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KRISLAI
Jam gerai apsimoka 
Du pavyzdžiai
Aišku, kad pakenks 
Nenustokime vilties

A. BIMBA
Dar taip neseniai preziden

to Carterio valdančiuosiuose 
šalies sluoksniuose prestižas 
buvo taip žemai nukritęs, 
kad jam net mažai vilties 
bebuvo laimėti nominacijas į 
prezidentus antram termi
nui. Atrodė, kad senatorius 
Kennedy viską nusineš. Bet 
padėtis staiga pasikeitė. 
Šiandien visuose apklausinė
jimuose jis jau toli yra pra
lenkęs Kennedį ir visus ki
tus, norinčius laimėti nomi
nacijas ir paskui rinkimus į 
prezidentus. Šiandien jau at
virai už jį stoja visi patys 
kraštutiniausi reakcininkai, 
ginklavimosi ir karo Šalinin
kai, detentės ir taikos prie
šai.

Vadinasi, jis pataikė į cie- 
lių, jam puikiai apsimoka šis 
tarptautiniuose santykiuose 
sukeltas triukšmas, tie jo 
užsipuolimai Tarybų Sąjun
gos dėl įvykių Afghanistane, 
jo pastaromis dienomis 
grūmojimai panaudoti milita- 
rines jėgas prieš ją, jeigu 
jinai jo įsakymo neklausys ir 
teikimo Afghanistanui pagal
bos tuojau nenutrauks.

Beveik tą pačią dieną spau
doje pasirodė du bent man 
labai įdomūs pranešimai. 
Vienas, kad praeitais 1979 
metais naftos Exon korpora
cija pasidarė gryno pelno net 
keturis bilijonus ir tris šim
tus milijonų dolerių, o kitas, 
kad Chicagos 48,000 mokyto
jų jau trys savaitės negauna 
algų, nes miesto valdžia ne
turi iš ko jiems apmokėti!

Turtuoliams, piniguo
čiams, parazitams negirdėti 
pelnai, o mokytojams net 
nėra pragyvenimui!

i J

Kaip diena aišku, kad šis 
mūsų vyriausybės su prez. 
Carteriu priešakyje puolimas 
vasarinių olimpinių žaidimų 
Maskvoje, mobilizavimas šios 
šalies talkininkių žaidimus 
boikotuoti ir įsakymas 
musų atletams žaidimuose 
nedalyvauti, jiems pakenks, 
jie nebebus tokie gausūs ir 
entuziastiški, kokie būtų bu
vę. Bet manoma, kad žaidi
mai įvyks, kad dauguma ša
lių su savo žymiausiais atle
tais juose dalyvaus.

□

Nenustokime vilties. Tikė
kime, kad ši baisi, pavojinga 
audra tarptautiniuose santy
kiuose, mūsų vyriausybės 
sukelta, geros valios Ameri
kos ir viso pasaulio žmonių 
nelaukta ir nesitikėta, 
praeis, kad pasaulinio bran
duolinio karo bus išvengta, 
kad detentės, taikaus tarp 
tautų ir valstybių sugyveni
mo priešai savo galutino 
tikslo nepasieks, kad su laiku 
sveikas protas paims viršų ir 
pasaulinė taika bus išgelbėta 
nuo katastrofos.

San Francisco, Cal. — 
Sausio 24 dieną čia įvyko 
pusėtinai smarkus žemės 
drebėjimas. Jis palietė gana 
plačią apylinkę, tęsėsi tiktai 
pusę minutes, bet padarė 
nemažai nuostolių, sužeidė 
keletą žmonių. Tie nuostoliai 
dar nėra apskaičiuoti.

KODĖL IR KAIP TARYBŲ SĄJUNGA SUTEIKĖ 
PAGALBĄ REVOLIUCINEI AFGANISTANO 
LIAUDŽIAI APSIGINTI NUO UŽPUOLIKŲ?

Lietuvių tauta neteko žymiojo sūnaus

| šį klausimą atsako Tarybų Sąjungos prezidentas Leonidas Brežnevas
IŽIUR. “GIMTASIS KRAŠTAS”, SAUSIO 17 D., “L. BREŽNEVO ATSAKYMAI 

Į PRAVDOS’ LAIKRAŠČIO KORESPONDENTO KLAUSIMUS”!

Justas Paleckis

Leonidas Brežnevas, Tarybų Sąjungos prez.

1978 metų balandžio mėnesį Afghanistane įvyko revoliu
cija. Afghanistan© liaudis paėmė likimą į savo rankas, stojo 
į nepriklausomybės ir laisvės kelią. Kaip visada būdavo 
istorijoje, praeities jėgos sukilo prieš revoliuciją. Supran
tama, Afghanistan© liaudis būtų pati susidorojusi su jomis. 
Tačiau nuo pačių pirmųjų revoliucijos dienų ji susidūrė su 
užsienio agresija, su grubiu užsienio kišimusi į savo vidaus 
reikalus.

Tūkstančiai ir dešimtys tūkstančių užsienyje apginkluotų 
ir parengtų maištininkų, ištisos ginkluotos formuolės buvo 
siunčiamos į Afghanistan© teritoriją. Imperializmas kartu 
su savo pagalbininkais pradėjo iš esmės nepaskelbtą karą 
prieš revoliucinį Afghanistaną.

Afghanistanas atkakliai reikalavo nutraukti agresiją, 
leisti jam ramiai kurti naują gyvenimą. Kovodama su

Prez. Carteris už draftavimą 
armijon ir moterų

Washingtonas. — Nors sa
vo pranešime Kongresui pre
zidentas sakė, kad jis tik 
apie vasario 6 dieną pasakys,

Mirė

William O. Douglas
Washingtonas. — Sausio 

19 dieną čia mirė buvęs 
Aukščiausiojo Teismo narys 
Teisėjas William O. Douglas, 
sulaukęs 81 metų amžiaus. 
Jis Teismo nariu buvo išbu
vęs ilgiau, negu kuris nors 
kitas amerikietis visoje 
Aukščiausiojo Teismo istori
joje. Iš Teismo buvo pasi
traukęs 1975 metais. Velio
nis buvo laikomas dideliu, 
atsidavusiu civilinių teisių ir 
laisvių šalininku. Tai jis ne
kartą įrodė savo sprendi
mais, liečiančiais civilinių tei
siu ir laisvių klausimus.

ką jis mano apie registravi
mą ir moterų draftavimui 
armijon, bet prezidento žmo
na Rosalynn sakanti, kad jos 
vyras Jimmy tikrai stojąs už 
draftavimą armijon ir mote
rų. Kodėl jis to savo praneši
me nepasakė?

Sakoma, kad jis tai darė 
rinkiminiais sumetimais. Jis 
norįs išgirsti, kaip į tai žiūri 
dauguma šalies moterų. Jie- 
gu išryškėtų, kad dauguma 
moterų priešingos registra- 
vimuisi, jis nesiūlytų ir jas 
versti registruotis. Mat, pre
zidentas nenori užsitraukti 
moterų rūstybės, nes jų bal
sai labai reikalingi laimėji
mui rinkimų.

Atstovų Rūmai 
užgyrė 
prez. Carterio 
siūlymų

Washingtonas. — Net ne
sitikėta dauguma balsų Kon
greso Atstovų Rūmai užgyrė 
prezidento Carterio siūlymą 
boikotuoti šią vasarą Mask
voje įvyksiančias olimpines 
žaidynes. Tiktai 12 kongres- 
manu balsavo prieš pasiūly
mą, o 386 už pasiūlymą. 
Aišku, kad prezidentas labai 
patenkintas tokiu nesitikėti- 
nu laimėjimu. Jis tikisi, kad 
jo pasiūlymą panašiai užgirs 
ir Senatas.

užsienio agresija, Afghanistano vadovybė dar prezidento 
Tarakio valdymo metu, o po to ir vėliau ne kartą kreipėsi 
pagalbos į Tarybų Sąjungą. Mes savo ruožtu ne kartą 
įspėjome tuos, kuriuos reikėjo, kad jeigu agresija nebus 
nutraukta, tai nepaliksime Afghanistano liaudies nelaimė
je. O mūsų žodžiai, kaip žinoma, nesiskiria nuo darbų.

Veikti agresoriams prieš Afghanistaną padėjo Aminas, 
kuris, užgrobęs valdžią, išplėtė žiaurias represijas prieš 
plačiuosius Afghanistano visuomenės sluoksnius, partinius 
ir karinius kadrus, inteligentijos, musulmonų dvasininkijos 
atstovus—tai yra kaip tik tuos sluoksnius, kuriais rėmėsi 
balandžio revoliucija. Ir Liaudies demokratinės partijos su 
Babraku Karmaliu priešakyje vadovaujama liaudis pakilo 
prieš šią Amino tironiją, padarė jai galą. Šiandien 
Washingtone ir kai kuriose kitose sostinėse apraudamas 
Aminas. Ir tai ypač akivaizdžiai demaskuoja jų veidmainys
tę. Kurgi buvo šie raudotojai, kai Aminas vykdė masines 
represijas, kai jis smurtu nušalino, neteisėtai fiziškai 
sunaikino Tarakį—naujos Afghanistano valstybės įkūrėją?

Nesibaigianti ginkluota intervencija, toli nužengęs užsie
nio reakcijos jėgų sąmokslas sukėlė realią grėsmę Afgha
nistanui netekti savo nepriklausomybės, būti paverstam 
imperialistiniu kariniu placdarmu mūsų šalies pietiniame 
pasienyje. Kitais žodžiais, atėjo momentas, kai mes jau 
negalėjome neatsiliepti į mums draugiško Afghanistano 
vyriausybės prašymą. Pasielgti kitaip reikštų atiduoti 
Afghanistaną imperializmui sudraskyti, leisti agresyvioms 
jėgoms pakartoti čia tai, kas joms pavyko padaryti, 
pavyzdžiui, Čilėje, kur liaudies laisvė buvo paskandinta 
kraujyje. Pasielgti kitaip reikštų žiūrėti pasyviai, kaip 
mūsų pietihiame. pasienyje atsiranda., didelės grėsmės 
Tarybų valstybės saugumui židinys.

Kreipdamasis į mus, Afghanistanas rėmėsi aiškiais 1978 
metų gruodžio mėnesį Afghanistano su TSRS sudarytos 
draugystės, geros kaimynystės ir bendradarbiavimo sutar
ties nuostatais, kiekvienos valstybės teise pagal SNO 
įstatus į individualią ar kolektyvinę savigyną—teise, kuria 
ne kartą pasinaudojo kitos valstybės.

Mums nebuvo paprasta priimti nutarimą nusiųsti į 
Afghanistaną Tarybų Sąjungos kariuomenės kontingentus. 
Bet partijos Centro Komitetas ir Tarybinė vyriausybė 
veikė visiškai suprasdami savo atsakomybę, atsižvelgė į 
visą aplinkybių visumą. Vienintelis uždavinys, iškeltas 
Tarybų Sąjungos kontingentams,—padėti afghanams at
remti užsienio agresiją. Visi jie bus išvesti iš Afghanistano, 
kai tik atkris priežastys, paskatinusios Afghanistano 
vadovybę paprašyti, kad jie būtų įvesti.

Imperialistinė, taip pat Pekino propaganda sąmoningai ir 
įžūliai iškraipo Tarybų Sąjungos vaidmenį, 0 sprendžiant 
Afghanistano reikalus.

Suprantama, jokios Tarybų Sąjungos “intervencijos” ar 
“agresijos” nebuvo ir nėra. Yra kita: mes padedame 
naujam Afghanistanui jo vyriausybės prašymu ginti savo 
šalies nacionalinę nepriklausomybę, laisvę ir garbę nuo 
užsienio ginkluotų agresyvių veiksmų.

Toliau, įvykiai Afghanistane nė kiek nepaliečia Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir kitų valstybių nacionalinių interesų ar 
saugumo. Bet kurie mėginimai vaizduoti reikalą kitaip— 
absurdas. Tai daryti mėginama piktavališkai, siekiant 
palengvinti savo imperialistinių užmačių realizavimą.

Taip pat absoliučiai melagingi yra teigimai, kad esą 
Tarybų Sąjunga turi kažkokių ekspansionistinių planų 
Pakistano, Irano ar kitų šio rajono šalių atžvilgiu. Mums 
svetima kolonizatorių politika ir psichologija. Į svetimas 
žemes mes nesikėsiname, svetimų^turtų mes nesiekiame. 
Tai kolonizatorius masina naftos kvapas.

“Arba Maskvoje, arba niekur”
Jis yra airis. Jis gyvena 

Airijos sostinėje Dubline. 
Tai jis pasakė: arba olimpi
niai žaidimai įvyks Maskvoje 
šią vasarą, kaip susitarta ir 
suplanuota, arba neįvyks 
niekur”. Jis kritikuoja ir 
smerkia prezidento Carterio 
Jungtinių Valstijų vardu siū
lymą šiuos olimpinius žaidi
mus Maskvoje boikotuoti ar
ba juos kur nors kitur iškel
ti.

O Lordo Killanin žodis yra 
labai svarbus, nes jis nuo 
1972 metų .yra Tarptautinio 
Olimpinių Žaidimų Komiteto 
prezidentu. Didelė komiteto 
dauguma remia savo prezi
dento nusistatymą. Lord Killanin

Šiam “Laisvės” numeriui einant į spaudą per čikagiečius 
mus pasiekė liūdna žinia, kad mirė Justas Paleckis. Mirtis 
turėjo būti staigi, nes apie kokį nors rimtą jo sveikatos 
sušlubavimą nesigirdėjo.

Jokių tiesioginių žinių apie žymiojo lietuvių tautos 
sūnaus mirtį neturėjome, dar nebuvome gavę. Apie 
velionio kaipo visuomenės ir valstybės veikėjo ilgą ir 
audringą garbingai nueitą kelionę bus sekančiame numery
je.

Velionio 81-masis gimtadienis įvyko sausio 22 dieną.

Aukščiausias, rekordinis 
kainų pakilimas

Washingtonas. — Valdžia 
raportuoja, kad 1979 metais 
produktų kainos vartotojams 
pakilo net 13.3 procento. Tai 
aukščiausias metinis kainų 
pakilimas per paskutinius 33 
metus. Tuo tarpu darbininkų 
tikrosios algos pernai nupuo
lė 5 procentais, tai yra šian
dien už dolerį darbininkas 
gali nusipirkti 5 procentais 
jam reikalingų pragyvenimui 
produktų mažiau, negu 1978 
metais nusipirkdavo.

Jokių perspektyvų nėra ir 
valdžia nežada, kad kainų 
klausimu ir šiais 1980 metais 
bus geriau. Šiemet kainos 
gali pakilti dar aukščiau.

Beje, savo pranešime Kon

Indijos vadovė giria santykius
su Tar. Sąjunga

New Delhi. — Sausio 22 d. 
per interviu su tarybinės 
spaudos korespondentu Indi
jos premjerė Indira Gandhi 
pasakė:

“Tarybų Sąjunga visuomet 
buvo Indijos geras ir ištiki
mas draugas. Ji visuomet 
pagelbėjo Afrikos-Azijos 
kraštams jų kovoje už laisvę. 
Jūs žinote, kad mano tėvas 
Jawaharlal Nehru buvo Indi
jos užsieninės politikos archi
tektas. Jis buvo padėjėjas 
pagrindo Indijos-Tarybų Są
jungos draugystei, mes tik 
einame jo nutiestu keliu”.

Reikia pripažinti, kad 
premjerė Gandhi sakė tiesą, 
kad iki šiol visuomet santy
kiai tarp Indijos ir Tarybų 
Sąjungos buvo geri ir abiems 
pusėms lygiai naudingi. Rei
kia manyti, kad jie tokiais ir 
pasiliks, nepaisant detentės 
priešų ir naujo karo ruošėjų 
šiandien didžiausių pastangų 
įtraukti Indiją į militarinę 
sąjungą prieš socialistinius 
kraštus.

gresui, kuris turėjo būti pa
švęstas apibūdinimui dabar
tinės padėties šalyje, prezi
dentas nei neprisiminė apie 
reikalą Vyriausybei ir Kon
gresui atkreipti didžiausią 
dėmesį kovai prieš kainų 
kilimą šiemet.

Su kainų kilimu kyla ir 
skurdžių skaičius ir iš to 
išplaukiančios kitos įvairios 
nelaimės.

O

Rangoon, Burma. — Sau
sio 25 dieną čia įvykusioje 
lėktuvo avarijoje žuvo 42 
žmonės. Iš visų lėktuve bu
vusių žmonių tiktai du išliko 
gyvi.

Indira Gandhi

United Nations, N. Y-. — 
Jungtinių Tautų sekretorius 
Kurt Waldheim sausio 24 
dieną turėjo privatišką pasi
tarimą su Saugumo Tarybos 
nariais Irano klausimu. Bet 
neskelbiama, ką jie nutarė.
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Labai sveikintinas 
susirūpinimas organizavimu 
darbininkių moterų

Federalinio Darbo Departamento duomenimis, šiandien 
Jungtinėse Valstijose yra 40 milijonų darbininkių. Jos 
pasisklaidžiusios po 25 mažiausiai apmokamus užsiėmi
mus. Bendrai paėmus, darbininkių algos net 41 procentu 
mažesnės, negu darbininkų. Tai reiškia, pavyzdžiui, kad 
jeigu tam pačiame versle už tą patį darbą darbininkui 
moka $1, tai darbininkė tegauna 59 centus. Juk tai baisi

PAGRĮSTAI GALI 
DIDŽIUOTIS SAVO 
JAUNIMU

Iš Vietnamo Liaudies Res
publikos sostinės Hanojaus 
pranešimas skamba:

“Čia įvyko Ho Ši Mino 
komunistinio, jaunimo sąjun
gos—miesto organizacijos— 
pirmaujančio ir didžiausio 
Vietnamo komjaunimo bū
rio—konferencija. Jos daly
viai susumavo masinių jauni
mo judėjimų praėjusiais me
tais rezultatus, iškėlė kom
jaunuoliams uždavinius 
šiems—baigiamiesiems an
trojo Vietnamo penkmečio 
metams.

Konferencijoje buvo pažy
mėta, kad sostinės organiza
cija garbingai tęsia šlovingas 
vyresniosios kartos revoliu
cines ir darbo tradicijas, ak
tyviai prisideda prie ekono

diskriminacija, baisi nelygybė!
Iki šiol darbo unijų judėjimo—Amerikos Darbo Federaci

jos— Industrinių Organizacijų Kongreso vadų buvo labai

mikos ir kultūros vystymo. 
Daugelis komjaunuolių ir 
komjaunimo-jaunimo kolek- 

apleistas, tiesiog pamirštas darbininkių organizavimas į tyvų pirma laiko įvykdė 1979 
darbo unijas. Dar ir šiandien tiktai 17 procentų darbininkių ; metų planines užduotis, o kai 
priklauso darbo unijoms. Dar ir šiandien apie 33 milijonai kurie—ir 1980 metų užduo-
darbininkių nepriklauso jokiai darbo unijai. Tuo tarpu apie 
31 procentas darbininkų jau yra organizuoti.

Labai gerai, kad pastaruoju laiku tuo svarbiu klausimu 
darbo unijų judėjime rimtai pradėta rūpintis. Prieš kiek 
laiko tapo įkurta Unijisčių Moterų Koalicija. Pačių unijisčių 
iniciatyva prieš kelias dienas Washingtone įvyko tuo 
reikalu konferencija, kurioje dalyvavo virš 200 unijų 
veikėjų. Konferencija nutarė šiais 1980 metais pravesti 
plačiausią darbininkių organizavimo kampaniją su tikslu 
milijonus jų įtraukti į unijas. Taipgi nutarta energingai 
visoms unijoms kovoti už darbininkėms lygias su darbinin
kais algas. Turi būti galas diskriminavimui moterų algų 
klausimu!.

Sūkis yra: Už lygų darbą lygus atlyginimas!

tis, dabar jie dirba trečiojo 
penkmečio sąskaita. Ekono
minis efektas, gautas, įdie
gus į gamybą jaunų darbi
ninkų ir inžinierių racionali
zacinius pasiūlymus bei išra
dimus, pranoko šešis milijo
nus dongų.

Hanojaus komjaunuoliai— 
patikimas Vietnamo Komu
nistų partijos rezervas. 
Praėjusiais metais miesto or
ganizacijos rekomendacija į 
VKI gretas priimta daugiau 

Londonas šoka pagal 
Washington© muziką 
Afghanistan© klausimu

“Komjaunimo tiesos” sausio 16 d. laidoje paskelbta žinių 
agentūros APN specialaus korespondento Londone V. 
Simonovo labai įdomi koresponcija apie Anglijos nusistaty
mą Afghanistan© klausimu. Joje, tarp kitko, skaitoma:

"Tarybų Sąjungos akcija Afghanistan© teisinga ir logiš
ka. Absudriška tikėtis, kad Maskva sėdės sudėjusi rankas,

kaip du tūkstančiai geriausių 
komunistinio jaunimo sąjun
gos narių. Per tą patį laiko
tarpį sostinės komjaunuolių 
gretas papildė daugiau kaip 
80 tūkstančių pirmaujančių 
darbininkų, studentų ir 
moksleivių.

Konferencijos dalyviai pa
ragino jaunimą pažymėti 
prasidėjusius metus naujo
mis darbo pergalėmis.”

kai tuo tarpu Vakarų specialios tarnybos ir Kinija mėgina 
destabilizuoti šalies, esančios Tarybų Sąjungos strateginė
je pašonėje, režimą. Taip trumpai galima susumuoti 
mintis, kurias pareiškė žinomas Anglijos publicistas ir 
leidėjas, monografijos apie Antrąjį pasaulinį karą autorius 
Ernis Troris pokalbyje su APN korespondentu.

Reikia pažymėti: norint čia garsiai pareikšti tokią 
nuomonę, dabar reikia nemažos drąsos ir gilaus įsitikinimo 
savo teisumu. Britanija virto tikru katilu, kuriame dieną ir 
naktį verda antitarybinės ir prieš Afghanistaną nukreiptos 
propagandos viralas.

Paskui Washingtoną Londonas grasina Tarybų Sąjungai

APIE DĖMESĮ MIŠKAMS 
TARYBŲ LIETUVOJE

Žurnale “Liaudies ūkis” 
(1979-10) skaitome gana ilgą, 
išsamų straipsnų “Lietuvos 
TSR miškų būklė ir jų nau
dojimas”. Jo autoriai—J. Ge
čys ir J. Kenstavičius. Abu 
yra žemės ūkio darbuotojai, 
gerai susipažinę su nūdiene

kažkokiomis ekonominės sankcijomis ir netgi nenori 
daugiau matyti tarybinių artistų. Tarsi nuo to nukentėtų 
artistai, o ne meno mylėtojai Anglijoje. Be to, matyt, tai 
tik pradžia. Jau paskelbta, kad užsienio reikalų ministras 
lordas Caringtonas vyksta į Pakistaną, Turkiją, Omaną ir 
kai kurias kitas šalis. Visiškai aiškus kelionės tikslas—iš-

Sveikinimo Telegramos Iš T. Lietuvos 
Mūsų Veikėjui Povilui Ventai Jo 70 

Metų Gyvenimo Sukakties Proga

pūsti nepagrįstą baimę ir sulipdyti frontą prieš Afghanista- 
ną.

Korespondentas Simonovas Erniso Trorio paklausė:—ko
kia jūsų nuomone dėl prezidento Carterio idėjos panaudoti 
ekonominius svertus prieš Tarybų Sąjungą?

Mr. Troris atsakė:
— Jis pavėlavo su šia idėja mažiausiai 60 metų. TSRS 

ekonominė blokada, prie kurios, beje, buvo prisidėjusi ir 
Anglija, sužlugo dar trečiajame dešimtmetyje. Naivu 
manyti, kad ji pakenks milžinui, kokiu šiandien tapo 
Tarybų Sąjunga. Aš taip pat įsitikinęs, jog negalima 
menkinti Tarybų Sąjungos sugebėjimo atsakyti, kuo nors 
panašiu. Neapgalvotos Vakarų akcijos gali tik pastūmėti 
pasaulį į “šaltojo karo” ledynus.”

Aldona PUIŠYTĖ

Gyvasis vanduo
Pamilk ir kasdienybės pilką spalvą.
Ji neklaidina blizgesiu puošniu.
Blaškais it vaikas: j žmones, nuo žmonių. 
O kur pabėgt, j kokius tyrus, nuo savęs?

Savy nešies tą septynspalvę trapią gėlę, 
Tą gyvastį: kol nimbu švies ties tavimi- 
Alsuok svaigiu jos dvelkimu; gal ryt 

atims —
Palus sparnai staiga virš prarajos. . .

Tačiau lyg vaisius, spurdantis po širdimi, 
Toj gyvasty kažkas išliekantis nubus-------
O pasaka, keliaujanti be pabaigos 
Iš lūpų lūposna, o lašas gyvojo

vandens'. . •

Vilnius. — Sausio 25 dieną 
Meno darbuotojų rūmuose 
įvyko žymaus Jungtinių 
Amerikos Valstijų lietuvių 
pažangiojo judėjimo dalyvio 
“Laisvės” laikraščio direkto
rių tarybos pirmininko Povi
lo Ventos 70 gimimo metinių 
minėjimas. Jame dalyvavo 
Respublikos sostinės žurna
listai, mokslo darbuotojai, 
buvę jubiliato bendražygiai.

Iškilmingą susirinkimą 
pradėjo “Tėviškės” draugijos 
pirmininkas Pranas Petro
nis.

Pranešimą apie jubiliato 
gyvenimą ir jo revoliucinę 
veiklą padarė Lietuvos TSR 
Žurnalistų Sąjungos pirmi
ninkas, “Tiesos” laikraščio 
redaktorius Albertas Laurin- 
čiukas. Dimisijos generolas 
majoras Vladas Karvelis pa
sidalijo prisiminimais apie 
neužmirštamus susitikimus 
su Povilu Venta, kai jis 
lankėsi Tarybų Lietuvoje.

Su dideliu dėmesiu susirin
kusieji klausėsi Lietuvos 
TSR nusipelniusio kultūros 
veikėjo Jono Jurgaičio pasa
kojimo, kuris prisiminė die
nas, praleistas su Povilu 
Venta Bajorų kalėjime, kur 
jie už revoliucinę veiklą buvo 
kalinami buržuazijos valdy
mo Lietuvoje metais. Jis

“LAISVĖ”

Lietuvos miškų būkle.
Straipsnyje, tarp kitko, ra

šoma:
“Tarybų Lietuva paveldėjo 

nualintą miškų ūkį. Dėl ne
saikingų kirtimų buržuazijos 
valdymo ir hitlerinės okupa
cijos metais sumažėjo bend
ras respublikos miškų plotas 
ir ypač brandžių bei pribręs- 
tančių medynų kiekis.

Komunistų partija ir Tary
binė vyriausybė skyrė ir 
skiria miškams, kaip visa
liaudiniam gamtos turtui, 
ypatingą dėmesį. Jau pirmai
siais pokario metais buvo 
apželdinama 2-3 kartus dau
giau plotų negu iškertama. 
Per visą pokarinį laikotarpį 
apželdinta miškų daugiau 
kaip 400 tūkst. ha kirtaviečių 
ir aikščių. Dabar Miškų ūkio 
ir miško pramonės ministeri
jai priklausančiuose miškuo
se kasmet plynai iškertama 
po 4-5 tūkst., o apželdinama 
po 8 tūkst. ha.

Kryptingo miškų ūkio 
tvarkymo rezultatas akivaiz
dus—miškų plotai ir respu
blikos miškingumas nuolat 
didėja. Antai 1948 m. respu
blikos miškingumas sudarė 
19.7%, 1961 m.-23,8, 1966 
m.—24,6, 1973 m.—26,4, o 
dabar—27,6%. Liaudies ūkio 
aprūpinimo mediena, taip 
pat miškų apsauginės bei 
rekreacinės reikšmės požiū
riais respublikos miškingumą 
reikia padidinti iki 30-33%. 
Beje, kaimyninėje Baltarusi
joje miškingumas sudaro 
34,5%, Latvijoje—40,6, Es
tijoje—36%.

Miškų kirtimo klausimu 
galima išgirsti (netgi spaudo
je) prieštaringų nuomonių. 
Vienų nuomone, miškus rei
kia saugoti ir kuo mažiau 
kirsti. Kiti gi mano, kad 
galima daugiau kirsti.

Nuo 1948 iki 1978 m. mi
nisterijos žinioje esantis ben
dras miškų plotas padidėjo 
169 tėkst. ha, o miškais 
apaugęs plotas—229,2 tūkst. 
ha. Dabar spygliuočių medy
nai sudaro 65,8%, kietųjų 
lapuočių—2,5 ir minkštųjų 
lapuočių—31,7%. Visą laiką 
dirbtinai želdinant neapau
gusius miškų plotus, nuolat 
didėja vertingi kultūrinės 
kilmės (jų turime jau 17,1%) 
ir mažėja savaiminės kilmės 
medynai.” 

pabrėžė, kad Povilas Venta, 
nepaisant sunkaus gyvenimo 
kelio, ir šiandien išliko toks 
pat tvirtas ir nepalaužiamas, 
besididžiuojantis visais Tary
bų Lietuvos darbo žmonių 
laimėjimais.

Lietuvos TSR Valstybinio 
televizijos ir radijo komiteto 
vyriausiasis redaktorius Jo
nas Lukoševičius kalbėjo 
apie Povilo Ventos pasiauko
jamą darbą, leidžiant “Lais
vės” laikraštį, apie jo turtin
gą ir prasmingą veiklą kilnia
me judėjime už taiką ir 
socialinę pažangą.

Iškilmingo susirinkimo da
lyviai plojimais sutiko jubi
liatui siunčiamą sveikino te
legramą:
Gerbiamas drauge 
Povilai Venta

Mes, Tarybų Lietuvos vi- 
siuomenės atstovai, žurnalis
tai, susirinkę į Vilniaus Meno 
darbuotojų rūmus jūsų gar
bingos septyniasdešimtųjų 
gimimo metinių sukakties 
proga, siunčiame Jums pa
čius nuoširdžiausius sveikini
mus ir geriausius linkėjimus.

Su didžiausiu džiaugsmu ir 
pasitenkinimu sutikome ži
nią, kad Jums, žymiam pa
žangiųjų JAV lietuvių veikė
jui, aktyviam kovotojui už 
taiką ir socialinę pažangą, 

suteiktas Lietuvos TSR nųsi- 
peleniusio kultūros veikėjo 
garbės vardas.

Tarybų Lietuvos darbo 
žmonėms gerai žinomas ne
lengvas jūsų gyvenimo ke
lias, kuriuo žengdamas visas 
savo jėgas ir energiją Jūs 
skyrėte ir dabar skiriate 
kovai už šviesesnę darbo 
žmonių ateitį. Didžiai verti
name jūsų veiklą, propaguo
jant JAV visuomenei tarybi
nės liaudies laimėjimus eko
nomikos ir kultūros srityse.

Linkime jums, brangus bi
čiuli Povilai Venta, geros 
sveikatos ir ištvermės gar
bingoje visuomeninėje veik
loje, daug džiaugsmo ir as
meninės laimės.

Iškilmingo minėjimo daly
vių vardu:

Juozas Grigutis 
Jonas Jurgaitis 
Vladas Karvelis 
Laurynas Kapočius 
Vyt. Kazakevičius 
Al. Laurinčiukas 
Jonas Lukoševičius 
Rimgautas Mališauskas 
Rokas Maliukevičius 
Pranas Petronis 
Ramonjus Petrauskas 
Vaclovas Pranaistis 
Apolinaras Sinkevičius
Antanas Slapšys 
Romas Šarmaitis 
Robertas Žiugžda

Perdavė V. Petkevičienė 
Šia garbinga proga mūsų 

draugui Povilui Ventai taipgi 
prisiuntė nuoširdaus sveiki
nimo ir gerų linkėjimų tele
gramas P. Griškevičius, Fe
liksas Pažusis, Vilhemina 
Petkevičienė, Balys Bučelis, 
Apolinaras Sinkevičius, Va
cys Reimeris, Vilius Baltrė- 
nas, Juozas Kuckailis, An
drius Bulota.

TELEGRAMA
IŠ LIETUVOS

Teatro Draugijos 
Suvažiavimas
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Vilnius. — Sausio 22 dieną 
meno darbuotojų rūmuose 
įvyko Lietuvos TSR teatro 
draugijos šeštasis suvažiavi
mas. Ataskaitinį pranešimą 
padarė draugijos prezidiumo 
pirmininkas Virgilijus Norei
ka.

Respublikos teatrai, pažy
mėta suvažiavime, per ata
skaitinį laikotarpį sukūrė ne
mažai idėjiškai ir meniškai 
brandžių spektaklių. Tai at
spindi ir nuolat augantis žiū
rovų skaičius, pernai pasie
kęs milijoną 749 tūkstančius 
žmonių.

Teatrų repertuarą 
praturtino

Plataus pripažinimo susi
laukė Lietuvos liaudies poeto 
Justino Marcinkevičiaus, 
liaudies rašytojo Juozo Gru
šo, Kazio Sajos, kitų autorių 
dramos veikalai. Iš viso per 
ataskaitinį laikotarpį pasta
tyta apie 40 Tarybų Lietuvos 
dramaturgų pjesių. Rimtas 
kūrybinis egzaminas buvo 
respublikos teatrų gastrolės 
Maskvoje ir Leningira’de. 
Gastrolių į Vokietijoą/Demo- 
kratinę Respubliką buvo iš
vykę akademiniai dramos, 
operos ir baleto, rusų dra
mos “Lėlės”, teatrai. Bialys- 
toko mieste Lenkijoje viešė
jo Kauno dramos teatras.

Suvažiavime buvo plačiai 
aptartas pasiruošimas artė
jančiam dramaturgijos festi
valiui Kaune. Jis skiriamas 
Lenino gimimo 110 meti
nėms, pergalės prieš fašisti
nę Vokietiją 35 ir Tarybų 
valdžios atkūrimo Lietuvoje 
40 metinėms pažymėti.

Draugijos prezidiumo pir
mininku vėl išrinktas TSRS 
liaudies artistas Virgilijus 
Noreika. Meile ir pagarba 
liaudies poetu Tarybų Lietu
voje plačiai pažymėtos liau
dies poeto Jono Krikščiūno— 
Jovaro gimimo šimtosios me
tinės. Jo gimtajame Šiaulių 
rajone ir mieste buvo su
rengta jubiliejinė literatūri
nė savaitė. įmonėse, ūkiuo-
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Varpais skambina 
Kuprevičiai

Kaunas. Vidudienį Kauno 
istorijos muziejaus skvere 
bet kokiu oru gausu žmonių. 
Visų žvilgsniai nukreipti į 
bokštą, kur prieš keletą mi
nučių pakilo aukštas žilstelė
jęs vyras. Netrukus bokšto 
viršūnėje sugaudžia visi 35 
varpai.

Štai jau daugiau kaip dvi
dešimt metų praėjo nuo tos 
dienos, kai Lietuvos nusi
pelnęs meno veikėjas kompo
zitorius Viktoras Kuprevi
čius kasdien kyla šiais laip
tais. Prieš dvidešimtį metų 
pirmą kartą virš Kauno su
skambėjo Balio Dvariono 
daina “Kur Nemunas teka”. 
Nuo tada ir prasidėjo varpų 
muzikos koncertai.

Po kurio laiko į pagalbą 
tėvui atėjo sūnus—kompozi
torius Giedrius Kuprevičius.

Šių unikalių koncertų pro
gramoje—klasikinė muzika, 
įvairių tautų dainos, tarybi
nių autorių kūriniai. Dažnai 
Kuprevičiai atlieka ir savo 
kūrinius. Tėvas ir sūnus su 
dideliu pasisekimu koncerta
vo varpų muzikos festivalyje 
Vokietijos Demokratinėje 
Respublikoje, kur jie atliko 
lietuvių ir vokiečių liaudies 
dainas, Bacho, Beethoveno 
kūrinius.

. . . Koncertas baigtas. Ta
čiau klausytojai nesiskirsto. 
Jie nekantraudami laukia, 
kada kompozitoriai nusileis 
žemyn. Prasidės pokalbis 
apie nuostabias varpų melo
dijas.

Viktoras Kuprevičius 
su sūnumi Giedriumi.

A. Palionio nuotrauka 

se, mokyklose vyko poezijos 
vakarai, skaitovų konkursai, 
susitikimai su poetą pažino
jusiais žmonėmis. Jubiliejinė 
ekspozicija apie liaudies dai
nių atidaryta Šiaulių “Auš
ros” istorijos-etnografijos 
muziejuje.

Jovaro gimtinėje—Žadžiū- 
nų kolūkio Kalniškių kaime, 
prie namo, kur jis gimė ir 
ilgą laiką gyveno, iškilmingai 
atidengta memorialinė lenta. 
Šiaulių miesto kultūros rū
muose įvyko iškilmingas Jo
varo gimimo 100 metinių 
minėjimas. Prie Jono Krikš
čiūno—Jovaro kapo buvo pa
dėta gėlių. V. Petkevičienė

LAIŠKAI
Gerbiamas Redaktoriau, 
mieli laisviečiai!

Štai dar vieni metai nu
plaukė į užmarštį. Nors tarp
tautinė padėtis ir labai 
įtempta, bet tikėkimės, kad 
visi šie nesklandumai išsi
spręs taikiu būdu. Nesinori 
tikėti, kad viršūnėse sėdėtų 
jau tokie žmonės, kurie leng
va širdimi nuspaustų tam 
tikrą mygtuką. Juk ir vieni 
ir kiti žino, ką reikštų naujas 
konfliktas.

Gruodis buvo gana įtemp
tas mėnuo, daug visokių ren
ginių, todėl ir su naujameti
niais pasveikinimais smarkiai 
pavėlavau. Dovanokit, jau. 
Noriu iš širdies palinkėti, 
kad visi būtų sveiki, gyvi, 
kad, nežiūrint įvairių kliūčių, 
plėstusi ryšiai su tėvyne.

Gruodžio 26 d. pas mus 
mokykloje gražiai paminėjo
me mūsų sūduviškio kompo
zitoriaus, LTSR nusip. meno 
veikėjo, profesoriaus J. Ben- 
doriaus 90 gimimo ir 25 
mirties metines.

Po to sekė koncertinė da
lis, kurioje dalyvavo Kapsu
ko kultūros mokyklos cho
ras, vadovaujamas dėst. V. 
Junevičienės, padainavęs 5 J. 
Bendoriaus harmonizuotas 
lietuvių liaudies dainas. Na, 
o kai choras su visa auditori
ja užtraukė “Mergužėlę, leli
jėlę, kur buvai”, daina nuvil
nijo per visą mokyklos pasta
tą, miestą. Tai tikrai puiki 
masinė daina.

Po J. Bendoriaus minėjimo 
reikėjo imtis kito svarbaus 
darbo, mano antros persona
linės fotoparodos paruošimo. 
Paroda buvo atidaryta gruo
džio 29 d. Joje buvo iškabin
ta 102 nuotraukos.

Netrukus, po poros valan
dų kultūros namų salėje bu
vo atidaryta “Sūduvos” foto- 
klubo XIII ataskaitinė paro
da, kurioje dalyvavo 17 foto- 
mėgėjų, išstatę 35 darbus. 
Greta patyrusių fotomeistrų, 
kaip R. Linionis, R. Rustei
ka, V. Skarickas, pasirodė ir 
trys nauji autoriai: J. Vaške
lis, K. Linkevičius ir A. 
Vasiliauskas.

Mano mokykloje buvo ga
na įdomus naujametinis kar
navalas, įvykęs gruodžio 29 
d. Tai vienas populiariausių 
renginių mokykloje, mokslei
vių tarpe.

Tokios tai naujametines 
naujienos.

Linkėjimai ir žurnalistui S. 
Krivickui. V. Gulmanas 
Kapsukas

Gerbiamas Redaktoriau!
Širdingai sveikinu gimta

dienio proga. Linkiu ir toliau 
būti žvaliam, guviam, ener
gingam, žengti tvirtais 
žingsniais į naują gyvenimo 
pakopą, ją puošti gražiausio
mis kūrybinėmis mintimis.

Stiprios sveikatos ir pui
kios nuotaikos!

Vandalinas Junevičius
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Reikšminga sukaktis
PROF. J. PETRAITIS

Avižonio, Janulaičio, Iva
nausko, Šimkaus, Vabalo- 
Gudaičio, Vailionio, Žemaičio 
ir kitų iniciatyva 1920 m. 
sausio 27 d. Kaune buvo 
atidaryta Lietuvos aukštoji 
mokykla, pavadinta Lietuvos 
Aukštieji kursai. Krikščionių 
demokratų valdžia jų nerėmė 
ne tik medžiaginiai, bet ir 
moraliai. Priešingai, vieton 
tų kursų krikščionys demo
kratai palaikė lenkų dvari
ninkų vado kanauninko Liau- 
so pasiūlytą Katalikiškojo 
Universiteto steigimą Lietu
voje. Opozicija (pradedant 
liaudininkais ir baigiant dar
bo kuopininkais) buvo už 
pasaulietiškojo Lietuvos uni
versiteto Įsteigimą su Agro
nomijos, Ekonomikos, Hu
manitarinių mokslų. Mate
matikos-Gamtos, Medicinos, 
Technikos, Teisės ir Veteri
narijos fakultetais, prie Me
dicinos fakulteto organizuo
jant Namų ruošos skyrių. 
Bet jėgos buvo nelygios: 
Steigiamajame seime krikš
čionys demokratai turėjo ab
soliutiną daugumą net be 
lenkų-dvarininkų frakcijos 
paramos.

Vienok, krikščionių-demo
kratų blokas sutiko nelauktų 
sunkumų. Pasiūlymą organi
zuoti Namų ruošos specialy
bę karštai palaikė moterys, 
tame tarpe ir Steigiamojo 
Seimo narės moterys-katali- 
kės. Kanauninkas Liausas 
siūlo namų ruošos skyrių 
organizuoti prie katalikų uni
versiteto Teologijos fakulte
to. Seimo moterų-katalikių 
vadė Gvildienė (prieš I karą 
baigusi Obelių namų ruošos 
mokyklą) griežtai pasiprieši
no kan. Liauso pasiūlymui, 
sakydama, kad Namų ruošos 
skyriuje turi būti dėstoma 
valgių gamyba, namų ruoša 
ir mediciniškos disciplinos: 
higiena (ypač moters higie
na), akušerija, vaikų ligos, 
pirmoji medicinos pagalba 
nelaimingais atsitikimais, už
krečiamos ligos ir t. t. Tų 
disciplinų neprijungsi ne tik 
prie Teologijos fakulteto, bet 
ir prie Katalikų universiteto. 
Tų disciplinų dėstymui turi 
vadovauti prityrusi gydyto
ja, bet ne kunigas. Todėl 
moterys katalikės griežtai 
palaikė pasaulietišką univer
sitetą su Medicinos fakultetu 
ir Namų ruošos skyriumi 
prie jo.

Pasiūlymą, kad Universi
tetas ruoštų agronomus, ve
terinarijos gydytojus—stip
riai palaikė Steigiamojo sei
mo Ūkininkų sąjungos frak
cija, pareiškusi išstosianti iš 
“krikščioniškojo bloko” ir pe
reisianti opozicijon, jeigu 
Universitete nebus agrono
mų ir veterinorių specialy
bės. Gi be Ūkininkų sąjungos 
ir moterų-katalikių krikde
mai (krikščionys-demokratai) 
nustojo daugumos steigiama
jame Seime, nežiūrint į len
kų-dvarininkų stiprią para
mą. Už pasaulietišką univer
sitetą pasisakė beveik visos 
apskričių savivaldybės, “Lie
tūkis”, beveik visos profsą
jungos, Žemės ūkio koopera
tyvai, miestuose ir mieste
liuose sukviesti mitingai.

Negalėdami suvaldyti Ūki
ninkų sąjungos ir moterų-ka
talikių, krikdemai nusileido 
ir 1922 m. vasario 16 dieną 
buvo atidarytas Kauno pa
saulietiškas Lietuvos univer
sitetas (1930 metais pavadin
tas Vytauto Didžiojo univer
sitetu) su Ekonomikos, Hu
manitarinių mokslų, Mate
matikos-gamtos, Medicinos, 
Technikos, Teologijos ir Tei
sės mokslų fakultetais; prie 
Matematikos-gamtos fakul
teto buvo Agronomijos-Miš- 
kininkystės skyrius, prie 
Medicinos fakulteto—Veteri
narijos skyrius.

Už nepaklusnumą Seimo 

moterys-katalikės buvo nu
baustos, ir namų ruošos sky
rius nebuvo organizuotas.

Universitetas turėjo auto
nomiją: Profesorių taryba 

I (docentai čia dalyvavo tik 
patariamuoju balsu) rinko iš 
profesorių tarpo rektorių, 
prorektorių (kiekvieną iš ki
to fakulteto), o fakulteto 
taryba-dekaną ir prodeka- 
ną—irgi iš profesorių tarpo. 

' Profesorių tarybos nutarimai 
buvo galutini ir jokių patvir
tinimų nereikalavo. Studen
tų nusikaltimus sprendė Uni
versiteto garbės teismas, su
sidedantis iš kiekvieno fakul
teto po 1 profesorių ir 1 
studentų.

Studentais į Universitetą 
buvo priimami baigę gimna
ziją pagal brandos atestatų 
konkursą: kieno geresni pa
žymiai brandos atestate, tą 
priimdavo pirmiau. Esant 
laisvoms vietoms, studentais 
į atitinkamas specialybes 
buvo priimami ir baigę kitas 
Aukštesniąsias mokyklas: 
technikumą, mokytojų semi
nariją ir t. t.

Universitete veikė studen
tų srovinės-politinės organi
zacijos: 1) Lietuvių-katalikų 
studentų sąjunga “Ateitis”, 
2) Lietuvių tautininkų— 
“Neolithuania”, 3) “Varpinin
kų” studentų draugija (liau
dininkų), 4) Studentų socia
listų draugija (jos nariais 
buvo socialistai, pradedant 
dešiniaisiais socialdemokra
tais bei eserais ir baigiant 
bolševikais.

Tarp studentų-socialistų 
bei “Varpininkų”—iš vienos 
pusės—ir “Ateitininkų” bei 
“Neolithuanų”—iš kitos pu
sės—vyko politinė kova. 
Universitete veikė eilė įvai
rių kitų studentų organizaci
jų: kultūros-švietimo; savi
šalpos ir t. t. Pavyzdžiui, 
studentai socialistai ir “var
pininkai” drauge turėjo savi
šalpos draugiją, kurios na
riais buvo ir profesoriai bei 
esantieji opozicijoje krikde
mams visuomenės veikėjai. 
Draugija užlaikė valgyklą ir 
šelpdavo neturtingus studen
tus. Aktyvesniais (duosnes- 
niais) draugijos nariais buvo 
profesoriai ir pažangūs vi
suomenės veikėjai: Avižons, 
Bortkevičienė, Čepinskis, 
Grinius, Matulionis, Norkū
nas, Purėnienė, Šimkus, Vai
lionis, Žygelis, Žygelienė ir 
kiti.

Pavasarį Gamtos fakulteto 
studentams profesoriai T. 
Ivanauskas, P. Matulionis, 
K. Hėgelis, L. Vailionis or
ganizuodavo ekskursijas į 
laukus, miškus. Labai įdo
mios ekskursijos buvo prof. 
P. Matulionio vadovaujamos. 
Sekmadienį, 6 vai. ryto trau
kiniu ekskursantai nuvažiuo
davo į Gaižūnų stotį. Iš ten 
per miškus, pievas ir laukus 
pėsti eidavo į Kauną. Profe
sorius P. Matulionis žinojo 
kiekvieno medžio, krūmo, 
žolelės, paukštelio, žvėrelio 
ir vabzdžio bei kirmėlaitės 
lietuvišką ir mokslišką (loty
nišką) pavadinimą, gyvenimo 
būdą, duodamą naudą ir da
romą žalą miškui ir bendrai 
žemės ūkiui. Kadangi Kau
nan grįždavo vėlai vakare 
nuvargę, ekskursijon įsidė
davo buterbrodų, kuriuos su
valgydavo vidudienį. Tarp 
studentų “ateitininkų” bei 
“tautininkų” (Endziulaitis, 
Skaistgirys, Ugintas, Vil
činskas ir kiti)—iš vienos 
pusės ir Socialistų vei “var
pininkų” (Kemėšis, Niauro- 
nis, Petraitis, Pečvaitis ir 
kiti)—iš kitos—kildavo poli
tinės diskusijos, kartais labai 
karštos. Vieną kartą Niauro- 
nis pasakė, kad su laiku 
bolševizmas bus visur. 
“Ateitininkai” ir “tautinin
kai” pradėjo juoktis, kvato
ti ... Sėdėjęs ant kelmo

LIAUDIES ŠVIETIMUI DĖMESIO LAIMĖJIMAI-

Ketvirtis milijonų specialistų 
Tarybų Lietuvos naujienos
Tarybų Lietuvos pasieki

mai nebūtų tokie ryškūs, 
jeigu nebūtų tiek dėmesio 
skiriama liaudies švietimui, 
specialistų rengimui, kvalifi
kacijos kėlimui.

0 juk švietimo srityje Tary
bų Lietuva paveldėjo ypatin
gai skurdų buržuazijos valdy
mo palikimą. Iki galo nebuvo 
įgyvendintas net pradinis mo
kymas. 1940 metais paveldė- 
jome iš buržuazinės santvar
kos iš viso 21,2 tūkstančio 
specialistų. Dabar turime 
vien aukštąsias mokyklas bai
gusių beveik 150 tūkstančių 
specialistų, paruoštų pokario- 
metais. Šiuo metu Lietuvoje 
daugiau mokytojų, negu 
prieškariniais metais gimna
zijose ir progimnazijose buvo 
mokinių.

Tarybų Lietuvos aukštosios 
mokyklos dabar ruošia dau
giau kaip 63 tūkstančius stu
dentų, o specialiosios viduri
nės mokyklos arba techniku
mai—netoli 69 tūkstančių, 
arba 13,5 karto daugiau, negu 
jų buvo paskutiniaisiais bur
žuazijos valdymo metais.

Vidurinės grandies specia
listų rengimo tempai respu
blikoje ypač dideli. Labai 
svarbus jų vaidmuo toliau 
vystant liaudies ūkį ir kultū
rą.

Rodos, dar taip neseniai, 
1967-siaisiais metais Tarybų 
Lietuvoje išleistas 100-tūks- 
tantasis pokario metais pa
rengtas vidurinės grandies 
specialistas. Dabar jų jau 
išleista 250 tūkstančių. Visas 
ketvirtis milijono specialistų 
su viduriniuoju išsilavinimu, 
su specialiųjų vidurinių mo
kyklų arba technikumų diplo
mais! Manau, visiems gerai 
suprantama, koks didelis jų 
įnašas į respublikos socialinį 
progresą, į mūsų liaudies ūkį, 
mokslą ir kultūrą. Kurią be- 
paimtume sritį, visur ryškūs 
specialistų su viduriniu išsila
vinimu triūsas, darbštumas ir 
talentas.

Technikumai ir kitos spe
cialiosios vidurinės mokyklos 
kartu su vidurinėmis bendro
jo lavinimo ir vidurinėmis 
profesinėmis technikos mo
kyklomis toliau įgyvendina 
visuotinį vidurinį jaunimo 
mokymą.

Dabar Tarybų Lietuvoje 
10-čiai tūkstančių gyventojų 
yra 208 specialiųjų vidurinių 
mokyklų moksleiviai. Šiuo 
atžvilgiu Lietuva pirmauja 
visoje Tarybų Sąjungoje. 
Taip pat šalyje užimama pir
moji vieta pagal gyventojus 
iki 30 metų amžiaus, turinčius 
specialųjį vidurinį išsilavini
mą.

Šiuolaikinė gamyba reika
lauja, kad vienam specialistui 
su aukštuoju išsilavinimu tek
tų 2-3 specialistai su viduri
niuoju išsilavinimu. Praktiš
kai gamyboje dar taip nėra. Ir 
negamybinės sferos įstaigose 
kai kur dar trūksta vidurinio
jo personalo, pavyzdžiui, kul
tūros-švietimo, ikimokyklinė
se vaikų įstaigose. Specialistų 
vietose vis dar dirba nemaža 

prof. P. Matulionis tarė:
— Jūs dantų nerody- 

kit . . . Bolševizmas bus ne 
tik Lietuvoje, bet ir visame 
pasaulyje. Aš to nesulauk
siu, bet tamstos, vaikeliai, 
sulauksite. Bolševizmo atei
tis . . .”.

Matulioniui pritarė sėdėjęs 
ant kito kelmo doc. L. Vai
lionis. Tai labai nustebino 
“ateitininkus” ir “tautinin
kus”, mažai pažinusius L. 
Vailionį, kuris tuo metu buvo 
Šaulių sąjungos centro val
dybos nariu, bet nei kiek 
nenustebino kai kurių stu
dentų-socialistų, gerai paži
nusių doc. L. Vailionį.

Pabaiga sekamam num.

praktikų. Savo ruožtu dalis 
baigusių specialiąsias viduri
nes mokyklas įgyja aukštąjį 
išsilavinimą. Todėl respubli
koje ypatingai stengiamasi, 
kad specialusis vidurinis 
mokslas toliau vystytųsi, ge
rėtų jo materialinė bazė, 
tobulėtų mokymo-auklėjimo 
darbas.

Šiuo metu Tarybų Lietuvo
je—net 78 specialios viduri
nės mokyklos. Rengiama jose 
beveik 150 specialybių, taigi, 
Lietuvos vaikinams ir mergi
noms pasirinkti specialybę 
yra iš ko. Be tradicinių, visų 
būtiniausių respublikai spe
cialybių, įvesta nemažai nau
jų, pavyzdžiu, mokroelektro- 
nikos mazgų gamybos, taiko
mosios matematikos. Ko ne
patenkina moderniosios ir ak
tualiausios specialybės — 
skaičiavimo mašinų, vandens 
valymo įrengimų ir kitos, 
rengiamos respublikoje, pa
geidaujantys siunčiami įgyti 
retų specialybių į Minską, 
Molodečną, Novovoronežą, 
Obninską, Ufą. Toliau tenki
nant visuomenės poreikius, 
jau pradėta ruošti viešbučių 
ūkio, numatoma ruošti deko
ratyvinės kosmetikos, fizinio 
lavinimo, techninių būrelių 
vadovų ir kitos specialybės.

Kiekvienais metais gerėja 
respublikos specialiųjų vidu
rinių mokyklų materialinė ba
zė. Per paskutinius metus 
iškilo Klaipėdos J. Kupčinsko 
medicinos mokyklos, Kapsu
ko O. Sukackienės pedagogi
nės mokyklos, Kauno maisto 
pramonės technikumas, Kau
no technologijos technikumo, 
Panevėžio J. Švedo pedagogi
nės muzikos mokyklos, Vil
niaus pedagoginės mokyklos, 
Vilniaus statybos techniku
mo, Kauno J. Gruodžio muzi
kos mokyklos, Klaipėdos A. 
Venclovos pedagoginės mo
kyklos, Šiaulių K. Didžiulio, 
Utenos ir Tauragės politech
nikumų, Telšių taikomosios 
dailės technikumo, Vilniaus 
elektromechaninio techniku
mo mokomieji korpusai arba 
bendrabučiai.

Kasmet jų moksleiviams 
sudaromos vis geresnės ma
terialinės sąlygos tapti kvali
fikuotais specialistais. Trys 
su puse tūkstančio dėstytojų 
perduoda savo žinias ir paty
rimus tiems, kurių rankų ir 
talento laukia Lietuvos įmo
nės ir organizacijos.

O šiuo metu jau ketvirtis 
milijono specialistų su viduri
niu išsilavinumu toliau sėk
mingai kuria socialistinės 
Lietuvos ateitį.

Antanas Burba

SULAUKUS UŽTARNAUTO POILSIO

Netoli Vilniaus, kvapniame pušyne, atidarytas pirmasis 
Lietuvoje personalinių pensininkų pensionatas. Jų paslau
goms—vieno ir dviejų kambario viešbučio tipo butai su 
visu šiuolaikinių patogumų kompleksu, jauki valgykla, 
gydymo kabinetai. Čia yra didelė biblioteka, skaitykla, 
bilijardinė.

Pirmaisiais pensionato gyventojais tapo buvęs 16-osios 
Lietuviškosios divizijos karys, ilgametis Telšių rajono 
Biržuvėnų tarybinio ūkio direktoriaus pavaduotojas Pranas 
Simutis, Pilietinio ir Didžiojo Tėvynės karų dalyviai, buvę 
finansų organų darbuotojai Arkadijus ir Olga Mažiukai, kiti 
nusipelnę veteranai. Iš viso pensionate gyvena 200 žmonių.

Nuotraukoje: pensininkai Mažiukai pensionate.
A. Palionio nuotrauka

MONUMENTAS
TARYBINĖS LIAUDIES
ŽYGDARBIAMS

Vilniuje, dešiniajame Ne- 
| ries krante, kur formuoja
mas naujas respublikos sosti
nės visuomeninis centras, iš
kils paminklas tarybinės 
liaudies žygdarbiams įamžin
ti. Tai, pasakė monumento 
kūrybinės grupės vadovas 
respublikos liaudies dailinin
kas K. Bogdanas, bus ištisa 
skulptūrinė, architektūrinė 
ir landšaftinė kompozicija. 
Jos centre, specialiai sudary
tame žaliame amfiteatre, 
stovės padidinta ir atlieta iš 
bronzos garsioji mūsų daili
ninko Juozo Mikėno skulptū
ra “Pirmosios kregždės”. Di
džiulė siena su skulptūriniais 
reljefais primins ir kitus žy
miausius jo darbus kovų, 
pergalių ir taikos temomis. 
Prasminga yra tai, kad šis 
monumentas statomas greta 
naujųjų Lietuvos TSR revo
liucijos muziejaus rūmų, ku
rių ekspozicija, faktų ir do
kumentų kalba praturtinda
ma emocinį įspūdį, taps or
ganiška monumento dalimi.

Paminklo kūrybinėje gru
pėje dirba Miestų statybos 
projektavimo instituto sky
riaus vyriausiasis architek
tas G. Baravykas, šio institu
to vyriausiasis projektų ar
chitektas A. Nasvytis. Dai
lės instituto profesorius V. 
Nasvytis, skulptoriai V. 
Krūtinis ir V. Mačiuika.

Eltos koresp.
į_____________________

AR BONA JŪROJE TYLA

Ar būną jūroje tyla!

žiūriu j vandenyno veidą, 
Žiūriu j jo žalias akis 
Ir ašarą regiu: nurieda 
Ji nuo pakilusios bangos.

Ar būna jūroje tyla?

Žiūriu į vandenyno veidą — 
Mojuodami sparnais kirai 
Taip skaudžiai skaudžiai

klykia tavo 
Išsekintos aistros balsu.

i Ar būna jūroje tyla?

Žiūriu į vandenyno veidą — 
Delfinai skrieja erdvėje, 
Kad palytėtų tavo džiaugsmą 
Prie meilės iškankinto kranto.

h stoja mirtina tyla.

KAI SUGRĮŽAU

Kai sugrįšiu iš jūros,
Nieko daugiau nenorėsiu — 
Tik apkabinti tave;
Grįždamas iš jūros,
Nieko daugiau nenorėjau — 
Tik apkabinti tave;
Kai sugrįžau iš jūros, 
Apkabinau tave, 
Bet tavęs jau nebebuvo.

Antanas Drilinga

MŪSŲ SVEIKATOS REIKALAIS

Gripas ir kova su juo

Vilnius. Fontanai Neryje. T. Žebrausko nuotr.

Vėl atsirado susirgimų gri
pu grėsmė. Atsparumas gri
pui, įgytas anksčiau praslin- 
kusios per mūsų šalį bangos 
metu, palaipsniui sumažėjo.

Gripu serga žmonės įvai
riai: lengvomis formomis, 
net be temperatūros pakili
mo, vidutinėmis formomis ir 
sunkiai. Be blogos savijau
tos, galvos skausmų, pasitai
ko skrandžio—žarnyno veik
los sutrikimų, kitokio pobū
džio negalavimų.

Gripo virusas aplinkoje 
greitai žūva, todėl daugiau
sia galimybių apsikrėsti— 
slaugiant, lankant ligonį, 
sausakimšuose autobusuose, 
traukiniuose, kino teatruose, 
parduotuvėse, kitose žmonių 
susibūrimo vietose. Nuo ap- 
sikrėtimo iki susirgimo pra
džios paprastai praeina 1-2 
dienos. Ligos reiškiniai daž
niausiai pasireiškia ūmiai.

Sergantys lengva ar vidu
tinio sunkumo gripo forma ir 
nesitaikantys režimo, besi
stengiantys nugalėti ligą 
vaikščiodami, ne tik kenkia 
sau, užtęsdami bei kompli
kuodami ligos eigą, bet yra 
ir pagrindiniai ligos platinto
jai.

Susirgęs žmogus privalo 
gulėti, kol pasveiks, nesigy- 
dyti pats savo nuožiūra, o 
kviestis gydytoją. Vaistai, 
naudojami kitoms peršalimo- 
kvėpavimo takų ligoms gy
dyti, nuo gripo neišgydo.

Imlumą gripui padidina pa
prasčiausias peršalimas. Per 
nušalusias kvėpavimo takų 
gleivines gripo virusas gana j 

Mn/n fantazija
Gerai įsiklausiau — tai buvo paukštis. 
Tas paukštis vis drąsiau giedojo. 
Įsiklausiau: suprantama, jisai giedojo, 
Kad aš einu. Manau, jisai 
Iš anksto jau žinojo, 
Kad aš čionai praeisiu.
Žinojo apie tai iš anksto medžiai ir žolė, 
Takai ir avietynai, ir dangus...

Jaučiau, kad aš taip pat dalelė 
Tų medžių, tos žolės ir vasaros dangaus, 
Dalelė to pasitikėjimo, 
Kuriuo alsuoja jie visi 
Šią ryto valandą ankstyvą...
Ir pradedu tikėt:
Tas paukštis — mano aidas.
Jis — mano antrininkas.
Arba gal paprasčiausiai — aš.
Dalelė mano balso ir manęs. 
Ir visa tai jau nepaklūsta man, 
Ištirpsta medžiuose, padangėj, laukuose,

Eug. Matuzevičius

greitai įsiskverbia į žmogaus 
organizmą ir susargdina.

Nuo gripo apsaugo skiepi
jimai, tačiau, paplitus susir
gimams, jie nebepadeda, nes 
nesuspėja iššaukti atsparu
mo organizme. Tad reikia 
saugotis peršalimų, rengtis 
šiltais ir sandariais rūbais, 
avėti šilta, neperšlampančia 
avalyne. Sudrėkusius rūbus, 
batus kiekvieną vakarą iš
džiovinti. Darbe ir namuose 
nevaikščioti neapsirengus į 
lauką, vengti skersvėjų.

Patartina kuo mažiau lan
kytis žmonių susibūrimo vie
tose, nelankyti šeimų, kurio
se yra sergančių gripu.

Labai neatsparūs gripui 
vaikai, be to, ir serga žymiai 
sunkiau už suaugusius. 
Suaugusių pareiga saugoti 
vaikus nuo apsikrėtimo tiek 
vaikų įstaigose, tiek ir na
muose.

Atsparūs gripui būna ne 
tik tie žmonės, kurie juo 
persirgo prieš pusmetį ar 
metus, bet ir tie, kurių 
organizmas užgrūdintas 
sportuojant, kasdienine 
mankšta gryname ore, prau
siantis šaltu vandeniu.

Neužmirškime, kad gripas 
lengvai ir greitai plinta, kad 
tai rimtas susirgimas. Atsi
minkime, kad gripo galima 
išvengti. Būkime atsargūs 
nors tol, kol praeis gripo 
banga, kol išnyks ar sumažės 
pavojus apsikrėsti.

B. Jančaitis
Gydytojas epidemiologas 
Iš “Valstiečių laikraštis”
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Išeivijos visuomeninės 
veiklos mokslinė analizė

[L. Petkevičienės istoriniai išeivijos gyvenimo tyrinėjimai]

Lietuvių tauta ruošiasi pa
sitikti keturiasdešimtąsias 
Tarybų valdžios atkūrimo 
Lietuvoje metines. 1940-ji 
metai, tai esminio posūkio 
metai lietuvių tautos gyveni
me ir jos kovoje už Didžio
sios Spalio socialistinės revo
liucijos idėjų įgyvendinimą. 
Gyvenimas ryškiai rodo, kad 
po to posūkio, Lietuvos liau
dis pasiekė didžiulių laimėji
mų kultūros, ekonomikos, 
mokslo ir socialinio gyveni
mo srityse, kartu su kitomis 
Tarybų šalies tautomis su
kurdama brandaus socializ
mo visuomeninę santvarką.

Nelengvas buvo lietuvių 
tautos kelias į dabartį. Jis 
atspindi labai sudėtingą vi
suomeninės raidos procesą, 
kuriame ryškūs istoriniai 
etapai: revoliucinė kova 
prieš tautinę buržuaziją, vo
kiškųjų fašistų sukeltas ka
ras ir hitlerinė Lietuvos oku
pacija, ginkluota kova su 
okupantais, sunkūs ir negai
lestingi klasiniai mūšiai po
kario metais, įtemptas dar
bas atkuriant Lietuvos liau
dies ūkį—industrializacija, 
žemės ūkio kolektyvizacija ir 
kultūrinės revoliucijos epo
pėja. Lietuvių liaudies istori
niame kovos kelyje už gyve
nimo pažangą mes sutinkame 
ne vieną tautos sūnų ir 
dukterų kartą. Per paskuti
niuosius 40 metų Tarybų 
Lietuvoje išaugo skaitlinga 
jaunoji tarybinė karta, savo 
intelektu ir kūrybiniu darbu, 
prakštiškai tapusi dabarties 
mūsų laimėjimų ir pasiekimų 
pagrindine kūrėja.

Lietuviai, kurdami savo 
tautos istoriją ir ateitį, gyve
no ir dirbo tam tikrose ob
jektyviose sąlygose, sudėtin
gai veikusiose į jų kovą dėl 
užbrėžtų revoliucinių tikslų 
pasiekimo, dėl savo tautos 
socialinio ir ekonominio gy
venimo pertvarkymo. Tą kū
rybinį procesą veikė daug 
faktorių, įvykių ir reiškinių, 
tiek pažangių, lengvinusių tą 
procesą, tiek reakcinių—sun
kinusių ir stabdžiusių jį. Iš
tirti, moksliškai įvertinti, 
apibendrinti lietuvių tautos 
istorijos kelią, ir visus reiš
kinius, turėjusius vienokios 
ar kitokios įtakos tautos ko
vai už pažangą, yra didelis ir 
svarbus uždavinys istori
kams.

Svarbiu istoriniu momentu 
lietuvių tautos gyvenime yra 
jos sūnų ir dukterų emigraci
ja. Sis reiškinys turėjo nea
bejotiną įtaką tautos kovoje 
už pažangią visuomeninę rai
dą, už socializmą. Kaip žino
ma, lietuviškąją emigraciją 
pagimdė skurdas, nedarbas, 
politinė priespauda ir nacio
nalinis mūsų liaudies engi
mas carinės Rusijos valdymo 
laikais. Ne daug pagerėja 
liaudies gyvenimas ir bur
žuazijos viešpatavimo laiko
tarpiu Lietuvoje. Todėl ir 
tuo laikmečiu emigracija iš 
Lietuvos nesumažėjo.

Lietuviškieji emigrantai, 
kilę iš kaimo ir gyvenę kai
me, atsidūrę svetimų šalių 
miestuose, buvo priversti 
dirbti sunkiausius darbus. 
Čia jie pajuto darbo žmonių 
klasės priespaudos esmę, sa
vo, kaip svetimtaučių ateivių 
diskriminaciją. Tačiau jie ne
nuleido rankų: dirbo ir kovo
jo už savo žmogiškesnę atei
tį, už jos gražesnes perspek
tyvas. Iš Lietuvos emigrantų 
tarpo gana greit išaugo visa 
eilė gabių visuomenės veikė
jų, kurie sugebėjo pagrindi
nę išeivijos dalį, —būtent 
darbininkus sutelkti į organi
zacijas, kovojusias už darbo 
žmonių reikalus, už socializ
mo idėjų įgyvendinimą.

Neužmiršo lietuviškoji išei
vija ir savo tėvynės Lietu

vos. Meilė tėviškei, gimi
nėms ir artimiesiems, prisiri
šimas prie savo tautos kultū
ros ir papročių, buvo jiems 
lyg gaivus šaltinis, iš kurio 
lietuviškieji išeiviai sėmėsi 
jėgų ir įkvėpimo. Pamatę 
platų pasaulį, supratę sociali
nės ir klasinės nelygybės 
esmę, pergyvenę ir suvokę 
priežastis, privertusios pa
likti gimtąjį kraštą, jie neliko 
pašaliniais įvykių Lietuvoje 
stebėtojais. Darbo žmonių 
klasinės sąmonės suprati
mas, daugeliui jų atvėrė akis 
ir parodė, kaip reikia padėti 
savo broliams ir seserims, 
pasilikusiems tėvynėje. To
dėl jie stengėsi aktyviai pa
dėti savo tėvynainiams jų 
kovoje už geresnį gyvenimą, 
už teisingesnę socialine san
tvarką. Bet reikia pasakyti, 
kad išeivijos įtaka* lietuvių 
tautos kovai už pažangą, jo
sios materialinė ir moralinė 
parama revoliuciniam judėji
mui Lietuvoje dar mažai iš
tirta. Mažai iki šiol buvo 
ištirta lietuviškosios išeivijos 
parama ir solidarumas su 
Tarybų Sąjunga, jos kova už 
tarptautinio įtempimo maži
nimą ir kultūrinių ryšių su 
Tarybų šalimi plėtimą. Už
pildyti šią spragą lietuviško
sios išeivijos JAV istorijoje 
ėmėsi istorikė Leokadija 
Petkevičienė. Jauna moksli
ninkė beveik penkiolika me
tų pašventė lietuviškosios 
išeivijos pažangiojo judėjimo 
JAV istorijos tyrinėjimui. 
Savo mokslinių istorinių ty
rinėjimų išdavoje, ji išleido 
dvi labai įdomias ir vertingas 
knygas: “JAV pažangiųjų 
lietuvių visuomeninė-kultūri
nė veikla 1933-1940 m.” 
(1969) ir “Didvyriškos kovos 
avangarde (JAV lietuvių ko
munistų veikla 1919-1969 
metais)” (1979). Savo pirmo
je knygoje ji rašė: “Atsižvel
giant į tai, kad buržuaziniai 
Lietuvos istorikai apie pa
žangią JAV Lietuvių judėji
mo kryptį labai mažai terašė, 
o po Tarybų valdžios atkūri
mo Lietuvoje Jungtinėse 
Amerikos valstijose pasiro
džiusios knygos gana tenden
cingai apibūdino kairiųjų de
mokratinių organizacijų vei
klą, autorei teko, panaudo
jant įvairius pirminius šalti
nius, visai kitu požiūriu na
grinėti ir įvertinti pažangio
sios išeivijos istoriją”. Tą 
patį galima pasakyti ir apie

Šaunios, pavyzdingos darbininkės

Gražiu pasiekimu penkme
čio ketvirtuosius baigė Šiau
lių “Rūtos” konditerijos ga
mybinio susivienijimo kolek
tyvas. Sėkmingai įvykdytas 
metinis bendrosios produkci
jos gamybos planas. Ypač 
svariai padirbėjo karameli
nių saldainių cecho kondite
riai. Pernai jie atnaujino 

antrąją L. Petkevičienės 
knygą. “Šio darbo sudėtingu
mas,—rašo ji,—tas, jog JAV 
lietuvių komunistų 50 metų 
veiklos istorija rašyta pirmą 
kartą. Todėl dažnai teko aiš
kintis netikslumus, neteisin
gai iki šiol traktuotus klausi
mus”. L. Petkevičienės kny
gos “Didvyriškos kovos 
avangarde” vertę galima su
prasti pažvelgus į tos knygos 
šaltinių sąrašą. Išnagrinėti 
tokią galybę literatūros, tokį 
turtingą istorinių šaltinių lo
byną, gali tik talentingas ir 
giliai mokslui atsidavęs 
mokslininkas.

Leokadija Petkevičienė-is- 
torikė, istorijos mokslų kan
didatė, Vilniaus Pedagoginio 
instituto dėstytoja, docentė. 
Gimusi Panevėžyje, 1929 m. 
spalio 5 d. Nesenai Lietuvos 
TSR Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumas, pažymėdamas 
jos nuopelnus mokslinėje ir 
pedagoginėje veikloje, sutei
kė jai nusipelniusios dėstyto
jos garbės vardą.

L. Petkevičienės mokslinės 
knygos ir jos straipsniai pe
riodinėje spaudoje nušvie
čiant lietuviškos išeivijos 
JAV istoriją—rimtas įnašas į 
lietuvių tautos istorijos 
mokslą. Jos darbai objekty
viai parodo ne tik lietuviškos 
išeivijos JAV pažangią veik
lą, bet ir jos ryšius su Jung- 
tiniųį Amerikos Valstijų ko
munistinių judėjimu, su JAV 
taikos šalininkų judėjimu. Ji 
rašo: “Komunistų darbas ap
tariamu laikotarpiu buvo su
dėtingas dėl bendros JAV 
politinės padėties, nes pa
žangiems emigrantams teko 
atremti nuolatinį antikomu- 
nistų puolimą, duodant at
kirtį “Lietuvos vadavimo” 
kampanijoms. . . . Visa tai 
susipynė su Tarybų Sąjun
gos šmeižimu, keliant prasi
manytus “Lietuvos rusini
mo”, “tikinčiųjų persekioji
mo”, “genocido” ir kitus šū
kius. “Šie L. Petkevičienės 
darbai įdomūs ir naudingi, 
ypač lietuvių tautos jaunajai 
kartai. Per juos Lietuvos 
jaunimas galės susipažinti ir 
objektyviai įvertinti lietuviš
kosios pažangiosios išeivijos 
visuomeninę ir revoliucinę 
veiklą, aktyvią jos pagalbą 
Lietuvos žmonių revoliucinei 
kovai už socializmo pergalę 
Lietuvoje.

Nėra abejonės, kad lietu
viškoji išeivija, teigiamai 
įvertins L. Petkevičienės 
darbus. Jos veikaluose ji ras 
pažangiosios srovės išeivijoje 
veikėjų pavardes ir jų veik
los objektyvų įvertinimą.

P. Petronis

bemaž pusę savo gaminių. 
Pirkėjai gerai įvertino sal
dainius “Smaližius”, “Aidas”, 
“Svitezietė”, “Regata”.

45 tonos karamelių^--tokia 
mėnesinė cecho užduotis, ku
ria gamybininkai nuolat vyk
do ir viršija. “Rūtoje” našiai 
ir kokybiškai dirbo daug ve

“LAISVĖ”

Po Lampėdžių 
šimtametėm pušim
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Tarybų Lietuvos naujienos
[Miestų ir rajonų laikraščius pasklaidžius]

Lampėdžiai—sena pakau- 
i nės gyvenvietė, prigludusi 
i dešiniajame Nemuno krante. 
Spėjama, kad vardą gavusi

■ nuo ežeriuko, esančio Neries 
senvagėje. Kaip ir kitos pa- 

I nemunės gyvenvietės, taip ir 
Lampėdžiai, ne kartą buvo 
aršių kovų su kryžiuočiais 
liudininku.

Manoma, kad didysis Lie
tuvos kunigaikštis Vytautas, 
antrą kaftą pabėgęs pas kry
žiuočius, kad su jų pagalba 
atgautų valdžią, 1391 metais 
vasarą, netoli Kauno, tik
riausiai Lampėdžių pušyno 
vakarinėje dalyje pasistatė 
Riterverterio pilį. Šioje pily
je kurį laiką Vytautas gyve
no. Čia buvo apsistoję ir 
kryžiuočių riteriai. Vytautui 
susitaikius su Jogaila 1392 
m. medinė Riterverterio pilis 
buvo lietuvių sudeginta, o 
kryžiuočiai išvyti.

Lampėdžiuose, netoli poil
sio namų, įsikūrusi pionierių 
stovykla “Kosmonautas”. Čia 
vasaros metu poilsiauja ir 
žaidžia Kauno miesto “Inka
ro” fabriko guminės avalynės 
darbuotojų vaikai. Didelis 
būrys berniukų ir mergaičių, 
prižiūrimi prityrusių auklė
tojų, dvidešimt šešias dienas 
čia mokosi įvairaus meno 
dalykų, pamini įvairias su
kaktis, ruošia karnavalus, il
sisi ir pasiruošia naujiems 
mokslo metams. O už rūpestį 
mažyliais per 26 poilsio die
nas, jų tėveliai moka tik 11 
rublių 94 kapeikas.

Lampėdžių poilsio namai— 
sąjinginės reikšmės, todėl 
čia gali sutikti darbininką, 
tarnautoją ar pensininką iš 
daugelio Tarybų Sąjungos 
vietų. Čia poilsiauja ne tik 
suaugę žmonės, bet ir ištisos 
šeimos su savo mažyliais 
nejaunesniais kaip keturių 
metų. Buržuaziniais metais 
Lampėdžiai buvo pamėgti 
aukštuomenės karininkijos ir 
Kauno kapitalistų: jie čia 
turėjo savo vilas, linksmai 
leisdavo laisvalaikius. Da
bar—Lampėdžiai priklauso 
liaudžiai, čia ilsis darbo žmo
nės ir jų vaikai.

Kalbuosi su Biržų rajono 
“Auksinės varpos” kolūkio 
buhalterijos darbuotoja Re
gina Gučiene. Tai jauna ir 
kukli moteris. Regina pasa
koja, kad jos metinis uždar
bis apie 1,300 rublių, o vy
ras, kolūkio mechanizato
rius, uždirbąs apie tris tūks
tančius į metus. Reginos 
tėvai buržuaziniais metais 

teranų. Jų patirtis, žinios, 
asmeninis pavyzdys labai 
praverčia jaunajai pamainai. 
Daugiau kaip trisdešimt me
tų skanius saldainius gamina 
pirmaujančios susivienijimo 
darbininkės Paulina Blažie
nė, Dana Volskienė, Janina 
Barauskienė. Jas matome A. 
Gylio nuotraukoje.

buvę bežemiai—pragyveni
mui užsidirbdavę kumečiau- 
dami arba dirbdami žemę ant 
pusės (pusė derliaus už dar
bą, o antroji pusė—žemės 
savininkui už žemę), o dabar 
jie pensininkai, gyvena kartu 
su mumis. Gučiai turi nuosa
vą namą, automobilį ir pagal
binį ūkį: augina bekonus, 
turi karvę, pieną parduoda 
pieninei, kiekvienais metais 
po veršį kolūkiui, Regina 
gimusi pokariniais metais ir 
ji nežino, kaip anksčiau gy
veno bežemiai, mažažemiai ir 
miestų biednuomenė, tik sa
ko, kad jos tėveliai su šird
gėla prisimena tuos vargo, 
skurdo ir persekiojimo lai
kus.

“Auksinės varpos” kolūkis 
turi elektrą (dabar visa Lie
tuva elektrifikuota), paštą, 
telefoną, pradinę mokyklą, 
biblioteką ir savo autobusą 
nuvažiuot į Biržų kiną ir 
kultūros namų parengimus. 
Kolūkio dirbantieji kolekty
viai lanką Lietuvos ir Latvi
jos miestus, muziejus ir ten 
vykstančias ekspozicijas.

Reginos Gučienės kamba
rio draugė—to paties kolūkio 
karvių melžėja—Dzidra Šer- 
nienė. Ji latvė, jau vienuoli
ka metų melžianti “Auksinės 
varpos” kolūkio karves. Dzi
dra uždirbanti 150 rub. į 
mėnesį. Pirmaisiais metais, 
pasakoja Dzidra, reikėję 
melžti rankomis, darbas bu
vęs nelengvas, o dabar—vis
kas mechanizuota, viskas pa- 
lengvėję.

Jaukiame poilsio namų ho
le snūduriuoja Ona ir Alber
tas Miškiniai, kartu su vai
kais gyvenantys Ukmergėje. 
Anksčiau Miškiniai gyveno 
Ukmergės rajono Valų kai
me, bet toji vieta buvusi 
melioruojama, valstybė su
mokėjusi už jų sodybą ir jie 
persikėlę į Ukmergę. Iki 
kolektivizacijos Miškiniai tu
rėję 10 ha žemės, bet poilsio 
namuose niekada nėra buvę. 
Tik tarybiniais metais, jau 
būdami pensininkai, pabuvo
ję Palangoje, o dabar Lam
pėdžiuose. Albertas Miškinis 
pasakoja, kad: “prasidėjus 
kolektivizacijai (kolūkių stei
gimui) daugelis valstiečių 
abejojo kolūkiais. Aš pats 
galvojau kaip čia dabar gy
vensime be savos žemės. Bet 
vėliau pasirodė, kad kolekty
vinis darbas ir lengvesnis, ir 
našesnis”.

Lampėdžių poilsio namai 
išsidėstę labai gražioje vie
toje: septynis namų korpu
sus supa šimtametės pušys: 
kairėje srovena Lietuvos 
upių tėvas Nemunas, o deši
nėje, tuoj už pušyno, plūdu
riuoja ramus ežerėlis. Kuror
to teritorijoje auga “pušys 
sesės” (trijų-keturių metrų 
aukštyje abiejų pušų kamie
nai sujungti šaka—tiltu) ir 
Lietuvoje didžiausia Liepa, 
kurios amžius daugiau kaip 
350 metų. Liepos šakos uži
ma apie 100 kv. metrų plotą.

Tokių poilsio vietų kaip 
Lampėdžiai, Anykščių poilsio 
namai “Šilelis” ir kitos, yra 
labai daug. Be poilsio namų 
turime visą eilę sanatorijų.

Linas Valbasys

ASPIRINAS NUO SAUSROS
Kad ilgiau išsilaikytų nu. 

pjautos gėlės, rekomenduo
jama vazoje ištirpinti tabletę 
aspirino. Vienas meksikiečių 
biologas susidomėjo, kuo tai 
pagrįsta, ir atrado, kad aspi
rinas padeda užsidaryti mik
roskopinio dydžio lapų žio- 
telėms, pro kurias augalai 
garina vandenį. Tyrinėtojas 
siūlo sausrų metu purkšti 
laukus silpnu aspirino skiedi, 
niu. Tai turėtų sumažinti 
vandens garavimą ir išlaikyti 
reikiamą drėgmę augaluose 
iki lietaus. Galimas dalykas, 
chemikams pavyks susintetin
ti dar labiau augalų žioteles 
veikiančias medžiagas. Šia 
galimybe labai susidomėta 
Meksikoje, kur žemės ūkis 
nuolat kenčia nuo sausrų.

Jie perdirbs naftą
Naujųjų metų išvakarėse 

statybininkai ir montuotojai 
užbaigė Mažeikių naftos per
dirbimo įmonės pirmąjį tech
nologinį kompleksą, pradėjo 
bandyti įrengimus.

Prieš paleidžiant įmonę, 
Mažeikiuose suburta daugiau 
kaip tūkstantis busimųjų 
naftininkų. Didelę jų dalį, 
pažymi “Pergalės vėliava”, 
sudaro kvalifikuoti specialis
tai. Juos paruošė Kauno An
tano Sniečkaus politechnikos 
institutas, Vilniaus V. Kap
suko universitetas, Kauno 
technologinis technikumas, 
Maskvos naftos ir dujų, No- 
vopolocko politechnikos in
stitutai, vietos ir keletas kitų 
vidurinių profesinių techni
kos mokyklų. Pasikviesta 
taip praktinį patyrimą turin
čių naftininkų iš veikiančių 
šalies naftos perdirbimo įmo
nių.
Naujos gydyklos kurortuose

Moderni balnelologinė gy
dykla statoma Druskininkuo
se. Ji aptarnaus beveik visus 
šio kurorto poilsiautojus.

Miestų statybos projekta
vimo instituto Kauno filialo, 
rašo “Vakarinės naujienos”, 
panašios gydyklos projektuo
jamos Birštonui ir Palangai. 
Birštono gydykloje veiks 44 
mineralinio vandens vonios 
ir 24 purvo kušetės, polikli
nika. baseinas su kaskado
mis.

Beveik dvigubai didesnė 
balneologinė gydykla su spe
cialia poliklinika projektuoja
ma Palangai. Jos apylinkėse 
rasta mineralinių šaltinių ir 
gydomojo purvo.

Tiltas statomas . . . 
ant kranto

Ką tik Vilniuje pradėtas 
naudoti naujas tiltas per Ne
rį, plačiausias respublikoje. 
Netoli sostinės kyla atramos 
dar vienam tiltui, kurie an
gos plieninė perdanga, sve
rianti apie 600 tonų, montuo
jama ant kranto. “Vakarinės 
naujienos” pažymi, kad Lie
tuvoje taip statomas tiltas 
pirmą kartą.

Keičiasi gamtovaizdis
Šiaulių apylinkėse įrengta 

dvylika tvenkinių. Jų plotas 
per 900 hektarų.

233 hektarų Gudelių tven
kinį netrukus užpildys Kruo
jos upelis. Vanduo užlies 
keletą nedidelių tvenkinių ir 
nebenaudojamą durpyną. 
“Leniniečio” laikraštis rašo, 
kad miesto gyventojai gaus 
gerą poilsiavietę, o “Didžiojo 
Spalio” kolūkis turės apsčiai 
vandens daržams.

Nebe vienkiemis
Birštono daržininkystės ta

rybinio ūkio centrinei gyven
vietei išliko senas pavadini
mas—Birštono vienkiemis. 
Dabar čia gyveno daugiau 
kaip šimtas šeimų, o kasmet 
dar pastatoma po 12-15 mū
rinių namų, informuoja Prie
nų rajono “Naujo gyvenimo” 
laikraštis. Buvusiame vien
kiemyje atidaryta parduotu
vė, valgykla, biblioteka, yra 
kino ir koncertų salės, sporto 
aikštynas.

Ūkyje, neseniai pažymėju
siame savo 20-metį, žmonės 
gyvena vis geriau, turtin
giau. Maždaug 70 ūkio dir
bančiųjų turi automobilius, 
apie šimtą—motociklus, o te
levizorių, šaldytuvą, dujinę 
viryklę rasi beveik kiekvie
name bute.

Jaukiam ir patogiam 
poilsiui

Ištuštėjo turistų ir poil
siautojų takai Ignalinos na
cionaliniame parke. Tačiau 
miškininkai ir Kaltanėnų gi
rininkijos miškų baldų cecho 
kolektyvas jau gyvena naujo 
sezono rūpesčiais.

Kad poilsiautojai jaukiai ir 
patogiai pailsėtų, nedaryda

mi žalos gamtai, primena 
“Naujos vagos” laikraštis, 
Nacionaliniame parke įreng
tos 24 trumpalaikio poilsio 
aikštelės ir 32 mašinų stovė
jimo vietos. Sumanaus meis
tro A. Ceberako vadovauja
ma brigada daro joms origi
nalius stalus, suolus, kėdes 
ir kitus reikmenis. Kaip ža
liava naudojami įvairūs kel
mai, nulaužtų medžių stuob
riai ir kita mediena.

Be esamų poilsiaviečių, 
ateinančią vasarą planuoja
ma įrengti gražų ir patogų 
kampelį prie Kaltanėnų giri
ninkijos esančiame miške. 
Čia numatyti vaizdingi takai, 
pavėsinės, apžvalgos aikšte
lės,kurie bus gausiai arpū- 
pintimiško baldais.

Šoka “želmenėliai”
Aštuonias šokėjų grupes ir 

daugiau kaip du šimtus šo
kėjų—nuo darželinuko iki 
abituriento—dabar turi Šiau
lių “Želmenėliai”. Ansamblio 
gastrolių maršrutai pasiekia 
įvairius respublikos miestus. 
A. Masėnienės vadovauja
miems “Želmenėliams” su
teiktas pavyzdinio choreo
grafinio kolektyvo vardas.

Per dešimtį kolektyvo vei
klos metų, praneša “Raudo
noji vėliava”, surengta apie 
du šimtus koncertų. “Želme
nėlių” auklėtinių dabar gali
ma sutikti įvairių respubli
kos aukštųjų mokyklų meno 
saviveiklos kolektyvuose, 
taip pat “Lietuvos” nusipel
niusiame dainų ir šokių liau
dies ansamblyje.

Iš gluosnių vytelių
Biržų kraštotyros muzieju

je surengta liaudies meistro 
P. Jankausko dirbinių iš 
gluosnio vytelių paroda. 
Kiekvienas iš šimto ekspona
tų buvo savitas, įdomus. Tai 
įvairiausios skrynelės, pinti
nės, krepšiai, servizai, vai
kiškų baldų komplektai ir 
t. t. Kai kurie P. Jankausko 
dirbtiniai pasiekia įvairias 
sąjungines respublikas, 
JAV, Čekoslovakiją.

Parodos autorius, pažymi 
“Biržiečių žodis”, smalsiems 
lankytojams mielai parodo, 
kaip daromi šie gražūs, mūsų 
buičiai reikalingi daiktai.
Mažiesiems dailės mėgėjams

Viename iš Kretingos tary
binio ūkio-technikumo moko
mųjų korpusų įsikūrė vakari
nė vaikų dailės mokykla. Jos 
vadovu tapo meno entuzias
tas J. Šakinis, anksčiau va
dovavęs Kretingos kultūros 
namų vaikų ir suaugusiųjų 
dailės būreliams.

Kretingos vakarinė vaikų 
dailės mokykla, primena 
“Švyturys”, bus vienuoliktoji 
respublikoje.

Pusšimtis koncertų
Luokės etnografiniame an

samblyje dainuoja įvairaus 
amžiaus dainininkai. Vyriau
siai—72, o jauniausiai—14 
metų. Ansamblis populiarina 
Žemaitijos liaudies dainas, 
šokius, tautosaką, senovės 
papročius.

Luokės saviveiklininkai su
ruošė per pusšimtį koncertų. 
Telšių rajono “Komunizmo 
švyturio” laikraštis primena, 
kad ansamblis aplankė įvai
rias respublikos vietoves, di
džiausius miestus.

Parinko A. Petrauskas

ANKSČIAU
U2 KOLUMBĄ

Praėjusiais metais Hudzono 
įlankoje (Kanada) rasta medi
nė statulėlė, mokslininkų 
nuomone, yra naujas įrody
mas, kad vikingai Amerikos 
žemyną lankė gerokai prieš 
Kolumbą. Si S,3 cm aukščio 
iš eglės išdrožta figūrėlė 
vaizduoja vikingą, apsivilkusį 
abitu su gaubtu, ant krūtinės 
galima įžiūrėti pakabintą kry
žių. Tai tipiška XIII a. vikingų 
apranga. Amerikos žemyne 
tokia medinė figūrėlė rasta 
pirmą kartą.

1 f
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KANADOS ŽINIOS

Montreal, Quebec
IŠ METINIO L. L. D. 
SUSIRINKIMO

į metinį L. L. D. susirinki
mą, įvykusį sausio 19 d., 
atsilankė, kaip ir visuomet, 
ilgamečiai šios draugijos na
riai, pažangaus judėjimo ve
teranai. Džiugu buvo matyti 
ir gražus būrelis moterų.

Tik liūdnai visus nuteikė 
pranešimas, kad netekome 
dviejų ilgamečių narių, tai 
Petro Skirkos, kuris mirė: 
pereitų metų pabaigoje, ir 
Adomo Kmieliausko, kuris 
mirė šių metų pradžioje, 
kurie vienos minutės atsisto-! 
jimu buvo pagerbti.

Ilgametis draugijos fin. 
sekretorius, kuris tas parei
gas eina jau per 40 metų, L. 
Kisielis raportavo, kad visi; 
nariai už pereitus metus su-! 
mokėjo mokesčius ir kad jau! 
už šiuos metus užsimokėjo! 
virš 30 narių, kad finansinis: 
kuopos stovis geras. Per-i 
skaitė, kur ir kiek išmokėta- 
paaukota.

Apie praėjusį “Laisves” i 
vajų raportavo P. Kisielienė. j 
Vajus, atsižvelgiant į visas' 
ne lengvas sąlygas, praėjo! 
gerai. Montrealiečiai laimė-j 
jome ketvirta vietą. Tiesa,! 
netekome keleto skaityto-! 
jų —vienų dėl mirties, kitų; 
dėl senatvės. Dar keletas! 
skaitytojų liko neatnaujintų,! 
bet tikimės, kad jie atsinau-i 
jins. Vajuje didžiausią darbo 
naštą atliko J. Urbanavičius 
ir P. L. Kisieliai. Jiems kiekį 
pagelbėjo B. Kvietinskas ir 
J. J. Vilkeliai.

Rinkimai naujos valdybos 
pas mus jau pradeda išeiti iš 
mados. Gražiai paplojame. 
katutes ir biznis baigtas. O, 
neturėtų taip būti. Ir šį 
kartą, nesutikus naujiems! 
apsiimti, pasiliko senoji val-l 
dyba, kuri susideda iš J. 
Urbanavičiaus, L. Kisieliaus,! 
P. Kisieliaus, A. Morkevi-I 
čiaus ir E. Morkevičienės.

Nutarta ruošti kuopos pie-j 
tus. J. Urbanavičius prane
šė, kad mūs visų labai ger
biami ir nuoširdūs draugai J. 
ir S. Čičinskai mielai sutinka 
duoti vietą. Pietums pasidar
buoti sutiko Ch. Juška, ir 
žadėjo pasikviesti talkininkų. 
Iš moterų sutiko S. Petronie-| 
nė, E. Morkevičienė ir 0.; 
Veršinskienė. Žinoma, kad 
be drg. S. Cičinskienės pa
galbos neįmanoma apseiti. 
Jinai iki šiol visuomet atlik
davo didžiausią darbo naštą.

Užbaigus visus reikalus, 

MONTREAL, QUE., CANADA

Mirus

Adomui Kmieliauskui
ligamečiui LLD nariui

Reiškiame gilią užuojautą velionio sūnui ir jo 
šeimai, taipgi žmonai. Apgailestaujame netekę 
ilgamečio nario.

LLD MONTREALO KUOPA

MONTREAL, QUE., CANADA

Mirus

Adomui Kmieliauskui
Giliai užjaučiame sūnų su šeima ir velionio

žmoną.
J. J. Vilkeliai P. Bendžaitienė
L. P. Kisieliai 0. Veršinskienė
J. E. Urbanavičiai Šuplevičienė
F. S. Spaičiai S. Petronienė
B. M. Šalčiūnai V. ZaviŠienė
A. E. Morkevičiai M. Jonušienė
Ch. A. Juškai J. Stukas
V. 0. Verbylai E. Vilkis
J. V. Knistautai J. A. Brakniai

pirm. J. Urbanavičiui pada
rius pradžią į diskusijas, pla
čiai buvo apdiskusuota da
bartinė pasaulinė politika. 
Tuo susirinkimas ir baigėsi.

Netekome dviejų
L. L. D. Narių

Pereitų metų pabaigoje 
mirė ilgametis LLD narys P. 
Skirka (apie jį buvo plačiau 
parašyta), o pradžioje šių 
metų, po labai ilgos ir sun
kios ligos, mirė Adomas | 
Kmieliauskas, sulaukęs 82 ’ 
metų amžiaus. Liko serganti 
žmona, sūnus Valius ir anū
kėlis, taipgi marti. Skau
džiausiai pergyveno sūnus, 
nes juodu visą gyvenimą j 
labai gražiai sugyveno, ir! 
sūnus labai rūpinosi, kad šis | 
buvo susirgęs, ncys ir pats į 
turi daug rūpesčių ir bėdų, j 
nes turi sunkiai sergančią ' 
žmoną ir augina šešių metų ! 
berniuką.Tėvas ir sūnus bu-1 
vo dideli “Liaudies Balso” 
patrijotai ir “Laisvės” skai
tytojai. Lai būna jam lengva j 
Kanados žemelė.
SUSIRGO

Staigiai susirgo Augusti
nas Einikis, paguldytas Bel- 
lechasse ligoninėje, kur jam 
buvo padaryta operacija.

Jau daug kartų Albinui 
Vaitiekūnui teko atsidurti li
goninėje ir šiuo kartu randa
si Royal Victorijos ligoninė
je, kur darys tyrimus jo 
sušlubavusios sveikatos.
SUSILAUKĖ SŪNELIO

Jerry ir Linda McCarthy 
(Stanley’s ir Emilės Wilimu 
dukrelė) susilaukė sūnelio. 
Džiaugsmas tėvams, tėvu
kams, o labiausiai prosene
lėms—Verutei Zavišienei ir 
Onai Wilimienei.

H. Einikytė su savo vaiki
nu išvykusi 3 savaitėms į 
Mexicą į Acapulca. P.

Toronto, Ont.
PADĖKOS ŽODIS

Mirus mano mylimai žmo
nai Sofijai Jakavičienei, gra
žus būrys atlankė šermeni
nėj, atsiuntė gražių gėlių, 
palydėjo į kapines. Tad aš 
nuoširdžiai dėkoju visiems, 
padėjusiems pergyventi tas 
liūdnas valandas, už gėles, 
užuojautas žodžiu ir per 
spaudą, draugui J. Ylai už 
atsisveikinimo žodžius, grab- 
nešiams.

Dar kartą tariu jums vi
siems širdingai ačiū.

Vyras Stasys

Ir pasveikinsime draugus! . .
Kiekvieni metai atneša 

naujų įvykių ir naujų sukak
čių, kiekvienais metais labai 
malonu yra pasveikinti su 
gražiomis datomis vis kitus 
bičiulius ir draugus, prisi
minti ta proga jų nuveiktus 
darbus, pasižvalgyti po mūsų 
pačių veiklos praeitį, dar 
sykį ją įvertinti, atsimini
muose pasidžiaugti, jog mū
sų pažangus judėjimas paliko 
istorijoje didelius, neišdylan
čius pėdsakus. O juk judėji
mą sudaro gyvi žmonės, ku
riuos prisiminti dar sykį atsi
randa gera proga kaip tik jų 
sukakčių paminėjimais. Žino
ma, gaila, kad sukaktys tos 
yra dažniausiai labai vėly
vos, kad jau pagerbiame 
draugus, kurie yra gimę 
praeitą šimtmetį arba kurių 
jau ir nebėra mūsų tarpe. Ką 
darysi, toks jau yra gamtos 
dėsnis, niekas su saule negy
vena, svarbu, kad tie pragy
venti metai buvo prasmingi, 
kad su šviesiais jausmais 
galima juos prisiminti.

Mums malonu ir tai, jog 
mūsų veikla, darbai, mūsų 
asmeniniai nuopelnai yra pri
simenami, aukštai vertinami, 
pagerbiami ir įamžinami mū
sų gimtojoje šalyje, mūsų 
tėvų krašte. Vadinas, pa
žangus judėjimas, daugelis 
jo veikėjų yra tapę visos 
pažangios lietuvių tautos is
torijos dalimi. Tai įvyko tik 
Tarybų valdžios dėka, kai 
revoliucinis darbo žmonių ju
dėjimas tapo pagrindiniu is
torijos nagrinėjimų rūpesčiu.

Pavyzdžiui, 1979-aisiais 
Tarybų Lietuvos vyriausy
bė pagerbė apdovanojimu 
mūsų “Laisvės” redaktorių 
Antaną Bimbą, sulaukusį 
85-erių metų. Ta proga pa
skelbti straipsniai, įvairi me
džiaga. O gegužės mėnesį 
aukšto apdovanojimo susi
laukė ir kito mūsų laikraš
čio—“Vilnies”—rdaktorius 
Stasys J. Jokubka. Baigian
tis metams, Vilniaus spauda 
priminė ir gražiai pasveikino 
Alisę Jonikienę, sulaukusią 
85-erių metų gruodžio 11 d. 
Galima būtų prisiminti ir 
kitas Lietuvoje pagerbtas 
sukaktis, bet mums gal įdo
miau dabar tai, kas bus 
ateityje.

Daug gražių ir garbingų 
sukakčių mūsų pažangusis 
judėjimas turės 1980-aisiais 
metais!

Antai, vasario 4 d. būtų 
minėjęs savo 90-metį Vincas 
Andrulis, vienas pačių įžy
miausių pažangaus lietuvių 
judėjimo Amerikoje vadovų. 
Deja, vis labiau tolsta tas 
metas, kai jo netekome (1972 
m.) ir kai jo palaikai buvo 
amžiams priglausti (1973 m.) 
gimtajame krašte. Bet mes 
vėl jį prisiminsime, žinoda
mi, kad Tarybų Lietuvoje jo 
vardas įamžintas mokyklos 
Stakliškių miestelyje pavadi
nimu, paminkliniu akmeniu 
prie gimtojo namo Gripiškių 
kaime. Teko girdėti, jog ku
riamas V. Andrulio pamink
las, kuris numatytas pasta
tyti Stakliškių centrinėje 
aikštėje. Tai iš tikro labai 
gražus pažangaus JAV lietu
vio atminimo įamžinimas 
gimtajame krašte, apie ką 
labai malonu girdėti V. An
drulio sukakties proga!

Žinomi Lietuvoje ir kiti du 
jau mirę pažangaus judėjimo 
veikėjai: Vincas Jakštys-Se- 
nas Vincas ir Vincas Paukš- 
tys-Čibiras, nuo kurių gimi
mo 1980 metais sukaks jau 
po 100 metų. Vincas Jakštys, 
mūsų rašytojas ir spaudos 
bendradarbis, gimęs 1880 m. 
gegužės 31 d. Vilkaviškio 
rajono Skliausčių kaime, o 
miręs 1961 m. kovo 2 d. New 
Jersey valstijos Gibstowno 
mieste, Lietuvoje pirmiausia 
žinomas iš ten jo išleistos 
raštų knygos. Mūsų “Lais
vės” buvęs trečiasis iš eilės 
atsakingasis redaktorius 

(1917-1924 m.),—kai laikraš
tis, beje, galutinai pasuko 
revoliuciniu keliu,—Vincas 

į Cibiras-Paukštys gimė 1880 
! m. lapkričio 6 d. Ignalinos 
: rajone, iš kurio labai negau- 
’ su išeivijos veikėjų ir apskri
tai išeivių, o mirė 1956 m. 
balandžio 2 d. Miamyje. Ta
čiau jo literatūrinis palikimas 
palyginti yra primirštas, ma
žai Lietuvoje žinomas, nors 
V. Čibiro, pasirašinėjusio 
Paukščiu ir mėgusio Švenčio- 
niškio slapyvardę, rašyta 
gausiai. Gal kada nors ir jo 
raštai bus Lietuvoje suran
kioti ir pristatyti išeiviška 
kultūra besidomintiems žmo
nėms? Kol kas išsamiausiai 
apie V. Paukštį—savo kny
goje “Žvilgsnis į praeitį”— 
parašė R. Mizara. Mums, 
“Laisvės” patriotams, būtų 
gera proga daugiau parašyti 
apie savo laikraščio buvusį 
atsakingąjį redaktorių—juk 
tarp skaitytojų yra ne vie
nas, kuris gerai pažinojo ir 
prisimena V. Paukštį. Tokie 
prisiminimai daug padėtų pa
žangios išeivijos tyrinėto
jams, nes visada gali atsiras
ti įdomios, naujos medžia
gos.

Juk, atrodo, apie žinomus 
asmenis buvo viskas, kas 
svarbiausia, parašyta, o po 
to, žiūrėk, ir atsiranda kas 
nors užmiršto. Pavyzdžiui, 
V. Andrulio knygos leidėjai, 
atrodo, net nežinojo, kad jis 
ir dramas rašė, nes apie tai 
nė žodžiu neužsimena. Tuo 
tarpu “Liaudies meno” žur
nale rašoma, kad LMS Cen
tras turi V. Burdingono sce
nos kūrinį “Karžygiai”. O 
kas primena, ar jis buvo 
statytas ir kur, o gal kas 
nors turi tą leidinį ar rank
raštį? O gal dar ką nors 
scenoje iš V. Andrulio kūri
nių statė?

Taigi, sukaktys, ypač to
kios, kaip šimtmetinės, gali 
būti ne vien formalus draugų 
prisiminimas, bet ir naudin
gų darbų paskatinimas.

Turėsime ką pasveikinti ir 
tarp mūsų tebeesantį, tebe
veikiantį.

Štai sausio 25 d. sukaks 
septyniasdešimt metų mūsų 
mielam “Laisvės” bendrovės 
direktorių tarybos pirminin
kui, ilgamečiam meno savi
veiklos entuziastui, nusipel
niusiam pažangiam JAV lie
tuvių veikėjui Povilui Ven
tai, kuris, skirtingai nuo 
daugelio mūsų pažangių vei
kėjų, Amerikoje įsikūrė tik 
per Antrąjį pasaulinį karą, 
bet spėjo daug ir gražiai 
pasidarbuoti. Dabar jis 
mums dar labiau pažįstamas, 
nes Vilniuje 1979 m. rudenį 
išėjusi jo prisiminimų knyga 
“Diena stipresnė už naktį”, 
kurią padėjo surašyti “Tiesos 
sos” žurnalistas Algirdas 
Strumskis, papasakoja apie 
visą mūsų bendradarbio gy
venimą.

Mintys
Sužibo, sutvisko vakarė žvaigždė, 
Mėnulis paklydo padangėj,
Nurimo paukštelių skambioji giesmė, 
Užmigo alyvos palangėj.

Tik veržiasi, lekia į tolį siela, 
Kur rūtos žaliuoja daržely, 
Kasas kur šukuoja mergaitė miela, 
Belaukdama savo bernelio;

Kur čeža, sruvena upelis kalnų,
Kur ošia žalieji pušynai, 
Prieš saulę marguoja pakąsti šalnų 
Parudę lapeliai beržyno;

Kur supas, raibuoja vilnis Nemuno, 
Laukai zanavykų žaliuoja, 
Motulė lingavo lopšely mane, 
O sesės daržely dainuoja.

Kai vakaro sutemos žemėj klajos, 
Mėnulis šypsosis pro langą, 
Pavargus širdis kai ramybės ieškos 
Skris mintys į gimtą padangę . . .

Kęstutis Balčiūnas

Na, o vasario 14 d. visi 
sveikinsime mūsų mielą Ele
ną Jeskevičiūtę. Nesakysi
me, kiek jai sukaks metų, 
patys matome, kad ji smagi, 
judri, vis tokia pat graži. 
Svarbu, kad tai—viena la
biausiai nusipelniusių išeivi
jos veikėjų. Visai jaunutė 
įsitraukusi į socialistinę veik
lą, ši Pennsylvanijos anglia
kasių duktė iš Mahanoy City 
iškilo į vadovaujančias visos 
Amerikos lietuvių veikėjas, 
ypač lietuvių moterų organi
zacijose ir spaudoje, o taip 
pat Lietuvių Darbininkų Su
sivienijime, kur ji iki šiol yra 
viceprezidente. Reikia many
ti, kad ir LDS, šiemet vasarą 
švenčiantis 50-metį, gražiai 
prisimins jo garbingos su
kakties proga savo įžymiau
sią veikėją, kuri nuo pirmos 
LDS veiklos dienos ėjo atsa
kingas pareigas.

Laisviečiai galėsime svei
kinti dar vieną savo vetera
ną: jau 90 metų balandžio 23 
d. sukaks mūsų Vincui Bovi- 
nui (Pėstininkui), kuris, iš
vykęs poilsio leisti į Miamį, 
ir dabar tebesidarbuoja tarp 
veikliųjų Floridos pensinin
kų. Vienas labiausiai nusipel
niusių Lietuvių Meno Sąjun
gos veikėjų susilaukia vis 
didesnio dėmesio. Teko gir
dėti, jog planuojama su laiku 
išleisti jo raštų knyga.

Gal mes, laikui bėgant, ir 
daugiau prisiminsime 1980 
metų garbingųjų sukaktuvi
ninkų (jei ko nepajėgiame 
patys prisiminti, tai mūsų 
skaitytojai gali padėti, būsi
me tik dėkingi), bet galime, 
pavyzdžiui, žinoti, kad 1980 
m. balandžio 15 d. būtų 
sukakę 90 metų Juozui Bim
bai, lapkričio 16 d.—Justinui 
P. Stančikui. Deja, pasvei
kinti jų jau nebegalime . . . 
Kaip ir 1979 m. to negalėjo
me padaryti su Kaziu Stepo
navičium arba Fredu Abeku- 
Motiejum Akelaičiu, kurie 
buvo gimę prieš 90 metų. 
Bet yra ir tokių draugų, 
kuriuos su garbingomis su
kaktimis pasveikinti galime 
tikėtis. Antai, mūsų ilgame
tis spaustuvės darbininkas, 
paskutinis “Laisvės” linotipi
ninkas Steponas Večkys 
(Kuodis), nuo 1972 m. gy
venantis Lietuvoje (Druski
ninkuose), 1980 m. gruodžio 
mėnesį sulauks 90 metų, 
mūsų Jonas Grybas liepos 15 
d. švęs savo 85-metį. Linkė
sime jiems ir kitiems mūsų 
sukaktuvininkams kuo ilgiau 
būti tvirtais ir smagiais!

Na, o 1980 m. balandžio 
mėn. bus svarbi visų pažan
giųjų lietuvių data: sukaks 
60 metų Chicagos “Vilniai”.

Praeis dar metai, ir “Lais
vė” švęs savo 70-metį.

Kur jūs kitur rasite taip 
ilgai gyvuojančius lietuvių 
darbininkų laikraščius? Dide
lė garbė mūsų spaudos ben
dradarbiams, rėmėjams ir 
skaitytojams turėti tokią 
spaudą! Laisvietis

ĮVAIRIOS ŽINIOS
JAPONIJOS VALDOVAI 
SVEIKINA
PREZ. CARTERĮ

Tokyo. — Japonijos val
dantieji, reakciniai, militari- 
niai rateliai karštai sveikina 
sausio 21 d. prezidento Car- 
terio pranešimą Kongresui, 
kuris buvo visas paaukotas 
smerkimui ir puolimui Tary
bų Sąjungos. Beveik visi 
laikraščiai pranešimą at
spausdino po antrašte: 
“Jungtinės Valstijos pasiren
gusios panaudoti militarines 
jėgas”.

Vasario mėnesį į Washing- 
toną atvyks Japonijos užsie
nio reikalų ministras Saburo 
Akita tartis su Jungtinių 
Valstijų valstybes sekreto
riumi Cyprus Vance ir kitais 
aukštais pareigūnais dėl san
tykių su Iranu ir Afghanista- 
nu.

PANEIGIA GANDUS APIE
Šacho suareštavimą

Panama. — Buvo plačiai 
pasaulyje pasklydę gandai, 
kad buvęs Irano karalius 
Šachas Pahlevi yra suareš
tuotas ir ruošiamas sugrąži
nimui jo į Iraną. Bet tuos 
gandus dabar paneigė Šacho 
atstovas. Jis sako, kad Pana
mos valdžios apgynimo Con- 
tadora salos, kurioje dabar 
Pahlevi yra apgyventintas, 
susitprinimas yra padarytas 
jo naudai, jo saugumui.

Pekinas. — Kinijos valdžia 
sako, kad jeigu dauguma 
šalių boikotuos olimpinius 
žaidimus Maskvoje, prie jų 
prisidės ir Kinija.

SIŪLO DERĖTIS DĖL 
SUSIVIENIJIMO

Seoul. — Pietų Korėjos 
vyriausybė pagaliau sutinka 
pradėti derybas- su Šiaurės 
Korėja dėl susivienijimo. De
rybos prasidės vasario 6 die
ną. Jas pradės ir ves abiejų 
valdžių premjerai. Iki šiol 
Pietų Korėjos reakciniai re
žimai griežtai priešinosi to
kioms deryboms.

Jiedu tarėsi tarptautiniais reikalais

United Nations, N. Y. — 
Kai prieš kelias dienas sena
torius Edward Kennedy lan
kėsi New Yorke agitacijai 
tarp demokratų piliečių už 
savo kandidatūrą į preziden
tus, jis lankėsi ir Jungtinėse 
Tautose, buvo susitikęs ir 
tarėsi su pasaulinės organi
zacijos sekretoriumi Kurt 
Waldheimu. Žinia, jiedu ta

ATLETAI PRIEŠ BOIKOTAVIMĄ 
OLYMPINIU ŽAIDIMU

Čia parodoma prieš kelias dienas įvykusi Colorado 
Springs spaudos konferencija tų Amerikos atletų, kurie 
priešingi prez. Carterio siūlymui boikotuoti vasarines olim
pines žaidynes, kurios įvyks Maskvoje. Į juos kalba Bob 
Giordano, sunkiojo svorio kėlimo olimpinės komandos na
rys. Konferencija griežtai pasmerkė prezidento siūlymą.

PASIRAŠYTA SU KINIJA 
MOKSLINĖ SUTARTIS

Dr. Frank Press, 
Prez. Carterio mokslinis 

patarėjas
Pekinas. — Sausio 24 d. 

čia tapo pasirašyta tarp 
Jungtinių Valstijų ir Kinijos 
pirma mokslinė sutartis. Pa
gal ją, Kinijoje bus ant 
žemės pastatyta stotis, per 
kurią Kinija galės gauti ži
nias, leidžiamas per Ameri
kos satelitus. Toks žinių per
davimas labai svarbus karo 
metu.

TARYBŲ SĄJUNGA 
DALYVAUS
LAKE PLACID 
ŽAIDIMUOSE

Londonas. — Čia Associa
ted Press žinių agentūra 
paskelbė savo korespondento 
David Frost interviu (pasi
kalbėjimą) su Tarybų Sąjun
gos Olimpinių Žaidimų Komi
teto pirmininko pavaduotoju 
Vladimir Popovu.

Popovas korespondentą 
užtikrino, kad Tarybų Sąjun
ga su savo atletais dalyvaus 
žieminiuose olimpiniuose žai
dimuose, kurie įvyks Jungti
nėse Valstijose Lake Placid, 
N. Y., nepaisant, ką Jungti
nės Valstijos darys su vasa
riniais žaidimais Maskvoje.

rėsi tarptautiniais klausi
mais. Senatorius nori kuo 
plačiausiai ir išsamiausiai su
sipažinti su pasaulinėmis 
problemomis.

Waldheimo atstovas sako, 
kad vienos valandos pasitari
me daugiausia dėmesio buvo 
paskirta įvykiams Irane ir 
Afghanistane.

i
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A. Sabaliausko nuotr.Onkologinis centras Vilniuje.

į Šiltnamiai brandina Sausio mėnesį 
derlig gimusieji

i Praėjusį šeštadienį šeši 
Derlingi metai šiemet j draugai, gimusieji sausio mė- 

Šiaulių rajono Ginkūnų dar
žininkystės tarybinio ūkio 
daržininkams, jau išauginu-

i siems daugiau kaip 400 tonų 
i agurkų, pomidorų, svogūnų
I laiškų, salotų bei kitų daržo
vių. Tai žymiai daugiau, ne-

! gu buvo planuota.

Detroit, Mich

Washingtonas. — Penkias
dešimt penki Kongreso na
riai paskelbė pareiškimą, ku
riame jie sako, kad anais 
metais nubaustieji ilgų metų 
kalėjimu “Wilmington 10” 
būtų išteisinti, paskelbti ne
kaltais, kad jie yra rasizmo 
aukos. Kaip žinoma, devyni 
iš tų dešimties nubaustųjų 
yra juodieji ir viena balta 
mokytoja, drąsi kovotoja už 
rasinę lygybę, prieš visokią 
tautinę ir rasinę diskrimina
ciją.

Užsakykite "Laisvą! PREZ. TITO SVEIKSTA
Belgradas. — Jugoslavijos j 

: prezidentas Tito pergyveno i 
sunkią operaciją. Prieš kelias ' 
dienas jam buvo nupjauta į 
kairė koja. Bet gydytojai ! 
sako, kad jo sveikata gražiai 
taisosi ir kad jis jau vėl !
pradeda eiti savo prezidenti- ■ Philadelphia, Pa 
nes pareigas. Jis jau turėjo 1 r '
pasitarimus su kitais šalies 
valdininkais ir spaudos ko- į 
respondentais. Kaip žinoma, | 
Tito jau 87 metų anyžiaus.

Nuotraukoje: šiltnamių 
darbininkė Jadvyga Entkie- 
ne. A. Dilio (Eltos; nuotr.

nesį, ta proga sukvietė gražų 
būrį savo bičiulių į Laisvės 
salę. Vaišėm buvo puikios, 

į buvo gražių kalbų . . . bet 
i apie visa tai bus plačiau 
aprašyta sekančiame “Lais
vės” numeryje.

Kas tie šeši?
Bimba, Povilas 
gis Waresonas,

! er, Pranas Vitkus ir Walteris 
Yuskovic. IM

Tai Antanas 
Venta, Jur- 
Victor Beck-

Vasario 10 d., 11 vai. ryto, 
įvyks LDS 21 kuopos svar
bus susirinkimas, 4114 W. 
Vernor Highway. Šiame su
sirinkime nominuosime kan
didatus į LDS Centro valdy
bą. Taipgi, kurie nariai dar 
esate neužsimokėję duoklių, 
šiame susirinkime galėsite 
užsimokėti.
Ruth Gugas, Prot. Sekretorė

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., 2 vai. po pietų. Bus 
įdomi meninė programa, o po 
programos puikūs pietūs. 
Auka $7.

Užrašykite “Laisvę” 
savo draugams

BRIEFS

Tokia sportine apranga bus apsirengę sportininkai, kurie 
šią vasarą j Maskvą atneš olimpinį deglą. TASSo nuotr.

DETROIT, MICHIGAN

MIRUS

Elizabeth Yoshonis
Reiškiame nuoširdžia užuojauta jos vyrui Frank, 

sunui Dr. Karl, marčiai Janet, anūkams Elaine ir 
Peter, sesutei Barbara Klimas, broliui Anthony 
Wayleiko, ir visiems kitiems giminėms, artimie
siems ir draugams.

Ir mes liūdime kartu su jumis:

C. Garelis
A. Garelis
E. Rye
A. Rye
A. Balchunas
E. Balchunas
S. Smith
J. Smith
R. Jeske 
Anna Dočkus
J. ir R. Merrick
L. ir A. Turzak
M. Račiūniene 
Mary Norush 
Al Litvin 
Albena Litvin 
W. ir L. Gugas

Anna Daukus 
Mary Bacevich 
V. ir A. Petrui 
S. ir R. Gugas 
A. ir A. Stas 
G. Janionis 
F. ir M. Nienus 
A. Kairaitienė 
M. ir P. Stunskis 
F. Masteikis 
S. Masteikienė 
A. Suvaizdienė 
A. Paulauskienė 
Jonas Simpukas 
P. Walantiene 
Z. Dantienė 
M. Tvaskienė

S. Nausėdiene 
F. Ulinskas
E. Ulinskas 
U. Juškiene 
M. Juškas 
Adele Wardo
F. ir S. Nakas
A. Tamulienė
B. Klimienė 
Frances Klark 
Chas. Mack 
H. Umaras 
Jim Umaras 
A. Daskus 
Adele Klimaviče 
Stephanie Masis 
Teofilė Masis

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

savo giminėms

Lietuvoje

i NEPAMIRŠTAMI 
NUOTYKIAI

Neseniai man teko pagulėti 
vieną savaitę ligoninėje su 
pabrinkusiais plaučiais. Tre
čioje dienoje vos pavalgius 
pusryčius į kambarį atsibala- 
dojo Romos Katalikų pus 
amžis kunigas, žemo ūkio,, 
plačiapetis, o jau ta kumpa i 
noris! oj, oj . . . Ir tuoj mane į 
užklausė ar aš katalikas. | 
Taip, atsakiau. Tai pasakyki 
man, sako, savo gyvenimo I 
visus griekus! Tai kad aš, Į 
kunigėli, dar nieko nesugrie- 
šinau . . . Kaip tai?! Tokio 
žmogaus pasaulyje nėra, kad 
kuomi nors prieš dievą nenu
sikalstų . . . Atsakė kunigas.

Ar aš galiu tave palai
mint?! Taip, kunige. Melskis 
kiek tik nori!

Ir kunigas išsiima iš kiše- 
niaus mažą paauksuota dėžu
tę, ir rodydamas man klau
sia: Ar tu tiki, kad čionai yra 
dievas?

Taip, tikiu. Ir tu, kunige, 
laimingas, kad savo kišeniuje 
gali dievą nešiotis! . . .

Kun. susiraukė, jo apatinė 
lūpa sukrutėjo, ir greit išdū
mė laukan per duris.

GAMTOS ŠPOSAI
Prieš keletą dienų 

nuvykęs į miesto centrą į 
didžiojo biznio gatvę. Pasisu
ku į mažesnę gatvę ir laukiu, 
kad mašinos pravažiuos, kad 
praeičiau skersai gatvę. Be
stovint, užėjo stipri oro sro
vė ir pajutau, kad mane kelia 
į viršų. Mano laimė, kad 
telefonų ir elektros vielų 
stulpas buvo arti manęs. Tad 
aš abiem rankom apsikabi
nau ir visa jėga laikiausi, gal 
apie 5 sekundas. Jeigu ne 
stulpas, nežinia, kaip aukštai 
oro sriovė būtų mane iškė
lus .. .

“Laisvės” Reporteris 
STAIGA SUSIRGO 
ROŽĖ MERKIUTĖ- 
BEHMERIENĖ

Su savo vyru Juozu

buvau

Binghamton, N. Y.
Sausio 4 dieną įvyko LDS 

6 kuopos mėnesinis ir meti
nis susirinkimas ant Clinton 
St. Library. Pirmininkė A. 
Maldeikis atidarė susirinki
mą ir paprašė narius minutės 
atsistojimu pagerbti miru
sius narius Juzę Navalinskie- 
nę ir Frank Miller. Komite
tas pateikė raportą ir buvo 
susirinkusių priimtas vien
balsiai. Paskui sekė naujos 
valdybos rinkimas. Džiugu, 
kad tie patys nariai, išskyrus 
protokolų raštininkę Marce
lę, apsiėmė tarnauti ir toliau. 
Jos vieton išrinkome Helen 
Horsky. Dabar valdyba susi
deda iš sekamų narių: Pirmi
ninku A. Maldeikis, iždinin
kė A. Pagiegalienė, finansų 
sekretorius Johnny Brown, 
vicepirm. Morta Burta ir 
protokolų raštininkė Helen 
Horsky.

Po posūdžio buvo vaišės su 
gardumynais ir kavute. Pa
minėjome Antano ir Mortos 
Burtų 63 
gyvenimo 
praėjo kuo 
taikoje.

Šiame susirinkime dalyva
vo 15 narių. Sekamas susi
rinkimas įvyks vasario 1 die
ną toje pačioje vietoje. Visi 
nariai esate prašomi daly
vauti.

Žodis apie mūsų ligonis. 
Aplankiau Louisę Mainionis, 
kuri randasi Willow Point 
Nursing Home, Helen Žukas, 
kuri randasi Susquehanna 
Nursing Home, ir Oną WeL 
lus, kuri gydosi namie. Lin
kiu draugėms sustiprėti.

Korespondentas
Jonas Vaicekauskas

Baltimore, Md.
Apie mūsų draugus

Nors trumpai apie mūsų 
draugus ir drauges verta 
pažymėti.

Kaip visur, taip ir pas 
mus. Jei ne mirtis, tai ligos 
laiko prislėgę organizacijos 
narius, bet jų mintys yra už 
palaikymą mūsų L. L. D. 
25-tos kuopos. Visi jau užsi
mokėjo į Literatūros Drau
giją už šiuos metus duokles. 
Tai puiku.

Be to nutarėme, kad 10 
dol. auka Draugijai yra rei- 

■ kalinga. Nors knygų negau
name, bet žurnalu “Šviesa” 
nariai pilnai pasitenkimę.

D-go J. Stanio spėkos yra 
labai silpnos. Tik geras d-gės 
J. Stanienės prižiūrėjimas 
palaiko jo gyvybę. D-gas P. 
Paserskis dukters priežiūro
je irgi ligonis. D-gas J. 
Deltuva laikosi, nors jam 
padaryta akių operacija, bet 
gerų paskemių nesimato. D- 
gė F. F. Deltuvienė irgi 
sveikata didžiuotis negali. 
Gaila, tai mūsų kp. veikėjai- 
veteranai.

L. D. S. 48 kp. irgi nenori 
pasilikti pamiršta. Kuopos 
nariai pilnai užsimokėjo 
duokles už šiuos metus. Pa
rašyta trumpa veikimo 1949- 
1980 metų istorija ir pasiųsta 
į 50 metų atžymėjimo Albu
mą su 25 dol. auka.

Tas pilnai patvirtina, kad 
mūsų organizacijos nėra pa
mirštos. Vincų Duktė

An American in Moscow |nia, which were read by 
took over the Tchaikovsky 
Concert Hall January 16 
with a program of pure 
Gershwin.

The herb of the evening 
was a 20-year-old American 
pianist from New York, An
drew Litton. 

* * *
Exercise ranks very low in 

priority when it comes to 
protecting your heart, says a 
top heart specialist. Smo
king, high blood pressure 
and a rich diet are all more 
important risk factors in 
heart disease than lack of 
exercise is, says Dr. William 
B.Kannel. 

* * *
Very enthusiastic and inti

mate birthday party was 
held in “Laisve’s” hall Satur
day, January 26, for six 
outstanding men—Anthony 
Bimba, Paul Venta, Victor 
Becker, George Wareson, 
Walter Yuscovic and Frank 
Witkus. Limelight was at 
Paul Venta who has reached 
an important year—70. 
There were greeting-tele
grams for him from Lithua-

Naste Buck, who very grace
fully conducted the gathe
ring and many people at 
present spoke about cele- 

;brants. It was all very inte
lresting. Also dinner was 
very good under the supervi
sion of our food specialists 
'Nellie Venta and Ona Ba- 
barskas.

It was a lovely afternoon, 
an afternoon we will long 
remember. 

♦ ♦ ♦
In “The New York 

Times”.
To the Editor:

Our children are home 
today, in honor of Martin 
Luther King. They also re
member other heroes with 
holidays from school. 
Wouldn’t it be more to the 
point to spend the day in 
study of the accomplish
ments of these people? We 
have much to learn from Dr. 
King and his followers. The 
power of nonviolence has 
never been more needed.

They never took the day 
off- Mary Whiting
Hastings-on-Hudson, N. Y.,

metų vedybinio 
sukaktį. Viskas 
geriausioje nuo-

Beh i 
mer Rožė buvo išvykus į 
Floridą atostogų, bet sausio 
9 dieną staiga sugrįžo ir 1 * • j • T 1buvo priimta į Lankenau i 

'ligoninę. Tenai ji ir dabar 
randasi.

Laukenau ligoninė randasi' 
prie Philadelphijos miesto i 
ant City Line Avenue, šalia : 
Ardmore, Pa.

Rožė Behmerienė labai ge- į 
rai žinoma tarp Philadelphi
jos pažangiųjų lietuvių.

Rožė su savo jau mirusiu ' 
tėveliu Rapolu Merkiu yra 
daug pasidarbavus kultūri
nėje veikloje, ypač pažangio
sios spaudos paramai.

Rožė kelis kartus buvo' 
nuvykus į Lietuvą, kartu su 
Mildred Stensler dalyvavo 
dainų šventėje Vilniuje. Vie
ną kartą buvo nuvykus su i 
savo gyvenimo draugu 
zu.

Rožės namų adresas:
Rose Behmer
4904 Gargės Road
Schwenksville, Pa. 19473

B. B.

Juo-

TEN KLAIDA, REIKIA 
JA ATITAISYTI

Chicagos, “Vilnyje” paste
bėjau buvusio pažangaus vei
kėjo Fred Abeko nuotrauką. 
Straipsnyje “Nepamirštamas 
Amerikos pažangių lietuvių 
žygis” rašoma apie Kaune 
įvykusį Pasaulinį Lietuvių 
Kongresą. Jame sakoma, 
kad Kongresas įvyko 1935 
metais. Ir aš jame dalyva
vau. Buvau delegatu nuo 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 20 kuopos atstovu. Ten 
esant teko aplankyti kapus 
keturių draugų, kurie buvo 
smetoninės valdžios sušau
dyti už jų darbininkišką, 
komunistinę veiklą. Tai ka
pai Geidrio, Požėlos, Grei- 
fenbergerio ir Carno.

Aš sakau: Garbė jums, 
mieli kovotojai. Jūs sieketė 
tos paties tikslo, kuri Lietu
va šiandien yra pasiekus ir 
džiaugiasi dideliais laimėji
mais visose srityse.

J. Vaicekauskas

Rochester, N. Y.
MIRĖ

Sausio 11 dieną iš gyvųjų 
tarpo išsiskyrė Leokadija 
Bekešienė, sulaukus virš 90 
metų amžiaus. Buvo pašar
vota Mr. George Savage 
šermeninėje. Buvo daug gra
žių gėlių.

Velionė paliko tris dukteris 
ir sūnėną Vytautą Evans, 
kuris jai buvo labai geras. 
Apie 8' paskutinius metus 
Leokadija gyveno Nursing 
Home ir dar vis laikėsi gana 
gerai. Bet tuoj po naujų 
metų gavo priepuolį ir mirė.

Leokadija turėjo daug ge
rų draugų ir draugių, kurie 
ją ramino, bet sveikatos ne- 
besugrąžino. Savo laiku Leo
kadija buvo energinga veikė
ja. Jinai buvo mūsų kores
pondentė ir vajininkė ir dar- 

■ bo žmonių užtarėja. Bekešių 
namuose buvo centras mūsų 
pobūviams ir piknikams. Ir 
kai buvo reikalas šelpti nuo 
Antrojo pasaulinio karo nu
kentėjusius žmones, pas Be- 
kešius buvo siuvimo ir mez
gimo ęentras. Leokadija mo
kėjo prieiti prie žmonių pa
rinkti aukų mūsų spaudai. 
Tas darbas jai labai sekdavo-

* * *
You are cordially invited to attend a 

BANQUET-CONCERT 
honoring the

60th ANNIVERSARY of the UKRAINIAN NEWS
the only progressive newspaper published in the 

Ukrainian language in the United States.
on SUNDAY, FEBRUARY 3rd, 1980 at 1:00 p. m.

at the UKRAINIAN LABOR HOME
85 East 4th Street—New York, N. Y.

The committee is arranging a very interesting 
program, in which the Ukrainian Leontovich 
Chorus and the “Dnipro” Folk Dance group will 
take part. Guests from other progressive nationali
ty newspapers have also been invited to take part 
in this historic event.

Join with us in celebrating this event and thus 
express our solidarity with all progressive and 
peace loving people.

* * * Use

Mi

Velionė buvo gerbiama ne 
tik tarp lietuvių, bet ir tarp 
svetimtaučių. Jos vyras 
Aleksandras Bekešius mirė 
prieš keletą metų. Ir jų 
viena dukrelė mirė jau se
niai, sulaukus tik 12 metų.

Leokadija buvo palaidota 
sausio 14 d. Mt. Hope kapi
nėse tarpe jos mylimųjų.

Didžiausia užuojauta jos
artimiesiems. Tu, Leokadija, MRS. CARTER RENEWS COMMITMENT TO HOLIDAY FOR DR. KING: 
ilsėkis ramiai. O mes, liku
sieji, tave visuomet gražiais 
žodžiais paminėsime.

K. Žemaitienė

At the Ebenezer Baptist Church in Atlanta, Rosalynn Carter joined Coretta 
Scott King in singing “We Shall Overcome,” on the 51st anniversary of the 
late Rev. Dr. Martin Luther King Jr.’s birthday. Mrs. Carter said, “The 
President and I are committed that we must have a national holiday to com
memorate this great man.”




