Navickienei, 
M. Koch, J. Šukaičiui, A. 
Švėgždai, J. Zutrai, F. Man- 
kauskui ir kitiems, kurie šiuo 
metu veikia LSK ir 
kuopos valdybose.
MŪSŲ LAIKRAŠČIŲ 
VAJAI

Praretėjus mūsų veikė
jams, sunkiau darosi sukelti 
“Laisvės” ir “Vilnies” išlaiky
mo fondai. Dabartinėje padė
tyje laikraščiams parama tu
ri vykti nuolatiniai. Šiuo me
tu laikraščio rolė darosi dar 
svarbesnė. Mūsų eilėse daro
si daugiau tokių draugų bei 
draugių, kurie dėl sveikatos 
ir amžiaus jau negali lankyti 
organizacijų susirinkimų ir 
sueigų, bet jie dar gali pa
skaityti laikraštį. Vadinasi, 
“Laisvė” bei “Vilnis” tampa 
vienintelis šaltinis, per kurį 
šie skaitytojai gali sužinoti 
apie veiklą tų draugų, 
kurie dar palaiko esamas 
organizacijas. O ypač svarbu 
mums visiems tos žinios, 
kurias “Laisvė” ir “Vilnis” 
pateikia iš Tarybų Lietuvos. 
Mes sužinome apie brolių ir 
anūkų veiklą buvusioje mūsų 
tėvynėje.

Tad mes, kurie kiek gali
me, ir esamos mūsų organi
zacijos, turime palaikyti, 
remti mūsų spaudą. Be fi
nansinės paramos šiuo metu, 
kai siautėja didžioji infliacija, 
laikraščiai negali išsilaikyti.

Klubietis

LEISTŲ SAVO 
TERITORIJAS 
PANAUDOTI PUOLIMUI 
TAR. SĄJUNGOS

Izraelio premjeras Begin ir 
Egipto prezidentas Sadat sa
ko, kad jeigu Jungtinės Val
stijos sugalvotų ruošti mili- 
tarinį žygį į Afghanistaną 
prieš jame pagal susitarimą 
su jo revoliucine valdžia 
esančias Tarybines militari- 
nes jėgas, jie leistų tam 
panaudoti Izraelio ir Egipto 
teritorijas. Izraelis, girdi, 
netgi sutiktų leisti amerikie
čiams įsteigti savo pastovią 
militarinę bazę. Matoma, jie 
tokį pasiūlymą yra padarę 
prezidentui Carteriui. Bet 
savo grūmojimuose Tarybų 
Sąjungai prezidentas nemi
nėjo jokio militarinio žygio. 
Gal jis jo ir neplanuoja, nes 
jis žino, kad tai galėtų būti 
pradžia pasaulinio karo. Ti
kėkime, kad jis apie tokį 
militarinį žygį į Afghanistaną 
nė negalvoja.

TARP JAV IR
V. VOKIETIJOS
NAUJI MILITARINIAI
PASITARIMAI

Bonna. — Greitoje ateityje 
tarp Vokiečių Federatyvinės 
Respublikos (Vakarų Vokie
tijos) ir Jungtinių Valstijų 
prasidės nauji, aukšto lygio 
militariniai pasitarimai. Jų 
tema—įvykiai Afghanistane.

Tai bus, matyt, pradžia 
vykdymo prezidento Carte- 
rio plano visas NATO valsty
bes militariniai sumobilizuoti 
ir nukreipti prieš Tarybų 
Sąjungą.

Pranešime nepasakoma, ką 
reiškia tas “aukštas lygis? 
Ar tai reiškia, kad juose 
dalyvaus ir pats prezidentas 
Carteris, ar užteks tik val
stybės sekretoriaus Cyrus 
Vance. O gal ir abu? Kai šie 
žodžiai pasieks skaitytojus, 
tie pasitarimai gal jau bus 
prasidėję . . .

ŠVENTĖS
Žieminės šventės sėkmin

gai praėjo ir buvo gerai 
paminėtos. Detroito Lietuvių 
Klubas buvo nepaprastai 
gražiai prirengtas. To darbo 
nuopelnas priklauso Alfons 
Rye, jo šeimai ir giminėms.

Klubo priešmetinis susirin
kimas įvyko gruodžio 23 d. 
Buvo išrinkta valdyba 1980 
metams. Valdyboje pasiliko 
tie patys: pirmininkė St. 
Masytė; vice-pirmininkas 
John Smith; užrašų raštinin
kas Albert Stacey; finansų 
raštininkas Servit Gugas; iž
dininkas Alfons Rye; trus- 
tystai Kęstutis Garelis ir 
Emma Rye; maršalka Mikas 
Stunskas. Į narystės komite
tą išrinkti Albinas Bubnelis, 
Tony Vasaris ir Antoinette 
Garelis. Į knygų peržiūrėji
mo komitetą išrinkti Stanley 
Sautila, Stanley Račiukaitis 
ir Klemensas Butėnas.

Po susirinkimo, švenčių 
proga visi susirinkę nariai 
buvo nemokamai pavaišinti. 
Už kelių dienų atėjo nauji 
metai ir vėl klubiečiai susi
rinko į klubą ir sulaukė 1980 
metų. Viskas buvo nemoka
mai, išskyrus gėrimus; buvo 
kepurės, muzika, užkandžiai.

UŽBAIGĖ DARBĄ
Dar vienas klubo valdybos 

narys išėjo į pensiją. Tai 
Kestutis Garelis. Jis yra 
pabaigęs augštą inžinieriaus 
mokslą ir per daug metų 
dirbo Fordo karalystėje.

Kestutis Garelis dar tebė
ra jaunas vyras ir nuo jo 
tikimės daug pagalbos visose 
organizacijose.
GIMTADIENIS

Sužinojome, jog visiems 
gerai žinoma klubietė ir šio 
laikraščio skaitytoja ir rėmė
ja Helen Umaras, minės savo 
gimtadienį sausio 17 d. Svei
kiname ją ir linkime jai geros 
sveikatos ir sulaukt dar daug 
linskmų gimtadienių.
MIRĖ

Gavome žinią, kad Buenos 
Aires, Argentinoj, mirė Ur-

Čia įmonę uždarė, 
o Meksikoj stato naują

Hamtramck, Mich. — 
Chrysler Corporation čia sa
vo didžiulę automobilių ga
minimo Dodge Main įmonę 
uždarė ir 2,900 darbininkų 
išmetė į bedarbių eiles. Bet 
ta pati korporacija Meksikos 
šiaurinėje dalyje Saltillo 
mieste stato net už 110 
milijonų naują fabriką. Jis 
bus paleistas darban, tai yra 
atidarytas 1981 metais. Ja
me dirbsią nuo 
3,000 darbinikų.

Kaip žinoma, 
darbininkų algos 

2,000 iki

Meksikoje 
daug ma-

< t-l
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vsfiia 
nu

Dailės parodų rūmuose Vilniuje atidaryta Pabaltijo tarybi
nių respublikų paroda “Papuošalai ir suvenyrai”, kurioje 
eksponuojama apie tris tūkstančius meno dirbinių. Prieš 
tai su šia ekspozicija turėjo progos susipažinti Rygos ir 
Talino gyventojai bei šių miestų svečiai.

V. Gulevičiaus nuotrauka

šulės Ruth Railienės brolis 
Labuckas. Tikiu, jog detroi- 
tiečiai atsimena pažangietę 
Railienę, kuri dabar gyvena 
Imlay City. Ji nuskrido į 
Argentiną 10 d. lapkričio 
aplankyt savo sergantį brolį. 
Jis mirė lapkričio 26 d. 
Važiuodama į Argentiną, ji 
užrašė jam “Laisvę”, bet jis 
nebeturėjo progos ją skaityt. 
Dabar laikraštis liks jo šei
mai. Reiškiame didelę užuo
jautą Uršulei Ruth Railienei, 
netekus savo broliuko.
SERGA LAISVIETIS

Visiems gerai žinomas de- 
troitietis ir šio laikraščio 
skaitytojas, Juozas Račiūnas 
serga. Mes visi jo pasigenda
me susirinkimuose ir paren
gimuose. Būtų gerai, kad 
palinksmintumėm jį, pasiųs
dami jam atvirukę į namus: 
Juozas Račiūnas, 4393 St. 
Lawrence, Detroit, Michigan 
48210.
PAGERĖJO

Užbaigus 1979 metus, at
rodo, kad reikalai kiek page
rėjo. Detroito miesto policija 
praneša, jog per 1979 metus 
mažiau žmonių buvo užmušta 
negu 1978 metais. Per visus 
1979 metus buvo užmušta 
451 žmonės, o 1978 metais 
498. Šie 
piktumo, 
alkoholio, 
praneša, 
užsimušė 
1979 metus, 
metus 2063.

Taigi 1979 metai buvo kiek 
geresni nes mažiau žmonių 
žuvo Michigane ir Detroite.

užmušimai yra iš 
nuo narkotikų ir 
Valstijos policija 

kad automobiliais 
1810 žmonių per 

o per 1978

METINIS SUSIRINKIMAS
Detroito Lietuvių Klubo 

metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, sausio 27 d. Klu
bo namuose, 4114 W. Vernor 
Highway, 10 vai. ryte. Visi 
nariai yra prašomi susirinki
me dalyvaut, nes jis yra 
metinis ir jame galima pa
keist konstituciją. Girdėsite 
metinius raportus apie klubą 
ir ateinančius įvykius.

Stefanija

žesnės negu Jungtinėse Val
stijose. Chrysler korporacija 
tikisi ten žymiai padidinti 
davo pelnus.

General Motors korporaci
ja irgi neatsilieka. Ji toje 
pačioje Meksikos dalyje sta
to du fabrikus. Jie irgi pra
dės veikti 1981 metais. Kai 
jie bus pilnai įrengti, juose 
1985 metais jau būsią paga
minta 110,000 automobilių. 
Juose dirbsią apie 6,000 dar
bininkų, irgi, žinoma, už 
daug mažesnes algas, negu 
šioje šalyje.
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“LAISVĖS” REIKALAI SU SVEČIAIS IŠ TARYBŲ LIETUVOS
Tęsiama iš 1 pusi.

Per laikotarpį, nuo gruodžio 12 d. iki gruodžio 31 d., 
gavome 8 naujus skaitytojus, kuriuos prisiuntė P. Alekna, 
St. Petersburg, Fla. (4); Stefanija Masytė, Detroit, Mich.
3) ir A. Bemat, Los Angeles, Cal. (1).

♦ * *
Į fondą aukų gavome nuo gruodžio 12 d. iki pabaigos 

vajau* Grupė “Laisvės” Rėmėjų.............................. $5,000.00
Antra grupė “Laisvės” Rėmėjų................................ 1,500.00
Jon-v Smalenskas, Miami, Fla., per N. lešmantienę. 100.00 
Kanados LLD Centro Komitetas, per J. Ylą,

Willowdale, Ont., Canada................................ 42.00
V. Grinevičienė, per J. Ylą, Willowdale, Ont., Canada25.00 
Helen Žukienė, Johnson City, N. Y., per Helen Pine .25.00 
M. Arison, Fairfield, Conn...............................................20.00
Vincas Bovinas, Miami, Fla., per N. lešmantienę ... .20.00 
Eliz tbeth Stankus, Miami Springs, Florida,

per N. lešmantienę...........................  20.00
Povilas Bukis, Vancouver,B.C.,Canada,per A.Grinkų . 20.00 
P. Juška, Sudbury, Ont., Canada.................................. 20.00
V. ir A. Grigaitis, Wilkes-Barre, Pa...............................20.00
Joseph Deltuva, Baltimore, Md.......................................18.00
John Krist, Brockton, Mass....................    18.00
Pa.a Papeivis, Jacksonville Beach, Fla.......................... 13.00
Bruno Medley, Stuart, Florida........................................ 13.00
Xnna Jones, Brooklyn, N. Y., per K. Bender..............10.00
John ir Ada Morkis, Toronto, Ont., Canada.................10.00
J. Kairys, Toronto, Ont., Canada.................................. 10.00
Joseph CelkiS, Montreal, Que., Canada.........................10.00
Karolis Pečulis, Beaumont, Cal., per P. Zline..............10.00
E. Sungailienė, Oceanside, N. Y..................................... 10.00
Kostas ir Florence Kilkevičiai, Toronto, Ont., Canada 10.00 
O. Kučiauskaitė, Baltimore, Md......................................10.00
Rose Chenkus, West Hazleton, Pa................................... 8.00
J. Ractinas, Detroit, Mich., per S. Masytę.................... 8.00
V. Augutis, Lauderdale Lakes, Fla.................................. 8.00
Charles Yurgon, Chicago, Ill............................................. 8.00
A. Gudžiauskas, Toronto, Ont., Canada, per J. Ylą .. .6.00 
John J. Alekna, Levittown, Pa......................................... 6.00
P. Yoneliūnas, St. Catherines, Ont., Canada.................5.00
Gertrude Bataitis, Dedham, Mass., per M. Uždavinį . .5.00 
A. Zaruba, Norwood, Mass., per M. Uždavinį..............5.00
Mrs. M. Gillam, Ghadstone Victoria, Australia............5.00
S. Kuisis, Islington, Ont., Canada, per S. Karvelį........5.00
Mary Budris, Hot Springs, Ark........................................ 3.00
A. Balčiūnas, Montreal, Que., Canada............................ 3.00
Daratėlė Yuden Mūrelis, Warminster, Pa.......................3.00
Charles S. Bukas, New Hyde Park, N. Y........................ 3.00
Catherine Matakas, Jackson Heights, N. Y.....................3.00
A. Vilkelis, Toronto, Ont., Canada, per J. Ylą..............2.00

♦ * ♦
Viso dabar skelbiamų aukų gavome $7,040. Pridėjus 

pirmiau skelbtų aukų į fondą, iki pabaigos vajaus įplaukė 
$20,077.22. Reiškia sukeltas užsibrėžtas $20,000 fondas. 
Širdingai dėkojame visiems, kurie prisidėjote prie padary
mo vajaus sėkmingu.

ADMINISTRACIJA

Tik dabar sulaikytas

Astoria, L. I. — Praeitą 
penktadienį Barry Weisberg 
tapo suareštuotas ir kaltina
mas prieš metus laiko nužu
dymu prostitutės. Čia jis 
policijos stotyje. Jam gręsia 
viso amžiaus kalėjimas.

San Diego. — Sausio 4 
dieną du iraniečiai rasti jų 
bute užrištomis burnomis, 
surištomis rankomis ir kojo
mis ir nušauti. Policija neži
nanti, kas ir kokiais sumeti
mais tą žiaurią žmogžudystę 
papildė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embahner

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

Telefonas: 846-1970

PAKĖLĖ AUTOMOBILIŲ 
KAINAS

Detroit, Mich. — Ameri
can Motors Corporation pra
neša, kad ji savo gamybos 
automobilių kainą, bendrai 
paėmus, pakelia $111. Ją 
seka Chrysler Corporation. 
Ji savo automobilių kainą 
pakelia $150. General Motors 
Corporation jau praeitais 
metais pranešė, kad ji savo 
automobilių kainą šiais me
tais pakels 1.6 procento, ar
ba nuo $124 iki $200.

Gruodžio 10 d. New Yorke Šioje nuotraukoje, padary- Kretingos rajono laikraščio
redaktorius Feliksas Rapalis.svečiavosi 4 žurnalistai-rašy- toje žurnalisto Sigito Krivic- 

tojai iš Tarybų Lietuvos, ko, matome žurnalistus-rašy-
kurie atvyko su turistine 
grupe iš Tarybų Sąjungos. 
Jie jau buvo pakelyje į na
mus, baigdami savo kelionę 
po plačiąją Ameriką.

Svečiai buvo sustoję “Lais
vės” pastogėje, kur greito
sioms su jais maloniai pralei
dome valandą-kitą.

MARIJA KUPČINSKIENĖ
Tuoj po Kalėdų, dar spėju

si pasveikinti per “Laisvę” 
savo draugus, po ilgos ir 
sunkios ligos Manhasset 
North Shore University Hos
pital pasimirė Marija Baro- 
naitė-Kupčinskienė.

Kilusi iš Bartnikų kaimo, 
nuo pat mažumės ji buvo 
smalsi, drįso ieškoti teisy
bės. Klausinėdavo motiną: 
“Kodėl vieni beturčiai, kiti, 
bagoti, kodėl žmogus žmogų 
žudo. Juk sakei, mamyte, 
kad be dievo valios mažiau
sias vabalėlis nepajuda, tai 
kodėį gi dievas šitokią netei
sybę leidžia? Kodėl tu mane 
varai pas kleboną už dyką 
dirbti, kai jis tekiuose rū
muose gyvena, o mes taip 
vargstam?” Atsakė tada Ma
rytės motina: “Matai, teisin
gai žmonės kalba, kad durna 
esi. . .”

Prieš pat Pirmąjį pasaulinį 
karą Marija užsispyrė Ame
rikon. Ir išvažiavo. 65 metus 
atidirbo, ilgiausiai gyvenda
ma Great Necke, Long Is
lande. Priklausė pažangioms 
organizacijoms, Literatūros 
draugijai. Labai mėgo gam
tą, okeaną, dažnai matydavai 
ją su vyru Juozu, likusiu 
dabar > vienu, Great Necko 
gražiuose parkuose. Kol dar 
galėjo, vis važiuodavo į kal
nus, miškus. Dvejus metus 
kankinosi, galinėjosi su bai
siąja, nepagydoma liga.

Kai paskutiniu kartu nuve
žė ligoninėn, alpstančią 
skausmu raštinėje klausė, 
kokio tikėjimo ... Iš neštu
vų atsišaukė: “laisva gimiau, 
laisva mirsiu”. Mirė sulauku
si 84 metų amžiaus. Buvo 
pašarvota O’Brien koplyčioj 
visą sekmadienį gruodžio 30 
d., ir pirmadienio rytą gimi
nės ir draugai atsisveikino su 
jos palaikais, kuriuos išvežė 

tojus su grupe laisviečių. 
Gerbiami svečiai sekami: 
“Mokslo ir Gyvenimo” žurna
lo vyriausio redaktoriaus pa- 

! vaduotojas Algimantas Se
maška, LTSR Televizijos ir 
Radijo komiteto vyriausias 
redaktorius Antanas Šimkū
nas, Utenos rajono laikraščio 
redaktorius Stasys Račas ir

Sveiki, sulaukę Naujų Metu
Sekmadienį, gruodžio 30 d. 

Aido choras surengė Naujųjų 
Metų tradicinį parengimą at
sisveikinti su senaisiais me
tais ir sutikti naujuosius me
tus. Geras skaičius Aido cho
ro rėmėjų ir lietuviškų dainų 
mylėtojų susirinko į “Lais
vės”, salę su aidiečiais pra
leisti popiety ir pasilinksmin
ti, pasivaišinti.

“Laisvės” salė ir stalai bu
vo šventiškai papuošti. Mūsų 
geros aidietės šeimininkės 
Ona Babarskienė ir Nelė 
Ventienė paruošė geras vai
šes, Nastė Bukniene pasidar
bavo prie bilietų pardavinė
jimo ir kitų darbų. Kitos 
aidietės Adelė Lupsevičienė 
Nellie Štumbris, Tessie Stoč- 
kienė patarnavo prie stalų.

Choro mokytoja Mildred 
Stensler pravedė dainų pro
gramą ir padirbėjo prie kitų 
darbų. Aido choro solistas 
Viktoras Beckeris, kaip vi
suomet, ir Naujųjų Metų 
sutikime atliko solo partijas, 
pritariant Chorui, ir parūpi
no muziką šokiams.

Draugą E. Pavilionį seniai 
mes pažįstame kaip draugiš
ka, ramų žmogų. Bet mažai 
kas iš mūsų žinojome, kad jis 
yra geras muzikantas ir dai
nininkas. Aidiečių Naujųjų 
Metų bankete jis atsinešė 
armoniką ir pagrojo ir gra
žiai padainavo keletą liaudies 
dainelių. Draugas Pavilionis 

1979 METAIS 
AUTOMOBILIŲ 
PARDUOTA 
DAUG MAŽIAU

Detroit, Mich. — Praeitais 
1979 metais trys didžiosios 
korporacijos (General Mo
tors, Ford ir Chrysler) te
pardavė mažai, virš 8 milijo
nų, arba 12.1 procento ma
žiau automobilių, negu 1978 
metais, kuriais buvo parduo
ta 9 milijonai ir šimtas tūks
tančių.

Kaip tik priešingai su im
portuotų automobilių parda
vimu: jis buvo rekordinis. Jų 
buvo parduota net 2 milijo
nai ir 3 šimtai tūkstančių.

sudeginti krematoriume. 
Nors ir neturėjo progos išsi
mokslinti, ji visad stebino 
šviesiu savarankišku ir drą
siu protu. Jei ji būtų galėjusi 
mokytis, būtų gal daug pasi
tarnavusi žmonijai. Nuo pat 
pradžios, su vyru skaitė 
“Laisvę”. Aim.

Nuotraukoje nėra trijų da
lyvių iš mūsų tarpo, kurie 
atvyko pavėluotai (tik aplan 
kyti mus “Laisvėje”) nežino
dami, kad turime garbingų 
svečių. Tai buvo K. Pc.trikie- 
nė, Artūras Petriką ir Adelė 
Rainienė. Žinoma nėra nuo
traukoje ir Sigito K r vieko, 
nes jis mus fotografavo. Ieva

gerai supranta, kad Aido 
choras atlieka didelį l■-aūri 
nį darbą. Jis >
darbo įteikė Chorui paramos 
$20.

Buvusi Aido choro mokyto
ja A. Anderson (Žilinskaitė) 
su sveikinimu Choro ir pažįs 
tarnų su Naujais Metais pri
siuntė paramos $10.

Buvusi aidietė ir solistė S 
Kazokytė sveikina su $5.

Kiti Aido choro rėmėjai 
pasveikino ir parėmė taip:
V. Misiūnas....................   $15
N. B. Skublickai............ $10
J. Lugauskas..... .. ,$10
M. Šukaitienė 10
K. Benderis....................$ 8
A. Rainienė................. ... $ 7
E. Sungailienė................$ 5
Jonas iš New Jersey .... $ 5

A. W. Juškevich įteikė 
vertingą dovaną.

Dobilienė padovanojo gra
žia staltiesę.

Aido choras širdingai dė
kojo rėmėjams, ir linki vi
siems linksmų, laimingų 
Naujųjų 1980 metų ir geriau 
sios sveikatos. P. V.

UŽUOJAUTA
Brooklyno Aido choro ko

lektyvas liūdi dėl buvusio 
Choro nario ir nuoširdaus 
rėmėjo Prano Varaškos mir
ties; Nuoširdžiai reiškiame 
užuojautą jo giminėms ir 
draugams.

Jungtinių Tautų 
vado kelionė 
be rezultatų

United Nations, N. Y. - 
Šiomis dienomis Jungtinių 
Tautų generalinis sekreto
rius Kurt Waldheim buvo 
nuvykęs į Iraną pasitarimui 
su jo vyriausybe dėl paleidi
mo ten įkaitais laikomų ame
rikiečių. Bet sugrįžo absoliu
tiškai nieko nelaimėjęs. Ten 
Irano vadas Khomeini atsisa
kė su juo susitikti ir tartis. 
Įkaitų išlaisvinimo klausimas 
tebėra nepajudėjęs iš vietos.

Tuo tarpu iš Panamos pra
nešama, kad ten žmonės la
bai supykę prieš savo valdžią 
už suteikimą Šachui Pavlevi 
prieglaudos, už nepildymą 
Irano valdžios reikalavimo jį 
sugrąžinti ir nubausti už jo 
nusikaltimus. Masinės de
monstracijos prieš valdžios 
nusistatymą pasidarė kasdie 
niniais įvykiais.

i Žmonija laukia
Štai vėl žiema atėjo.
Žiemužė gan šalta,
Bet ką ji gero žada— 
Tokia šviesi, balta?

Visa žmonija laukia 
Pasaulyje taikos, 
O vakarai nerimsta, 
Bet gal murims—nustos.

Nors laikas bėga—skuba
Ir nerimas kartu,
Ateis gražiausios dienos— 
Nebus baisių karų.

Nebus baisių žudynių, 
Nieks kraujo nepralies, 
Visos pasaulio tautos 
Taikingai sugyvens.

K. Zakavičienė

MIRfe PRANAS VARAŠKA
Sausio 2 d., 7:30 vai. ryto 

mirė ilgametis “Laisvės” rė
mėjas, skaitytojas, buvęs 
“Laisvės” Bendrovės direk- 

' torius ir visų mūsų pažangių- 
| jų draugijų narys Pranas 
I Varaška, sulaukęs 91 m. am- 
Į žiaus. Jis mirė Terrace 
! Heights ligoninėje, Hollis,
N.Y.

Draugas Varaška buvo pa- 
[ šarvotas J. Garšvos Haven 
I Hill šermeninėje, Jamaica, 
i N. Y. ir šeštadienį, sausio 5 
i d., palaidotas (kremacijos 
i būdu).

Mūsų kolektyvo gili užuo- 
I jautą jo dukrai ir visiems 
; artimiesiems. IM

=BRIEFS
Received a letter and a 

i greeting card from Daratėlė 
I Mūrelis, and on the card she 
i sends greetings also to Aido 
| Chorus, “Laisve’s” and “Tie- 
j sa’s” personnel. She says: 
i “Linkiu Daug Saulėtų Die- 
| nų”.

We were very sorry to 
j hear that she is still strug- 
| gling with painful health 
: problems and wish that she 
I will overcome them very 
soon. * * *

This winter will be much 
milder for most of the coun
try than it has been for the 
last three years, predicts the 
nation’s foremost long-range 
weather expert.

* * *
The bloodiest year in New 

York’s history was 1979, 
with 1,733 people murdered. 
This year may turn out to be 
even more violent, with 12 
New Yorkers already slain 
on the first day of 1980.

* ♦ *
The average American 

spends about $600 each year 
on medical services, accor
ding to a recent government 
report.

* ♦ ♦
The Better Sleep Council 

based in New York says the 
following advice relaxes you 
and helps get you off to a 
sound sleep:
• Your sleeping environ

ment should be comforta
ble-cool, dark and as noise
less as possible—with your 
bed in good condition.
• Go to bed at the same 

time every night—but not 
too early.
• Once you are in bed, 

breathe deeply for a few 
minutes and then concen
trate on relaxing all parts of 
your body.

• Repeat to yourself: “My 
feet are heavy, my arms are 
heavy, my whole body is 
heavy.”
• When you are relaxed, 

repeat the phrase: “I am 
going to sleep, I am going to

, sleep,” like a lullaby.
• Don’t try too hard and 

don’t expect too much the 
first time. It may take seve
ral attempts before this me
thod works. [The Star}

Pramogų kalendorius
KOVO 9 DIENA

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo minėjimas Tarptauti
nės Moters Dienos įvyks 
“Laisvės” salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park, 
N. Y.

Motera Klubo 
narėms

Antradienį, sausio 15 d., 
įvyks New Yorko Lietuvių 
Moterų Klubo susirinkimas, 
2 vai. po pietų, “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Šis susirinkimas bus ypa
tingai svarbus, nes turėsime 
prisiruošti Tarptautinės Mo
ters Dienos minėjimui, kuris 
įvyks kovo 9 d. Valdyba

New Yorkas. — Praeitą 
penktadienį Manhattane po
licija suareštavo 3 vyrus ir 
kaltina papildymu 60 apiplė
šimų. Jais yra Richard Žano, 
John Benson ir Richard 
Imor. Sakoma, kad jų laukia 
aukštos bausmės,

New Yorkas. — Suareš
tuoti ir laikomi kalėjime niu
jorkiečiai Frank Edward 
Terpil ir George G. Karkala. 
Jie kaltinami nelegališkai 
pardavinėjimu šautuvų. Esą 
jų pardavę daugiau kaip 
10,000. Jų laukia 25 metų 
kalėjimo bausmė.

• This years “most” and the 
“best”. It’s the 25 “most 
influential women” in the 
United States, as deter
mined by the World Alma
nac, and among the notable 
features is that No. 1 is not 
the person considered “the 
most powerful woman in the 
country today” by the list 
maker.

In fact, Rosalynn Carter is 
only in third place. “I can’t 
figure out why, but no First 
Lady has topped the list in 
the five years we’ve seen 
doing it,” Jane D. Flatt, the 
World’s Almanac’s publisher 
had said. Mrs. Carter isn’t 
even No. 2. That spot be
longs to Jane Fonda. In the 
eyes of the editorial staffs of 
126 newspapers that did the 
selecting. No. 1 is Katharine 
Graham, publisher of The 
Washington Post, and right 
behind Mrs. Carter arei Ann 
Landers and Barbara Wal
ters.

Louise Joy Brown is al
most a year and half old 
now. Her parents say 
they’ve had it with people 
referrring to her as a “test 
tube baby.”

Among other things Loui
se’s mother had said, the 
term is inaccurate since “the 
egg was fertilized in a shal
low dis, and then she was 
implanted back into me and I 
carried her for nine months, 
just as with any other baby.”

ūse




