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pranešimus, kad New Yorke, 
Chicagoje ir keliuose kituose 
didmiesčiuose pažangiosios 
lietuvės moterys ir šiemet 
ruošia iškilmingus Tarptauti
nės Moters Dienos—Kovo 
8-tosios minėjimus. Visi mū
sų rėmėjai ir skaitytojai esa
te raginami padėti mūsų 
draugėms tuos renginius pa
daryti kuo sėkmingiausiais. 
Dalyvaukite patys ir para
ginkite savo artimuosius bei 
bičiulius daryti ta patį.

O
Pažangiečių dienraštyje 

“Daily World” (vas. 8 d.) 
Phillip Bonosky praneša iš 
Maskvos, kad šiomis dieno
mis Tarybų Sąjungoje su 
vizitu lankėsi Kampučijos 
(Kambodijos) prezidentas 
Hong Samrin ir užsienio rei
kalų . ministras Hun Sen. 
Jiems ten esant buvo pada
ryta ir pasirašyta draugystės 
ir bendradarbiavimo sutar
tis. Už Kampučiją sutartį 
pasirašė jos prezidentas 
Samrin, o už Tarybų Sąjun
gą jos prezidentas Brežne
vas.

Tai dar viena garbinga ir 
abipusiškai naudinga sutarti
mi jau gana didelis tokių 
Tarybų Sąjungos sutarčių 
tinklas padidėjo. Ji šiandien 
ypatingai naudinga ir reika
linga Kampučijai. Iš svečių 
padėkos Tarybų Sąjungos 
vadams sužinome, kad jau ir 
dabar, dar be sutarties, Ta
ryba Sąjunga labai daug pa
deda Kampučijai sugriautą 
pramonę atstatyti,apgriautas 
įmones atremontuoti ir nau
jas statyti.

Pažangiojo Amerikos jau
nimo Jaunųjų Darbininkų Iš
silaisvinimo Lygai šiemet su
kanka lygiai dešimtmetis. Ji 
buvo įkurta 1970 metais. Per 
šį dešimtmetį Lyga išaugo į 
visą kraštą apimančią jauni
mo organizaciją. Šiandien 
vargiai berasi tokį miestą, 
didelį ar mažą, kuriame Ly
ga neturėtų savo skyriaus 
bei kuopos.

Kaip tenka pastebėti, Ly
goje ypatingai svarbų vaid
menį vaidina juodieji jaunuo
liai. Kaip tik jie buvo entu
ziastiškiausiais Lygos kūrė
jais. Jos pirmuoju pirminin
ku buvo juodaodis aukšto 
išsilavinimo veikėjas Tyner, 
kuris 1976 metų prezidenti
niuose rinkimuose buvo Ko
munistų Partijos kandidatas 
į viceprezidentus.

Jaunųjų Darbininkų Išsi
laisvinimo Lyga gali didžiuo- 
tuotis savo nenuilstama, ne
nutraukiama kova prieš ne
darbą, prieš kainų kilimą, 
prieš rasinę diskriminaciją, 
prieš prezidento užmojį su
grąžinti verstiną militarinę 
tarnybą, už nusiginklavimą, 
už pasaulį be karų.

Iš vėliausių pranešimų su
žinome, kad šiandien influen
za jau net 19 valstijų siautėja 
ir daugelyje vietų jau esanti 
pavirtusi epidemija. Ypač ji 
skaudžiai yra palietus mus, 
niujorkiečius. Čia ta pikto-

Prezidentas Carteris už 
draftavimą militarinėn 

tarnybon vyrų ir moterų

Prancūzija atsisakė dalyvaut
boikote prieš 

olimpinius žaidimus
Washingtonas. — Prezi

dentas Jimmy Carteris 
praeitą penktadienį, vasario 
8 dieną, paskelbė savo planą 
registravimui verstinai mili- 
tarinei tarnybai ne tik jaunų,

Prez. Jimmy Carter

Indijos premjerė Gandhi 
pakeis valstijų vadovybes

New Delhi. — Sakoma, 
kad Indijos premjerė Indira 
Gandhi nepasitenkinus vien 
tik vėl būti federalinės val
džios galva bei vadove. Visa 
eilė Indijos valstijų valdžių 
tebėra senose Kongreso Par
tijos oponentų rankose^ Grei
toje ateityje ji pradėsianti 
tas valdžias pašalinti ir jų 
vieton sukurti naujas, kurios 
bus jai paklusnios ir su ja 
kooperuos šalies reikalų 
tvarkyme.

Pagal Indijos konstituciją, 
premjerė turi teisę valstijų 

sios ligos epidemija jau yra 
pasiekus labai aukštą laipsnį 
ir dar vis aukščiau kyla.

Nei spaudoje, nei televizi
joje arba per radiją aukštų 
valdininkų, jų tarpe ir prezi
dento Carterio, kalbose bei 
pranešimuose jau gerokas 
laikas nei nebeprisimenama 
apie branduolinių ginklų ap
ribojimo sutarties (SALT II) 
ratifikavimą Senate. Vadina
si, ši svarbi sutartis, tiek 
daug žadėjusi ir tokių aukštų 
vilčių sukėlusi žmonijoje, ta
po palaidota. Ji tapo impe
rialistų ir militaristų, su 
prez. Carteriu priešakyje, 
nesuvaldomo prieš Tarybų 
Sąjungą įtūžimo auka. Re
zultatas: plačiausiai atsikelia 
vartai tokioms ginklavimosi 
varžyboms ir tokiam ruoši- 
muisi naujam pasauliniam 
karui, kokių pasaulis dar 
nebuvo matęs . . .

Pranešimai iš Korėjų sako, 
kad tarpe jų jau prasidėję 
pasitarimai dėl suruošimo 
aukšto lygio derybų susivie
nijimui. Šūkis: Viena tauta— 
viena valstybė!

Bet, kaip žinia, tokiai vie
nybei ant kelio stovi mūsų 
Jungtinių Valstijų didžiulės 
militarinės-karinės jėgos. 
Faktinai jos šiandien ir valdo 
Pietinę Korėją. Kol Jungti
nės Valstijos tų savo jėgų iš 
ten neištrauks, tol apie Ko
rėjų susivienijimą į vieną 
valstybę neapsimokės nei 
sapnuoti.

tarp 18-20 metų, vyrų, bet ir 
moterų. Jo planą, žinoma, 
dar turi užgirti Kongresas.

Pravedimui registravimo 
1980 metais jis skiria $20,5 
milijono dolerių, o 1981 m. 
$24.5 milijono. Registracijai 
būtų panaudotos pašto sto
tys.

Dabar tik laukiama, kad šį 
prezidento planą užgirtų 
Kongresas. Manoma, kad 
šiandien šalyje siautėjant ka
ro isterijai, Kongreso daugu
ma be delsimo prezidentą 
parems ir užgirs jo pasiūly
mą.

Dar reikia pridurti, kad 
prezidentas savo proklamaci
joje storai pabrėžia, jog šis 
jo užmojis sugrąžinti versti
ną militarinę tarnybą teturi 
vieną tikslą, būtent—šią šalį 
paruošti karui prieš Tarybų 
Sąjungą. Šis karas, jis sako, 
bus “paprastas”, konvenci
niais ginklais, ne branduoli
nis.

gubernatorius ir parlamen
tus pašalinti ir pravesti nau
jus rinkimus. Kaip tik tą ji ir 
darysianti. Ji neabejojanti 
savo pastangų pasisekimu. 
Kaip federaliniuose rinki
muose jos vadovaujama Kon
greso Partija laimėjo milži
nišką balsų dauguma, taip 
laimėsianti ir valstijų rinki
muose.

Pittsburgiečiams 
graži proga

ANGELA DAVIS
Pittsburgh, Pa. — Vasario 

23 dieną čia yra ruošiamas 
didelis banketas su kalbomis 
ir gražia menine programa. 
Vyriausia jame kalbėtoja bus 
žymioji veikėja Angela Da
vis, Komunistų Partijos kan
didatė į viceprezidentes busi
muosiuose prezidentiniuose 
rinkimuose.

Banketą ruošia Vakarinės 
PennsyIvanijos Sąjunga 
Prieš Rasines ir Politines 
Represijas. Vieta: Southern 
Platter Convention Center, 
6947 Kelly St. Įėjimas 
$14.50.

Canberra. — Australijos 
valdžia seka Washington© 
valdžios pavyzdį ir atsisako 
vykdyti sutartį su Tarybų 
Sąjunga. Ir irgi sulaiko par
davimą Tarybų Sąjungai 
20,000 tonų kukurūzų.

Washingtonas. — Sakoma, 
kad šiandien Jungtinėse val
stijose kiekvienas dešimtas 
žmogus yra alkoholikas. 
Kraštui nuostolis milžiniš
kas—net 45 bilijonai dolerių į 
metus!

Vienas iš daugelio tūkstančių

Youngstown, Ohio. — Mike Mignogne žiūri į uždarytą 
plieno fabriką, kuriame jis ilgus metus dirbo. Dabar jis 
bedarbis. Šiame mieste tokių buvusių plieno darbininkų 
yra 3,500! Jų įmonės uždarytos, o kitų pramonės šakų 
įmonėse, kurios dar veikia, jiems gauti darbą nėra jokios 
vilties.

POPIEŽIUS PRIES JĮ, 
O ŽMONĖS SU JUOMI

Tubingen, V. Vokietija. — 
Šis vokiečių miestelis teturi 
71,000 gyventojų, kurių di
delė dauguma yra katalikai. 
Jis vadinamas universiteto 
miestu, nes jame veikia pu
sėtinai didelis universitetas.

Hans Kūng yra katalikų 
bažnyčios kunigas, teologas, 
profesorius, 51 metų am
žiaus, ir švedų kilmės. Jis 
dabar šio miestelio universi
tete profesoriauja, dėsto teo
logiją. Jis gana populiarus 
tarp eilinių katalikų. Jo pa
vardė jau gerokas laikas ga
na plačiai skamba beveik 
visame pasaulyje tarpe kata
likų.

Dalykas tame, kad prieš 
kiek laiko kun. Hans Kūng 
pareiškė, kad jis nepripažįs
ta popiežiui neklaidingumo. 
Tai esąs mitas, didelė nesą
monė. Popiežius turi visas 
tokias pat stiprybes ir silp
nybes, kaip ir kiti žmonės.

Už tai popiežius Jonas 
Paulius II Kūngą prakeikė ir 
griežtai jam uždraudė profe
soriauti, dėstyti teologiją. 
Bet kun. Kūng su tuo už
draudimu nesiskaito ir prieš 
kiek kelias dienas griežtai 
pareiškė, kad jis nesiskaitys 
ir ateityje. Katalikų bažny
čios aukštoji dvasininkija 
esanti labai susirūpinusiu 
šiuo ginču tarp Popiežiaus ir 
Kūngo. Jis labai nemalonus, 
nes labai kenkiąs jų bizniui.

Tarybiniai lėktuvai
jiems pagelbės

Olimpinio Komiteto prezi
dentas Mario Vasquez Rana 
praneša, jog yra susitarta su 
Tarybų Sąjungos Aeroflot

pristatyti Maskvon į olimpi
nius žaidimus ateinančią va
sarą. Tai gana svarbi paslau
ga meksikiečiams.

linija, kad ji savo lėktuvais

Kun. Hans Kūng

Irane Įvyks rinkimai
Teheran. — Irano Revoliu

cinė Taryba paskelbė, kad 
kovo 7 dieną įvyks parlamen
to rinkimai. Parlamentas su
sidės iš 270 narių. Jo pirmoji 
sesija įvyks balandžio 1 die
ną.

Iranas prezidentą jau turi. 
Juomi yra Bani Sadr. Sako
ma, kad prezidentas smerkia 
studentus, kurie užgrobė 
Jungtinių Valstijų ambasadą 
ir 50 amerikiečių laiko įkai
tais L 

Paryžius. — Jungtinių 
Valstijų valstybės sekreto
rius Cyrus Vance, prezidento 
Carterio įsakymu, žinoma, 
nusprendė Vakarų Vokietijos 
sostinėje Bonnoje vasario 19 
dieną laikyti Vakarų kapita
listinių valstybių užsienio 
reikalų ministrų susirinkimą 
dėl sumobiliavimo tų valstijų 
boikotavimui olimpinių žaidi
mų, ateinančią vasarą įvyk
siančių Maskvoje. Bet Pran
cūzijos valdžia vasario 8 die
ną paskelbė, kad jinai boiko
tavimui žaidimų nepritaria ir 
tame pasitarime nedalyvaus. 
O Prancūzijos premjeras 
Raymond Barre, kuris šiuo 
laiku su vizitu lankosi Jung
tinėse Valstijoje, kalbėda- 
damas New Yorke, pasakė 
priežastį, kodėl prancūzai 
prie to boikoto neprasidės. 
Jis sako, kad Prancūzija ne
nori didinti įtampa ir bloginti 
santykius su Tarybų Sąjun-

Ką darytų Kanada su pabė
gėliais iš JAV, kilus karui?

Kaip žinia, laike Vietnamo 
karo daug šios šalies, jaunų 
vyrų, priešingų tam karui, 
pabėgo į Kanadą ir gavo 
prieglaudą. Ką dabartinė 
Kanados valdžia darytų da
bar, Jungtinėms Valstijoms 
įsivėlus į naują karą kur nors 
Azijoje arba Afrikoje, su 
tokiais pabėgėliais?

Matyt, tokią galimybę nu
mato dabartinis Kanados 
premjeras Joe Clark. Jis 
sako, kad po Vietnamo karo 
Kanados imigracijos įstaty
mai bei patvarkymai tapo 
pakeisti, kad tokiems nuo 
drafto pabėgėliams iš Jungti
nių Valstijų būtų beveik ne
beįmanoma susirasti prie
glaudą Kanadoje.

Didelis Carteriui 
laimėjimas

Albany, N. Y. — New 
Yorko Valstijos demokratų 
pirmininkas Dominic J. Bar
nelio pareiškė, kad jis remia 
prezidento Carterio kandida
tūrą antram terminui. O 
Carterio rinkiminės kampa
nijos pirmininkas Mario Cuo
mo teigia, kad nuo 80 iki 90 
procentų Demokratų Parti
jos šioje valstijoje viršininkų 
taip pat stoja už Carterio 
išrinkimą antram terminui.

O dar neseniai daugelio 
buvo manoma, kad senato
rius Kennedy New Yorko 
valstijoje turi nemažai progų 
laimėt daugumą demokratų 
savo kandidatūrai.

KĄ PARODYS 
NEW HAMPSHIRE?

Šioje Naujosios Anglijos 
valstijoje pirminiai balsavi
mai arba išrinkimas kandida
to į prezidentus įvyks vasa
rio 25 dieną. Ir čia, kaip 
atrodo, vyriausiais kompe ti - 
toriais tarp demokratų bus 
Carteris, Kennedy ir Brown.

Los Angeles, Cal. — Vasa
rio 8 dieną čia prie Interna
tional Airporto du nedideli 
lėktuvai susidūrė. Nelaimėje 
žuvo 3 žmonės.

Raymond Barre
ga.

Rezultatas: Ta užsienio 
reikalų ministrų konferencija 
Bonnoje nebeįvyks, tapo at
šaukta.

San Juan. — Praeitą sa- 
vaitę čia buvo atvykęs sena
torius Baker, republikonų 
aspirantas į prezidentus, lai
mėti puertorikiečius savo 
kandidatūrai. Neskelbiama, 
kaip jam ta misija pavyko.

Izraelyje triukšmas 
dėl inksto 
persodinimo

Jeruzalimas. — Susirgo 12 
metų arabė mergaitė. Jai 
reikėjo naujo inksto. Pasitai
kė, kad tomis pačiomis die
nomis, Hebron turgavietėje 
tapo nužudytas žydas stu
dentas. Tai gydytojai paė
mė jo vieną inkstą ir perso
dino tai sergančiai mergaitei. 
Jos gyvybė tapo išgelbėta.

Apie tai, žinoma, sužinojo 
visas Izraelis. Paleisti gan
dai, kad tą studentą nužudęs 
arabas ir kad toji mergaitė 
buvo prieš žydus nusistačius. 
To ir užteko. Dešinieji, reak
ciniai, šovinistinio nusistaty
mo žydai sukėlė visoje šalyje 
didžiausią triukšmą. Klausi
mas buvo iškeltas ir Izraelio 
parlamente.

Triukšmas tebeina ir šian
dien ...

Jie visi trys esq 
patenkinti 
rezultatais

Prieš kelias dienas visas 
politikierių dėmesys buvo 
nukreiptas į Maine valstiją. 
Mat, joje įvyko demokratų 
pasisakymas už aspirantus į 
prezidentinius kandidatus. 
Vyriausiais kompetitoriais 
buvo trys: Prez. Jimmy Car
teris, Senatorius Edward 
Kennedy ir Californijos gu
bernatorius Brown.

Rezultatai tokie: Už Carte- 
rį balsavo 877 (45 procentai), 
už Kennedy 764 (39 proc.), 
už Brown 224 (12 procentų).

Visi trys sako, kad jie fcana 
gerai patenkinti rezultatais. 
Žinoma, ką jie tikrai mano— 
kitas dalykas.
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TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Globalinė Amerikos politika
Pastaruoju metu Washing- 

tonas labai aktyviai plėtoja 
savo globalinę politiką Arti
muosiuose Rytuose, Persų 
įlankos ir Indijos vandenyno 
rajonuose. Pentagonas sku
biai organizuoja karinių jūrų, 
oro ir sausumos pajėgų 
“greito reagavimo korpusą” 
iš 110 tūkstančių karių Arti
miesiems Rytams. Kaip pra
neša Associated press agen
tūra, šiam korpusui pen
kiems metams Pentagonas 
gavo devynis milijardus do
lerių. Dalis šių lėšų bus 
skirtos pirkti 50 naujų kari- 
nių-transportinių lėktuvių ir 
16 didžiulių plaukiojančių į 
platformų, kurias galima pa
statyti strategiškai svarbiose 
vietose Indijos vandenyne. 
Nors šiuose rajonuose pa
grindiniu Amerikos sąjungi
ninku laikomas Izraelis, sku
bama perginkluoti ir Egiptą 
už 6 milijardus dolerių.

Numatyta ir kitų Ameri
kos sąjungininkų Azijoje, Af
rikoje ir Lotynų Amerikoje 
ginklavimosi programa. Ypa
tinga vieta skiriama NATO 
karinių pajėgų branduolinio 
arsenalo plėtojimui, dislo
kuojant kai kuriose Vakarų 
Europos šalyse apie 600 mo
dernių “Pefšing 2” ir spar
nuotųjų raketų.

“Greito reagavimo korpu
so” sudarymo darbai Wa
shingtone aiškinami padėties

Dar viena puiki 
sukaktuvinė dovana

Vilniaus universiteto 
400-ųjų metinių sukakties 
minėjimo įvykiai tolsta į 
praeitį, tačiau neblėsta ne 
vien jų palikti įspūdžiai—į 
visos lietuvių tautos kultūrą 
tvirtai įauga daugelis sukak
ties proga atliktų darbų. 
Didžioji Lietuvos kultūros 
šventė, sakytume, dargi te
besitęsia, nes išgirstame vis 
apie naujus darbus, susiju
sius su Universiteto jubilie
jumi.

Viena tokia ypač reikšmin
ga sukaktuvinė dovana, ku
rią gavo Lietuvos žmonės, 
yra Spalio mėn. pabaigoje 
pasirodęs kapitalinis veika
las, kuris ypač prasmingai 
šūsisiejusi su Vilniaus uni
versitetu—“Pirmasis lietu
vių kalbos žodynas”. Tai— 
knyga, kuria galima ir pasi
didžiuoti ir pasidžiaugti: Vil
niaus senojo universiteto 
dėstytojo Konstantino Sirvy
do žodynas “Dietionarium 
trium linguarum” yra vienas 
įžymiausių lietuvių raštijos 
istorijos veikalų. Dar dau
giau— 1979 m. sukako 400 
metų nuo K. Sirvydo (1578- 
1631) gimimo, nes įžymusis 
lietuviškos raštijos atstovas 
yra gimęs kaip tik tais me
tais, kai buvo įkurtas Vil
niaus universitetas.

Tad naujosios knygos pasi
rodymas ir yra prasmingiau
sias K. Sirvydo sukakties 
minėjimas.

“Pirmasis lietuvių kalbos 
žodynas,” kurį išleido “Moks
lo” leidykla, iš tikro kapitali
nis veikalas—jį sudaro 900 
puslapių. Knygos sudaryto
jai—Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos Lietuvių kalbos 
ir literatūros institutas drau
ge su Akademijos centrine 

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

Irane ir Afghanistane pre
tekstu. Tačiau iš esmės apie 
globalinės pasaulinio žandaro 
politikos plėtojimo planus 
JAV kalbėjo dar 1978 metų 
gegužės mėnesį Washingto
ne įvykusioje NATO sesijo
je. Dar aiškiau ši politika 
buvo išsakyta 1979 m. kovo 
mėnesį JAV prezidento pa
dėjėjo saugumo reikalams 
Zbignevo Bžezinskio kalboje. 
Jis pažymėjo, kad “NATO 
šalims teks skirti vis daugiau 
dėmesio įvykiams, kurie 
vyksta už Šiaurės Atlanto 
sąjungos veiklos ribų”. Tada 
jis tvirtino, kad įvykiai Arti
muosiuose Rytuose, Persų 
įlankos rajone ir Afrikos pie
tuose gali pakenkti “gyvybi
niams mūsų šalies intere
sams”.

Amerikos “gyvybinių inte
resų” politika pasauliui gerai 
pažįstama. Tai JAV globali
nė politika, siekianti sustip
rinti amerikietišką kontrolę 
šalims, kuriose gausu iškase
nų arba kurios reikalingos 
Pentagono placdarmui plėto
ti. Tai neokolonijinė politika 
besivystančių šalių atžvilgiu.

Pasaulio visuomenei aišku, 
kad “gyvybinių interesų”, 
“kovos su netvarka”, kitos 
frazės ir įvairūs pretekstai 
Washingtonui reikalingi savo 
globaliniams imperialisti
niams planams pridengti.

Apolinaras Sinkevičius

biblioteka. Leidinio atsakin
gasis redaktorius—A. Lybė
ms, o redakcinės kolegijos 
nariai—A. Ivaškevičius, J. 
Kruopas, J. Marcinkevičius 
ir K. Pakalka. Pastarasis 
parūpino įvadą ir žodyno 
rodyklę. Knygą recenzavo V. 
Urbutis. Leidyklos redakto
rė—J. Kardely tė, dailinin
kas—D. Larnavičius.

Šio veikalo pagrindas—K. 
Sirvydo žodyno trečiojo lei
dimo (1642 m.) fotografuoti- 
nis tekstas (95—548 psl.). 
Tačiau drauge pateikiama 
įvairi pagalbinė literatūra. 
Spausdinama pratarmė, iš 
kurios sužinome, jog patei
kus trečiąjį K. Sirvydo kny
gos leidimą, fotografuotinu 
būdu, atskirai numatomas 
dar paskelbti pirmasis to 
žodyno leidimas (apie 1620 
m.), kurio vienintelis likęs 
egzempliorius, be pradžios ir 
pabaigos, yra saugomas 
LTSR centriniame valstybi
niame senųjų aktų archyve 
Maskvoje. O ir trečiojo leidi
mo knygos tėra išlikę vos 
keletas egzempliorių, tad da
bar Vilniuje šis žodynas atgi
mė naujam gyvenimui.

Knygoje, kur praktiškai 
yra iš viso šeštasis žodyno 
leidimas (penktasis išėjo 
1713 m.), pridedamas įvadi
nis Kazio Pakalkos straips
nis, kuriuo apžvelgiama žo
dyno istorija, leksinė, reikš
mė. Pateikiama žodyno lietu
viškų žodžių rodyklė, jos 
pagrindą sudaro pirmojo ir 
trečiojo K. Širvy do veikalo 
leidimų lietuviški žodžiai, iš 
ketvirtojo ir penktojo leidi
mų įtraukiant tuos žodžius, 
kurių nėra trečiajame leidi
me arba kurie kuo nors 
skiriasi; tuo būdu rodyklė

Kas ką rašo ir sako
JIEMS MŪSŲ 
NUOŠIRDŽIAUSI 
SVEIKINIMAI

Kalbant apie detentę ir jos 
būtinumą nūdieniame pasau
lyje tarptautiniuose santy
kiuose, mes norime nuošir
džiausiai pasveikinti “Argen
tinos Lietuvių Balsas” laik
raščio leidėjus. Tik dabar 
mus pasiekusioje sausio mė
nesio laidoje jie pirmajame 
puslapyje paskelbė šį pareiš
kimą:

“Išvengimui katastrofos 
tėra vienas kelias

Kai šiandien pasaulis jau 
taip plačiai ginkuotas bran
duoliniais ginklais, baisi 
branduolinio karo katastrofa 
darosi beveik neišvengiama. 
Bet kada kuriame nors pa
saulio kampe gali tarp šalių 
įvykti koks nors nesusiprati
mas, vieną prieš kitą grieb
sis atominio ginklo neva ap
sigynimui, ir kils karas, į 
kurį neišvengiamai bus 
įtrauktos ir kitos šalys. Ir 
štai visuotinas, viską naiki
nantis karas!

Tokios išvados priėjo JAV 
senatorius George McGo
vern. Jis yra labai susirūpi
nęs ir ragina visus amerikie
čius apie tai rimtai pagalvo
ti—ne tik pagalvoti, bet ir 
stengtis ši pavojų pašalinti, 
kol dar ne per vėlu!

Išeitis tėra viena: branduo
linius ginklus sunaikinti ir 
uždrausti naujus gaminti.. Tą 
galima padaryti tiktai visuo
tinu nusiginklavimu. Kaip 
tik tokį kelią šiam baisiam 
pavojui pašalinti jau seniai 
siūlo žmonijai socialistinės 
šalys. Deja, jam priešinasi 
kapitalistinės didžiosios ša
lys”.

APIE ŽYMIOJO LIETUVIŲ 
TAUTOS RAŠYTOJO 
KŪRYBĄ ARMĖNŲ 
KALBOJE

Vilniaus “Komjaunimo Tie
soje (vas. 1 d.) Feliksas 
Bachčiūnianas rašo:

“Lietuvių klasikinė ir šiuo
laikinė literatūra didžiuojasi 
daugeliu įžymių prozos meis
trų. Savitą vietą jų tarpe 
užima Juozas Baltušis, kurio 
kūryba jau dabar priskiria
ma lietuvių literatūros aukso 
fondui. Tai aukštą meistriš
kumo lygį pasiekusio auto
riaus kūriniai, kuriuose jis, 
kaip gilus realistas, vaizduo
ja savo liaudies gyvenimą, 
išreiškia jos viltis ir troški
mus. Todėl J. Baltušio kūry
ba tokia populiari Lietuvoje. 
Viena to populiarumo prielai
dų yra ir liaudiška, išraiškin
ga, gyva kalba, sava ir su
prantama kiekvienam skaity
tojui.

Žymaus lietuvių tarybinio 
prozaiko vardas seniai jau 
peržengė gimtosios Lietuvos 
sienas.

Įvairių tautybių skaitytojai 
TSRS ir užsienyje talentingo 
lietuvių rašytojo kūrybą 
skaito savo gimtąja kalba. 
Skaito ją ir armėnai.

Dar šeštojo dešimtmečio 
pradžioje buvo išversti į ar
mėnų kalbą pirmieji J. Bal
tušio apsakymai, kurie buvo 
išspausdinti periodikoje ir 
atskiromis knygomis, o visai 
neseniai, 1978 metais “Šove- 
takan grob” leidykla išleido 
J. Baltušio “Parduotas vasa

apima visų K. Sirvydo žody
nų lietuviškąją leksiką.

Leidinys iliustruotas įvai
rių žodyno leidimų fotografi
jomis.

“Pirmasis lietuvių kalbos 
žodynas”, išėjęs 1979 m. Vil
niuje 3000 egzempliorių tira
žu (kaina—3 rub. 90 kap.), 
aprūpintas ir rusiškais, len
kiškais bei vokiškais įžangi
nio straipsnio bei pratarmės 
tekstais.

Tai—dar viena įspūdinga 
lietuvių kultūrai dovana.

V. Kaunietis 

ras”. Kaip ir kiti jo kūriniai, 
taip ir “Parduotos vasaros” 
susilaukė šilto ir palankaus 
armėnų skaitytojų, kritikos 
dėmesio. Jau prieš keletą 
metų apie šią knygą rašė 
įžymus armėnų literatūros 
kritikas H. Salachianas:

“Juozo Baltušio romanas 
“Parduotos vasaros”—tai gy
vas ryšys su lietuvių pažan
giosios literatūros tradicijo
mis, ypač su Žemaitės kūry
ba. Savo romane Baltušis 
pavaizdavo neigiamus reiški
nius, būdingus buržuazinės 
Lietuvos kaimiečio psicholo
gijai. Tačiau marksistine-le- 
ninine pasaulėžiūra apsigin
klavęs rašytojas negali ne
matyti taip pat ir tų esminių 
poslinkių, kurie pasireiškė 
žmonių sąmonėje kaip istori
nių ir socialinių sąlygų pasi
keitimo rezultatas. J. Baltu
šio įžvalgumas pasireiškia 
tuo, kad jis savo romane 
pavaizdavo su ilgaamžiu atsi
likimu ir prietarais kovojan
tį, revoliucingą, besiveržian
tį į rytdieną lietuvišką kai
mą. Šioje dirvoje išaugo lie
tuviško kaimo šviesųjį, tei
giamą pradą išreiškiąs sam
dinio Petro paveikslas (H. 
Salachianas “Klasika ir da
bartis” leidykla “Hajastan”, 
Jerevanas, 1971, 516-517 
psl.) Su šia armėnų kritiko 
nuomone sutinka ir armėnų 
skaitytojai, kuriems teko lai
mė savo gimtąja kalba skai
tyti šį reikšmingą lietuvių 
liaudies rašytojo Juozo Bal
tušio kūrinį”.

KLERIKALAI 
DŽIAUGIASI, KAD JŲ 
PASIUTĖLIŠKI 
TROŠKIMAI PILDOSI

Chicagos klerikalų organo 
“Draugas” redaktorius Bro
nius Kviklys savo vedamaja
me “Santykiams keičiantis 
braška pražūtingoji detentė” 
džiaugiasi:

“Apie JAV-vių ir kitų Va
karų kraštų detentę su So
vietų Sąjunga mes esame 
paskelbę šimtus įvairių raši
nių ir visuose pasisakėme 
prieš minėtų kraštu bendra
vimą nuolaidų Sovietams 
kryptimi. Visą laiką teigėme, 
kad detentė yra Vakarų ša
lims pražūtingas sandėris. 
Atvirai smerkėme Amerikos 
ir kitų Vakarų šalių politi
kus, kurie minėtą detentę 
ugdė ir puoselėjo.

Malonu pastebėti, kad šia 
me klausime nesuklydome.

Alytaus siuvimo fabrike “Dainava” pradėjo dirbti naujas 
siuvimo cechas, kuriame sudarytos geros sąlygos našiam 
darbui. G. Svitojaus nuotrauka

Tiesa, mums nepavyko įti
kinti Amerikos politikų, kad 
jie pakeistų savo nusistaty
mą Sovietų atžvilgiu, tačiau 
pastarųjų laikų įvykiai paro
dė, kad mūsų nuomonės bu
vo teisingos. Po Afghanista- 
no invazijos detentę ir sovie
tinius rusus smerkiame jau 
ne mes vieni. Amerikos ir 
kitų valstybių politika keičia
si priešinga kryptimi. Atver
ti akis vakariečiams padėjo 
patys sovietiniai rusai, pr. 
Metų pabaigoje užimdami 
Afghanistaną.

Amerikos bendravimas su 
Sovietų Sąjunga senas ir 
siekia II pasaulinio karo lai
kus. Tada Amerika labai 
daug padėjo Sovietams tech
niškai, medžiagiškai, finan
siškai. Bendras priešas vertė 
abudu kraštus bendrauti. 
Tada ir prasidėjo detentė, 
nors ji šiuo vardu dar nebu
vo vadinama.

Detentės vardas Ameri
kos—Sovietų Sąjungos ge
riems santykiams apiben
drinti buvo pradėtas vartoti 
prezidento R. Nixono—dr. 
H. Kissingerio laikais. Į an
glų kalbą patekęs šis prancū
ziškas žodis mūsų kalboje 
reiškia “atodrėkį”, “atlydį”, 
politine prasme —santykių 
pagerėjimą.

R. Nixono-Kissingerio lai
kais buvo atsisakyta “šaltojo 
karo”. Abudu kraštai sudarė 
eilę susitarimų ir pradėjo 
artimai bendrauti.

*
Tačiau JAV—Sovietų Są

jungos bendravimas buvo 
naudingas tiktai Sovietams”.

Detentė tarptautiniuose 
santykiuose reiškia taiką, 
tautų ir valstybių su skirtin
gomis socialinėmis santvar
komis taikų sugyvenimą ir 
bendradarbiavimą. Ypač šio
je branduolinėje gadynėje 
detentė ne tik lygiai visoms 
valstybėms ir tautoms nau
dinga, bet ir būtinai reikalin
ga. Kas smerkia ir atmeta 
detentę, tas linki ir trokšta 
žmonijai pražūties. Tokiais 
visą laiką buvo ir šiandieną 
yra mūsų lietuviški klerikalai 
iš “Draugo”, “Darbininko” ir 
“Tėviškės žiburių” pastogų. 
Šiame Kviklio vedamajame 
pagaliau tokiais ir patys pri
sipažįsta.

Užsakykite "Laisvę" 

savo giminėms

Lietuvoje

Tarybų Lietuvos 
kultūrinė kronika

[TELEGRAMA IŠ LIETUVOS]

KOMPOZITORIUI — 
GARBINGAS VARDAS

Vilnius. — Už didelius 
nuopelnus ugdant tarybinį 
muzikos meną kompozitoriui, 
Lietuvos TSR valstybinės 
konservatorijos katedros ve
dėjui profesoriui Eduardui 
Balsiui suteiktas TSRS liau- i 
dies artisto garbės vardas.

Lietuvos TSR Liaudies ar
tistas, respublikinių premijų 
laureatas Eduardas Balsys— 
viena ryškiausių asmenybių 
lietuvių kompozitorių šeimo
je. Plataus pripažinimo yra 
sulaukę jo smuiko koncertai, 
baletas “Eglė žalčių karalie
nė”, oratorija “Nelieskite 
mėlyno gaublio”, kantata 
“Saulę nešantis” ir kiti kūri
niai. Dar šį sezoną Valstybi
nis operos ir baleto teatras 
pastatys Balsio operą pagal 
Zudermano novelę “Kelionė į 
Tilžę”.

Gruodžio mėnesį Eduardui 
Balsiui sukako 60 metų. Ta 
proga daugelyje Lietuvos 
miestų įvyko kompozitoriaus 
kūrybos vakarai.
VACLOVO DAUNORO 
REČITALIS

Vasario 5 dieną Lietuvos 
TSR Valstybinės filharmoni
jos salė negalėjo sutalpinti 
visų, norėjusių patekti į Lie
tuvos TSR liaudies artisto, 
tarptautinių konkursų lau
reato Vaclovo Daunoro kon
certą.

Akomponuojant tarprespu
blikinio Čiurlionio konkurso 
laureatui Robertui Bekioniui, 
Vaclovas Daunoras dviejų 
dalių programoje dainavo 
arijas iš Bacho “Magnificat”, 
Kserkso ariją iš Hendelio 
operos “Kserksas”, Nabu
ko—iš Verdžio operos “Na
bukas”, ir kitų senųjų kom
pozitorių kūrinius, Vytauto 
Klovos harmonizuotas Lietu
vių liaudies dainas. Pianistas 
Robertas Bekionis atliko Šu
berto ir Prokofjevo valsų 
siuitą.

Koncertas susilaukė di
džiulio pasisekimo.
Šimtąjį Kartą Lietuvos TSR 

Valstybiniame 
Akademiniame dramos 

teatre įvyko šimtasis Jono 
Avyžiaus “Sodybų tuštėjimo 

metas” spektaklis.
Su šia Lenino premija ap

dovanoto romano inscenizaci
ja teatro kolektyvas prieš 
penketą metų dalyvavo res
publikos teatrų festivalyje, 
skirtame pergalės didžiaja
me Tėvynės kare trisdešimt
mečiui, sėkmingai pasirodė 
gastrolėse Maskvoje 1976 
metais, jį matė daugelis res
publikos miestų ir rajonų 
gyventojų.

IŠKILMĖS KLAIPĖDOJE
Tarybų Lietuvos uosta

miesčio darbo žmonės iškil
mingai pažymėjo Klaipėdos- 
paskutinio Lietuvos žemės 
kampelio išvadavimo iš fašis
tinių okupantų metines.

Miesto Kultūros rūmuose 
įvyko respublikos ir miesto 
visuomenės atstovų, kovų ir 
darbo veteranų komjaunimo 
iškilmingas susirinkimas. 
Klaipėdiečiai ir svečiai padė
jo gėlių prie Lenino pamink
lo, broliškose karių kapinė
se pagerbė žuvusių miesto 
vaduotojų atminimą, dalyva
vo mitinge pergalės aikštėje.
LIETUVOS ARCHITEKTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Vilniuje įvyko Lietuvos 
TSR architektų sąjungos de
vintasis suvažiavimas.

Ataskaitinį pranešimą apie 
Respublikos architektų są
jungos veiklą 1974-1979 me
tais padarė šios kūrybinės 
organizacijos valdybos pirmi
ninkas Anatolijus Rasteika. 
Pranešime buvo pažymėta, 
kad per 40 Tarybų valdžios 

metų Lietuvos aukštosios 
mokyklos paruošė apie 
pusantro tūkstančio archi
tektų, dabar sėkmingai besi
darbuojančių visuose respu
blikos kampeliuose. Tarybų 
Lietuvos architektų bei sta
tybininkų darbai plačiai pri
pažinti visoje šalyje. Šį 
penkmetį TSRS Ministrų ta
rybos premijomis pažymėti 
tarpmiestinės autobusų sto
ties buities komplekso, san
tuokų rūmų, “Vilniaus” bal
dų kombinato pastatai respu
blikos sostinėje, Klausučių 
gyvenvietė Jurbarko rajone.

Kalbėdami apie pastarojo 
meto darbus,' suvažiavimo 
delegatai paminėjo vykusius 
naujų gyvenamųjų rajonų, 
miesto centrų, gatvių ir aikš
čių tvarkymo Kaune, Klaipė
doje. Šiauliuose sprendimus. 
Respublika pasipuošė naujo
mis kolūkinėmis gyvenvietė
mis, kaimo kultūros židi
niais. Industrijos centruose 
susiformavo pramonės maz
gai.

Lietuvos TSR architektų 
sąjungos pirmininku išrink
tas Anatolijus Rasteika.
PAULIAUS GALAUNĖS 
JUBILIEJUS

Kaunas. — Lietuvos TSR 
liaudies dailininkui Pauliui 
Galaunei sausio 25 dieną su
kako 90 metų. Su menotyros 
ir muziejaus darbo veteranu 
susitiko kauniečiai ir respu
blikos dailininkai, muziejų 
darbuotojai. Kauno viešojoje 
bibliotekoje surengtoje paro
doje eksponuojama Galaunės 
knygos liaudies meno, dailės, 
muziejininkystės klausimais. 
' V. Petkevičienė

ALMA KAROSAITĖ

☆ ☆ -įif

Mažytės paukštės, 
Gimusios giedoti, 
Nematomos pro skambesį 
Visai,
Prieš audrą,
Po audros
Pasiklausai,
Ir norisi
Jai dangų atiduoti . . .

Ir aš savaip
Kadaise pamačiau
Poeziją—
Audros ir žemės
Kūną,
Tą paukštę,
Kur žemai neužsibūna,
O kyla gaidomis
Kasdien aukščiau . . .

LAIŠKAI
Gerb. Drauge:

Širdingai dėkoju už pri- 
siuntimą man čekio sumoje 
$40 kaip dovaną, laimėjus 
antrą vietą “Laisvės” prenu
meratų rinkime šiais metais.

Čia grąžinu Jums tą čekį. 
Už savo darbą aš nieko 
neprašau ir nepaisant, kad 
buvo linksma konkuruot su 
kitais draugais šiame vajuje, 
bet atlyginimo arba dovanos 
nepriimu. Ją aukoju “Lais- •11 vei .

Vajus buvo geras ir daug 
detroitiečių užsirašė “Lais
vę”. Čia siunčiu vieno draugo 
laišką kuris džiaugiasi kad 
prikalbėjau jam “Laisvę”.

St. Masyte

Sausio 20, 1980
Gerbiama Stefanija,

Čia siunčiu Jums širdin
giausią padėką. Už prenume
ravimą man “Laisve”.

Tai labai, labai, nuoširdus 
Jūsų malonumas man pada
rytas.
/Lieka man tik tarti Jums 

lietuvišką didelį Ačiū!. .
John J. Butkus
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Ketvirtasis
Vytauto Kazakevičiaus 

laiškas “Laisvei”
TĘSINYS IŠ PRAEITO NUM.

Bus įdomaus pasiskaitymo
Būtų buvę mums malonu, 

jeigu Naujųjų metų išvaka
rėse 1980 metų “Išeivių ka
lendorius’’ bent būtų iškelia
vęs pas tautiečius. Tikėjo
mės, kad taip ir bus. Deja, 
tik pačiomis paskutinėmis 
1979 metų dienomis, tiks
liau—gruodžio 27 d., spaus
tuvė atidavė leidyklai pir
muosius jo egzempliorius. 
Vadinas, tiražas bus tik 
1980-ųjų pradžioje, vadinas, 
tik sausyje “Tėviškės” drau
gija ir “Gimtojo krašto” re
dakcija galės pradėti siunti
nėti kalendorių savo skaity
tojams užsienyje. Atsitiko 
tai, kas vis dar būna mūsų 
spaustuvių praktikoje: paža
da, o ne padaro laiku, K. 
Požėlos spaustuvės Kaune 
vadovai ne kartą žadėjo, jog 
kalendorių leidėjai ir draugi
ja laiku gaus, bet, kaip 
sugeba tai padaryti, vis tiek 
uždelsė. Žinoma, tokiu atve
ju, kaip jau kai kurie mūsų 
spaustuvininkai yra įpratę, 
savo kaltės neranda, o ieško 
jos kitur . . . Kokios nors 
naujienos čia nesakau, nes 
kalendoriaus atvejis tik eilinį 
kartą pailiustruoja respubli
kiniame pasitarime ideologi
niais klausimais LKP CK 
sekretoriaus L. Šepečio pa
reikštą poligrafininkų adresu 
kritiką. O apie konkretų atsi
tikimą kalbu viešai “Laisvės” 
skaitytojams ne todėl, jog 
noriu pasiteisinti dėl neįvyk
dyto viešo pažado anksčiau 
išsiųsti “Išeivio kalendorių”, 
bet dėl to, jog ir Kauno 
poligrafininkams pasidarytų 
nepatogu dėl panašių uždel
simų, jog ateityje jų vadovai 
tokiais atvejais būtų savikri- 
tiškesni.

“Išeivio kalendorius”, kad 
ir pavėlavęs, vis tiek atke
liaus pas mielus tautiečius 
svetur. Pagaliau, ne pats 
kalendorius svarbiausia, jis 
tėra pretekstas įdomiai me
džiagai apie Lietuvą pateikti, 
gražioms krašto vaizdų nuo
traukoms parodyti, pačiu ka
lendorium juk mažiausiai 
teks naudotis. Leidinys tinka 
bet kuriam metų laikui, daug 
kas su malonumu jo iliustra
cijas žiūrinės ir praėjus 
1980-iesiems. Tad tikimės, 
kad “Gimtojo krašto” skaity
tojai, kurių tiek gausu Ame
rikoje, su malonumu priims 
šią naują dovaną.

Paskutinį 1979-ųjų metų 
šeštadienį išėjo dar viena 
knyga, kuri domins ir tautie
čius svetur—Apolinaro Sin
kevičiaus “Amerikietiškas 
sūkurys”. Išleista 25 tūks
tančių egzempliorių tiražu, ši 
patrauklaus formato, gražios 
išvaizdos knyga įdomiai pa
teikia Tarybų Lietuvos žur
nalisto, dirbusio JAV, įspū
džius apie šį kraštą. Knyga 
baigiama, beje, Antano Bim
bos žodžiais apie darbo žmo
nių pareigą kovoti už teisin
gesnį Amerikos gyvenimą. Ji 
gausiai iliustruota.

Dabar tenka dairytis, ką 
išeiviams artimesnio išleisi
me po Naujųjų Metų. Visi 
ženklai rodo, kad pirmoji 
tokios rūšies knyga bus An
tano Petrikos “Pažangios 
kultūros baruose’’, kurios 
laužimo pirmoji korektūra 
yra jau spaustuvėje. Iki pa
vasario ji turi pasirodyti 
knygynuose.

Per tą laiką gi turbūt 
baigsime ruošti spaudai B. 
Raguočio knygą apie JAV 
lietuvių kultūros istorijos 
įdomesnius įvykius ir reiški
nius. Tai žada taip pat būti 
įdomus leidinys, nes autorius 
pateikia labai savitą, kruopš
čiai surinktą ir gerai literatū
riškai pateiktą medžiagą.

Baigiantis metams, pa
prastai įdomu apskritai ap
rėpti lietuviškos knygos rei
kalus, tačiau tai turbūt jau 
rimtesnių, didesnių literatū- 

I rinių apžvalgų, o ne laiško 
laikraščiui rūpestis. Galiu tik 

I pasakyti, jog aname mano 
laiške žadėta Povilo Ventos 
“Diena trumpesnė už naktį” 
(literatūrinis bendraauto
ris—A. Strumskis) jau seno
kai pasirodė Lietuvos knygy
nų lentynose. Tai savotiška 
dovana “iš anksto” mūsų 

j mielam bičiuliui, švenčian
čiam savo gražią sukaktį— 
70-metį.

Iš kitų leidyklų knygų tur
būt galima dar sykį priminti 
“Vagos” leidžiamą H. Ra
dausko eilėraščių rinktinę—
1979 m. baigiantis, jau var
čiau jos laužinį. Vadinas, iki
1980 m. pavasario pasirodys 
dar viena emigrantų knyga.

Tarp pernykščių metų pa
baigoje išėjusių “Vagos“ 
knygų turbūt didžiausio su
sidomėjimo susilaukė Vytau
to Petkevičiaus romanas 
“Grupė draugų”, kuriame aš
triai keliamos mūsų gyveni
mo, žmonių santykių proble
mos. Tai, matyt, bus knyga, 
kuri pagrįstai susilauks daug 
ginčių, priešingų nuomonių 
tiek dėl gyvenimiškosios pro
blematikos ir socialinio aš
trumo, tiek dėl literatūrinės 
vertės. 45 tūkstančių tiražo 
knygynuose išsyk neliko.

Paminėčiau gal dar naujau
sią “Versmių” serijos kny
gą—“Lietuvių baladė” (375 
psl., 14,000 egz.), kur suda
rytojas Aleksandras Žalys 
(jis ir įdomios įžangos auto
rius) surinko būdingiausius 
mūsų baladės pavyzdžius 
pradedant L. Rėza ir bai
giant J. Strielkūnu. “Vers
mės”—tai savotiška “Litua
nistinė biblioteka” poezijoje, 
pradėta leisti 1970 m., ruo
šiama moksliniais akademi
niais pagrindais ir jau suda
ryta iš 13 knygų (K. Alekna
vičiaus, A. Klemento, S. 
Dagilio, A. Strazdo, P. Vai
čaičio, S. Valiūno, V. Kudir
kos, A. Vienažindžio, Z. Gai- 
damavičiaus-Gėlės kūryba, o 
taip pat revoliucinės demo
kratinės poezijos, pasakėčių 
ir baladžių rinkiniai).

Tebetęsiamas “Lituanisti
nės bibliotekos” leidimas.

Paskutinėmis 1979-ųjų me
tų dienomis pasirodė ir “Lie
tuvių tarybinės enciklopedi
jos” 5-asis tomas. Jame rašo
ma ir apie JAV, o taip pat 
Kanados lietuvius. O vyriau
siosios enciklopedijų redakci
jos darbuotojai jau seniai 
neduoda ramybės dėl me
džiagos dešimtajam tomui 
atidavimo, turiu arti 20 pozi
cijų paruošti, žadėjau bent 
iki 1979 m. pabaigos tai 
padaryti, bet, deja, ne tik 
spaustuvės ne visus pažadus 
įvykdo—tenka, įvairiuose 
rašto darbuose įklimpus, irgi 
kai kuriuos darbus kilno
ti .. . Nebent pasiguodi, kad 
kitiems už tai kaltės neverti. 
Vis tiek 1980 m. sausyje teks 
viską atiduoti—ne tik X, bet 
ir XI bei XII tomams, kad 
būtų ramiau ilgam laikui . . .

Ten, kur prieš 
30 metų išsiskyrėme ... 
Knygos leidimo reikalai 

neverčia sėdėti vien prie 
rašomojo stalo, vien Vilniu
je, būti. Tai, kad, pavyz
džiui,’ dvi spaustuvės yra 
Kaune, tenka vis karts nuo 
karto ir ten apsilankyti. Ta
čiau laiko tarpai tarp išvykų 
susidaro, ir gal gerai: leng
viau pastebėti, kas naujo 
gimtajame mieste, kuriame 
pragyventa dvidešimt pir
mųjų metų. O Kaune rasi 
daug naujienų, jei tik po jį 

1 smagiai pasivaikščiosi. Pa
vyzdžiui, kai grįžau iš Ame- 

I rikos ir užsukau į Kauną, 
j viename iš laiškų “Laisvei” 
norėjau parašyti plačiau apie 
naująją Kauno paveikslų ga
leriją, tačiau kažkaip, užsi
kalbėdamas apie įvairius įvy
kius, pamiršau, o paskui pa
sirodė, jog gal ir vėloka 
pasakoti apie tą dailės mu
ziejų, kai jį plačiai aprašė 
įvairi Lietuvos spauda.

Tačiau, ir praėjus daugiau 
kaip metams po galerijos 
atidarymo, verta kai ką ta 
proga prisiminti. Pirmiausia, 
pats faktas, jog Tarybų val
džia stato įspūdingą, puikią 
paveikslų galeriją, kad joje 
tilptų ir užsienio lietuvio 
dovanoti paveikslai, daug ką 
sako apie tikrąją pagarbą 
kultūros vertybėms. Tarp 
M. Žilinsko iš Vakarų Berly
no dovanotų Lietuvai pa
veikslų—ir užsienio lietuvių 
kūriniai. Pavyzdžiui, lanky
tojai randa darbus A. Ves- 
čiūno, kurio paveikslus, jam 
mirus viename New Yorko 
viešbutyje, tarnautojai su
naikino. Savaime įdomūs 
“Mažosios Lietuvos”, t. y. 
Klaipėdos krašto ir buvusių 
Rytprūsių “lietuvininkų” dai
lės darbai (kai kurie jų eks
ponuojami ir Klaipėdos pa
veikslų galerijoje). Na, bet 
netęskime pasakojimo apie 
tai, kas eksponuojama šiame 
architektūriškai gražiame, 
vertingame pastate, o at
kreipkime į pamąstyti skati
nantį (ypač užsienio lietuvį!), 
antrąjį šios galerijos atidary
mo atvejį. Tai—ne pirmasis 
ir ne vienintelis dailės muzie
jus, kurį įrengė ir atidarė 
Tarybų valdžia Lietuvoje. 
Kas žino apie mūsų dailės 
gyvenimą, gali prisiminti, 
kiek tų dailės muziejų Lietu
voje buvo 1939 m. Pavyz
džiui, net M. K. Čiurlionio 
galerija glaudėsi faktiškai 
Karo istorijos muziejaus an
troje pusėje. Na, o 1979 
metai? Vien Kaune: naujas, 
modernus M. K. Čiurlionio 
galerijos pastatas, A. Žmui
dzinavičiaus muziejus, 
Skulptūros ir vitražo muzie
jus, Keramikos muziejus, 
Kauno Paveikslų galerija. O 
Klaipėdos Paveikslų galerija, 
o Palangos Gintaro muziejus, 
o Vilniaus Paveikslų galerija, 
o Dailės parodų rūmai Vil
niuje, o sostinės Liaudies 
meno muziejus, o pagaliau 
pats Lietuvos TSR Dailės 
muziejus, kuriam pavaldūs 
dalis minėtų rūmų ar galeri
jų? Juk visos šios ekspozici
jos įrengtos tarybiniais me
tais, juk daugelis pastatų 
joms naujai įrengta, sure
montuota ar pastatyta. Jeigu 
dar prisiminsime, jog buvo 
įrengtos ir atidarytos erd
vios dailės parodų salės Šiau
liuose ir Panevėžyje, jog 
Dailininkų sąjunga turi at
skirus puikius savo rūmus 
Vilniuje, jog rūpestingai sau
gomos ir turtinamos dailės 
ekspozicijos Šiaulių “Aušro
je” ir Telšių “Alkoje”, jog 
profesionalių dailininkų pa
veikslai eksponuojami kaimo 
kultūros namuose, turbūt su
prasime, kad ir lyginimas 
nepatogus darosi . . . Bent 
jau užjūrio mėgėjai kritikuo
ti Tarybų Lietuvos dailės 
gyvenimo sąlygas,—jeigu 
jie, žinoma, yra padorūs ir 
sugebantys mąstyti,—faktų 
akivaizdoje turėtų mandagiai 
susičiaupti. Tokiu atveju ga
lėtų net ir P. Lapė daugiau 
sverti savo “pasmerkimo” 
Lietuvos dailei ir jos sąly
goms žodžius . . .

Kauniečiai labai įdomiai ir 
šauniai tvarko savo sena
miestį—Rotušės aikštė virto 
ištisu elegantišku, patraukliu 
muziejumi, kurį gražiai pa
puošė ir puiki kunigo rūbais 
apsirengusio Maironio skulp
tūra (skulptorius G. Jakubo
nis). Kiekvieną sykį atvykęs 
ten randi vis ką nors naujo: 
tai gražiai išdažytą visą seną 
siaurą gatvelę (pav., J. Ja-
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blonskio), tai naują memoria
linę lentą, prikaltą kurio 
nors senosios kultūros veikė
jo atminimui, tai senoviška
me pastate įrengtą viduram
žių stiliaus vaistinėlę ar pra
bangų restoraną . . . Netgi 
šiuolaikinio transporto pro
blema senamiestyje išspręs
ta racionaliai: pro buvusį 
senąjį turgų, buvusia berods 
Seimo gatve iki Nemuno 
krantinės išvesta plati, pato
gi autostrada, visiškai vyku
siai, darniai įsiterpusi į sena
miesčio aplinką, padedanti iš 
Vilijampolės tilto patogiau
siai pasiekti Aleksoto tiltą, 
nuo kurio į kalną, per patį 
Aleksotą, Garliavos linkui, 
veda vėlgi erdvi šiuolaikinė 
gatvė. Kas Kaune gyveno, 
gali tai įsivaizduoti.

Tik sunku turbūt bus įsi
vaizduoti,—nes tiesiog reikia 
savo akimis pamatyti!—pačią 
Laisvės alėją. Ji dabar tam
pa pėsčiųjų gatve. Kaunie
čiai, pasekę Šiaulių pavyz
džiu, savo centrinę alėją re
konstruoja taip, kad ji bus 
vien pėsčiųjų gatve, ją kloja 
nauja šaligatvine danga, 
puošia elegantiškais žibin
tais, patogiais suolais ir t. t. 
Jau dabar gražu Laisvės 
alėjoje! Tie tautiečiai, kurie, 
prisiklausę susižavėjimo kal
bų apie laikinosios sostinės 
pagrindinę gatvę, ją pamaty
davo pirmą kartą, labai ja 
nusivildavo: žema, periferiš- 
ka. Dabar ji tampa moder
nia, elegantiška, jaukesne.

Beje, ir vilniečiai pradeda 
varžyti transporto judėjimą 
centrine Lenino gatve, kad, 
laikui bėgant, ir ji taptų 
pirmiausia pėstiesiems skirta 
(tokiomis jau virto Gorkio ir 
Universiteto gatvės sena
miestyje).

Daugiau bus

NAUJI RADINIAI 
IR MĮSLES,.

Floridoje, kasinėdami 6 — 
7 tūkstantmečių senumo ka
pinynų, JAV mokslininkai ra
do gerai išsilaikiusias žmo
gaus smegenis, kurioms 
6000 m. Tokio gero užsikon- 
servavimo priežastis tyrinėto
jams neaiški. Kasinėjant taip 
pat rasta maždaug 10 000 
metų senumo bumerangas ir 
dabar jau išmirusios vėžlių 
rūšies liekanos. Archeologai 
nustatė kapinyne buvus pa
laidota apie 2000 mirusiųjų, 
šis skaičius labai nustebino 
mokslininkus, nes iki šiol ma
nyta, jog tuo laiku Florido
je gyvenę indėnai buvo kla
jokliai.

MUSŲ SVEIKATOS REIKALAI

NUŠALIMAI IR KĄ SU JAIS DARYTI
Veikiant žemai temperatū

rai, susiaurėja, susitraukia, 
spazmuoja odos kraujagys
lės, sulėtėja kraujotaka, su
sidaro trombai ir apmiršta 
audiniai. Greičiau nušąla fi
ziškai ir psichiškai pavargę, 
nevalgę, neišsimiegoję, nu
kraujavę žmonės.

Nušalimui būdingi du pe
riodai: slaptasis ir reaktyvu
sis. Slaptojo nušalimo perio
do metu nukentėjęs jaučia 
niežtėjimą, perštėjimą, ba
dymą, kartais aštrų skaus
mą, vėliau šalčio pažeista 
vieta tampa visai nejautri, 
oda pabąla.

Reaktyvusis periodas pra
sideda, sušildžius nušąlusią 
kūno dalį: žmogus jaučia 
stiprų skausmą, pakenktoji 
dalis patinsta ir priklausomai 
nuo nušalimo laipsnio tampa 
raudonai melsvo atspalvio 
(pirmo laipsnio nušalimas), 
atsiranda įvairaus dydžio 
pūslių su drumzlinu kraujin- 
gu skysčiu (antro laipsnio 

^nušalimas), išsivysto odos 
apmirimas (trečio laipsnio 
nušalimas), odos ir giliau 
esančių audinių, net kaulų 
apmirimas (ketvirto laipsnio 
nušalimas).

Siekiant išvengti nušalimų, 
reikia tinkamai apsirengti. 
Drabužiai ir avalynė turi 
būti patogūs, laisvi, šilti, 
lengvi ir sausi. Neturi varžy

SPECIALIAI “LAISVEI”
I

Muziejininkystės pionierius
I

LTSR nusipelnęs meno veikėjas P. Galaunė.
V. Gulmano nuotr.

Sausio 35 d. LTSR nusipel
niusiam meno veikėjui, LTSR 
liaudies dailininkui, respubli
kinės premijos laureatui 
(1970 m.) P. Galaunei sukako 
90 metų.

Ne metai, bet dvasios galia, 
jos jaunystė, valia nulemia 
žmogaus amžių.

o o o

P. Galaunė užima išskirtinę 
vietą Lietuvos meno istorijo
je. Tokie jo veikalai, straips
niai, kaip “Lietuvių liaudies 
menas”, “Lietuvių liaudies 
skulptūros problemos”, “Lie
tuvių grafika XVLXIX am
žiuje”, talentingai parašytos 
autobiografinės “Muziejinin
ko novelės” ir t. t. visiems 
laikams įėjo į Lietuvos meno 
istoriją. O kiek visokiausių 
straipsnių meno, muziejinin
kystės, grafikos, kultūros 
turtų ir jų likimo klausimais, 
pradedant 1910 metais ir 
baigiant mūsų dienomis yra 
išsiblaškę perijodinės spau
dos, žurnalų puslapiuose. Jo 
ilgametis darbas Kaune M. K. 
Čiurlionio galerijos direkto- 
ęiąus pareigose,taip pat suda
rė ištisą epochą Lietuvos 
dailės istorijoje. Kiek jis įdėjo 
pastangų, energijos, kad ga
lerija augtų, jos fondai turtė
tų.

Nors su Galaunių šeima 
buvau pažįstamas dar iš 
prieškarinių laikų, kartais už
sukdavau pas profesoriaus 
sūnų Dievainį, su kuriuo 
mokėmės toje pačioje gimna
zijoje ir toje pačioje klasėje, 
bet, būdamas paauglys, ne
drįsdavau su šiuo žymiu meni

ti judesių. Geriausia užsi
mauti kumštines pirštines. 
Ausys uždengtos. Nereko
menduojama nešioti guminių 
batų. Žiūrėti, kad kojos ne
prakaituotų. Patartina veidą 
patepti gyvuliniais riebalais 
(žuvų, žąsies taukais). Tepti 
veidą kremu nereikėtų.

Labai klaidinga ir pavojin
ga nuomonė, kad alkoholis— 
gera profilaktinė priemonė 
prieš nušalimą. Išgėrus deg
tinės, išsiplečia odos krauja
gyslės, ir žmogus pajunta 
šilumos jausmą. Šaltyje tai 
apgaulingas jausmas! Per iš
siplėtusias odos kraujagysles 
organizmas kaip tik netenka 
šilumos. Alkoholis ne sušil
do, o atšaldo organizmą, to
dėl išgėrusiems eiti į šaltą 
orą itin pavojinga.

Teikiant pirmąją medicini
nę pagalbą nušalusiems, rei
kia atstatyti pakenktosios 
kūno dalios kraujotaką ir 
išvengti infekcijos. Nukentė
jusi patalpinti šiltoje patal
poje, nušalusią vietą masa
žuoti švariai nuplautomis 
rankomis, sudrėkintomis spi
ritu, degtine, odekolonu iki 
atsistatys kraujotaka—kol 
oda sušils ir paraus. Galima 
atšildyti vandenyje, kuriame 
ištirpinti keletas kalio per
manganato grūdelių, palaips
niui didinant vandens tempe
ratūrą nuo 22 iki 37-38 laips

ninku pasikalbėti. Ir dabar, 
būdamas Kaune, praslinkus 
tiek metų, surandu laiko 
aplankyti šį mūsų kultūrai 
nusipelniusį žmogų arba bent 
laiškais apsikeisti. Ir tai man 
yra savo rūšies graži šventė, 
nes jubiliatas turi ką papasa
koti. Su būdingu jam humoru.

Nepasakosiu, kaip P. Ga
launė atėjo į muziejininkystę, 
menotyrą. Trumpai kalbant, 
viskas prasidėjo nuo to, kad 
tėvas, paprastas kaimo kal
vis, taisęs 1863 m. sukilėliams 
ginklus, parodė savo sūnui 
“skarbą”, t. y. dėžutę su 
įvairiom monetom, visokių 
firmų reklaminiais popierė
liais ir savo biblioteką, saugo
mą stale, kurio stalčių tik jis 
vienas mokėjo atidaryti. Tė
vas, nors ir buvo mažamoks
lis, bet knygą labai gerbė, 
aistringai mylėjo. Nuvažiuos, 
būdavo, į Ukmergę, tai daž
niausiai parsiveš kokią kny
gą, užmiršęs nupirkti viską, 
kas buvo namie prisakyta, 
reikalinga pragyvenimui, dėl 
ko nuo žmonos gaudavo šiek 
tiek “pylos”. Bet ji buvo jau su 
tuo apsipratusi ir ilgai nepyk
davo. Kad išvengtų “pirties”, 
sakydavo, kad tą knygą buvo 
jau seniai pirkęs ar radęs 
pakelyje pamestą ir pan. 
Tokia tėvo aistra persidavė ir 
sūnui Povilui arba Pauliui, 
kaip jį vadindavo, būsimam 
muziejininkui, menotyrinin
kui, stambios monografijos 
apie M. K. Čiurlionį redakto
riui.

Vienok mažai kas žino, kad 
P. Galaunė buvo taip pat 
mėgėjas fotografuoti, todėl 

nių ir kartu masažuojant. 
Negalima nušalusių vietų 
trinti sniegu: maži ledo kris
talai gali sužaloti odą. Jei 
oda patinusi, susidariusios 
pūslės, masažuoti negalima.

Jei nukentėjęs turi sąmonę 
ir gali ryti, duoti jam karšto 
gėrimo—arbatos, kavos.

V. Žygelis 
Medicinos mokslų kandidatas 

Iš “Valstiečių laikraštis” 
1980 m., sausio 14 d.

J. MARCINKEVIČIUS

7ą dieną...
(Hirosimos rugpiūtis)

.. .Nes buvo sprogimas, 
Kurį ir kurtieji girdėjo.
Ir vienai akimirkai
Pasauly akli praregėjo,

Pamatę aukštai
Dar vieną didelę saulę.
Vi tai
Pavirto jie peleno sauja. ,.

Teisybe apnuoginta
Pasauly po to netikėjo.
Ir baime apnuody tos 
Per ateitį upės tekėjo.

Ir ėjo laimingi
Gyvi po sprogimo išlikę.
.. .Ir nieko reikšmingo 
Pasauly po to neįvyko.., 

i apie šią jo antrą veiklos sritį, 
: ir noriu papasakoti mieliems 
I skaitytojams.

Vieną dieną, tai buvo per
nai. žiūrėdamas į mano darytą 
jo nuotrauką, šypsodamasis 
tarė:

— Žinai, Tamsta, visai ne
blogai aš čia dar atrodau, 
nepasakyčiau, kad tiek metų 
jau nugyvenau. O juk aš taip 
pat fotografuodavau. Manau, 
kad J ums bus tai įdomu—.

Aš net akis pastačiau. Tai 
bent....

— Buvo tokia istorija—, 
neskubėdamas pradėjo profe
sorius,—Peterburge, 1904-05 
metais vienas pažįstamas ma
no gimimo dienos proga “už- 
fundijo” aparatą 9 x 12 su 
dumplėmis ir stikliniais nega
tyvais, leisdamas pačiam pa
sirinkti modelį. Parduotuvėje 
parodė, kaip juo naudotis, 
nustatyti išlaikymą, diafrag
mą, davė instrukciją, štai ir 
visa mano fotografijos moky
kla. Toliau verskis, kaip nori. 
Žinoma, pradžioje pagadintų 
stiklų būdavo, bet, palyginti, 
nedaug. Kol buvau nevedęs, 
kavalierius, viską darydavau 
pats. O kaip įdomu būdavo 
stebėti, kada popierį mirkai, 
o po kiek laiko, žiūrėk, ir 
išlenda koks vaizdelis. Nega
tyvus gerai užfiksuodavau ir 
dar geriau stengiausi išplauti. 
Ir Tamsta taip daryk. —

— Tikrai, kada pasižiūrė
jau į kelis dar užsilikusius P. 
Galaunės darytus negatyvus 
daugiau negu prieš pusšimtį 
metų, jie dar taip gerai 
išsilaikę, kad ir dabar dar gali 
daryti geras, kokybiškas nuo
traukas.

— Nors aistringu fotografu 
ir netapau, nes pareigos nelei
do skirti daugiau laiko šiam 
reikalui, bet fotoaparatus la
bai mėgau, turėjau įvairiau
sių, juos “handliavodavau”, 
kol įsigijau “Leicą”, kurią 
teko pravalgyti okupaciniais 
metais. O smagus buvo apara- 
tukas.—

Pagal savo darbo specifiką 
P. Galaunė daugiausiai foto
grafuodavo architektūros, 
liaudies meno paminklus. Da
bar negatyvų namie likę ne
daug, tiktai tėvo ir dar keli. 
Šiaip jie išsisklaidę po įvai
riausius muziejus.

— Nors aparatai anais lai
kais buvo brangūs, su įvai
riom gudrybėm, bet jomis, 
praktiškai, nesinaudojau, vis
ką nustatydamas iš akies,— 
šypsodamasis porino P. Ga
launė.

Įsiviešpatauja maloni tyla, 
paskutiniai besileidžiančios 
saulės spinduliai aplieja kny
gas, gulinčius ant stalo rank
raščius su įvairiom recenzi
jom, prisiminimais. O muzika 
jo gyvenime taip pat suvaidi
no labai didelį vaidmenį, bet 
apie tai—kitą kartą.

Atsisveikinu su P. Galaune 
ir jo miela žmona K. Galaunie- 
ne, tikrai pasiaukojusia šiam 
žymiam mūsų kultūros veikė
jui.

Tikėkimės, kad gerbiamas 
jubiliatas mus visus dar nu
džiugins savo susitikimais su 
V. Krėve, B. Sruoga, A. 
Varnu ir eile kitų brangių 
lietuvių kultūros istorijai as
menų.

Palinkėkime mūsų bran
giam pašnekovui geros svei
katos, to paties būdingo hu
moro ir šaunaus bei gražaus 
darbo, kuris pasieks mus 
knygų forma ir tvirtai įeis į 
viso pasaulio lietuvių gyveni
mą.

o o o

Kiekvieną sykį būdamas 
Kaune ir eidamas pro M. K. 
Čiurlionio dailės muziejų ar to 
paties pavadinimo buvusią 
galeriją (dabar St. Žuko tai
komosios dailės aukštesnioji 
mokykla), prisimenu tą žila
galvį, amžinai neramios sielos 
mūsų dailės veteraną P. Ga
launę, kurio nemažai triūso ir 
energijos čia buvo įdėta ir 
kurio vardas turi būti auksi
nėm raidėm įrašytas į mūsų 
dailės istoriją. V.Gulmanas
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Kristijono Donelaičio 200 metų 
mirties sukaktį minint

Kęstutis Balčiūnas

Krikšto metrikų knygoje 1749 
m. randame tokį jo įrašą:

“Mano įpėdiniai! Tegul tavo 
sūnūs, jeigu jų turėsi ir norėsi 
paskirti teologijai, laiku iš
moksta gerai lietuviškai, kad 
jie galėtų tinkamai vadovauti 
parapijai lietuvių kalba”.

K. Donelaitis labai nemėgo 
būrų skriaudėjų dvarininkų, 
dvarų valdytojų, vadinamų 
amtmonais, ar amtsrotais, 
dvarų policininkų vachmis
trų, šaltyšių, pakamorės ir 
kitų. Ne veltui jis rašo, kad 
parapija:

“Laimingiausia toji, kur nė
ra pono”. Savo kūriniuose K. 
Donelaitis vaizdavo baudžiau
ninkų vargus, kančias, paro
dydamas jų apsirengimą, 
maistą, darbą, nelygią visuo
meninę padėtį. Aišku, tingi
niai vaizduojami blogiau gy
venantys, darbštūs—turtin
giau. Jo parašytose šešiose 
pasakėčiose (bent tiek išliko 
iki mūsų dienų—parašyta ga
lėjo būti ir daugiau) vaizduo
jamas neteisybės, kokias po
nai daro būrams, smerkia 
ponų savivalę, kritikuoja po
nus už baudžiauninkų išnau
dojimą, piktinosi valkatomis, 
ragindamas juos eiti dirbti ir 
“pelnykis vežlybai duoną”, 
smerkia būrų apsileidimą, ba
ra netvarkingus, nešvarius 
žmones.

“Pričkaus pasakoje apie lie
tuvišką svodbą” jis smerkia 
girtuokliavimą ir nesantūru- ; 
mą.

Pats reikšmingiausias kūri
nys yra poema “Metai”, susi
dedanti iš keturių dalių: “Pa- 
vasrio linksmybės”, “Vasaros 
darbai”, “Rudens gėrybės” ir 
“Žiemos rūpesčiai”.

Poetas vaizduoja Rytprūsių 
i Vyžlaukio valsčiaus (aišku 
j valsčiaus pavadinimas pa
keistas—greičiausiai tai Tol
minkiemio apylinkės) aštuo
niolikto amžiaus lietuvių būrų 
santykiai su dvaru, papročiai, 
buitis, darbai, gyvenimas, jų 
džiaugsmai, vargai, nelaimės, 
bėdos. Visus savo vaizduoja
mus būrus (jų mini 40 vyrų ir 
15 moterų) skirsto į geruo
sius (“vėžlynuosius”) ir blo
guosius (“nenaudėlius”). Pa
grindinis poemos veikėjas 
ponų ir baudžiauninkų tarpi
ninkas šaltyšius Pričkus. 
Nuolankus ponams Pričkus. 
Jis bara tuos, kurie nenorė
dami dirba dvaro laukuose, o 
apsileidėliams ir tinginiams 
net rimbu taip drožia per 
nugarą, kad iš jų skrandų 
skudurai belieka. Priškus ne
kenčia dvaro, žiūri su panie
ka į ponus. Pričkus gailisi 
būrų, dažnai su jais būna 
paprastas, nuoširdus, pergy
vena dėl sunkios būrų dalios, 
rūpinasi jų gyvenimu, buiti
mi.

K. Donelaitis, vaizduoda
mas būrus, pašiepia girtuok
lius (Plaučiūną), tinginius 
(Sluskių), nevalyvus (Pelė
dą) ir kt. Tuo pačiu jis 
smerkia baudžiavinę santvar
ką, kuri smukdė žmones. 
Būrų lūpomis pasakodamas 
apie dvarą, K. Donelaitis 
kritikuoja baudžiavinę san
tvarką. K. Donelaičio vaiz
duojami ponai, yra godūs, 
vetėdžiai, girtuokliai, išsigi
mėliai. Ponų tarnai—išdidūs, 
žiaurūs, žiopli.

K. Donelaitis aprašo būrų 
apsirengimą. Jie vilki triny
čiais. marškiniais, sulopyta 
skranda, apsiavę vyžomis, 
autais, medinėmis klumpėm. 
Būrai maitinasi “nedarytom 
kruopom”. Kramto “plutas 
menkas”, o ištroškę gerti “iš 
klano su savo jaučiais vande
nį” geria. Kai nuvalomas 
derlius, būrų maistas pagerė
ja: “nupenėtą šutina gaidį”, ar 
“aviną smaugia”, arba “bulių 
stekena”, “kviečių plyckus į

Nerasi nė vieno lietuvio, I 
kuris nežinotų Kristijono Do
nelaičio ir jo reikšmės lietuvių 
ir kitų tautų literatūroms. K. 
Donelaičio vardas žinomas ne i 
tik Lietuvoje, bet ir toli už jos 
ribų. Jo raštai išleisti Lietu-1 
voje, Latvijoje, Armėnijoje, 
Estijoje, Gruzijoje, Lenkijo
je, Čekoslovakijoje, Vokieti-; 
joje, Anglijoje, Italijoje iri 
kitur. Jo raštus savo gimtąja i 
kalba skaito žydai, rusai, 
ukrainiečiai, baltarusiai ir kt. 
JAV laikraštis “Garsas Ame
rikos lietuvių” 1896-1897 m. 
spausdino K. Donelaičio raš
tus. Jo raštai išversti į lotynų , 
ir esperanto kalbas. K. Done- į 
laičio vardu nuo seno pavadin
tos gatvės Kaune, Jurbarke ir 
kitur. Klaipėdoje ir Kybar
tuose yra jo vardu pavadintos 
vidurinės mokyklos. Daug 
dėmesio K. Donelaičiui ir jo 
kūrybai skiria daugelio šalių 
dailininkai, kurdami skulptū
ras, portretus (K. Bogdanas, 
V. Kalinauskas, V. Valius ir 
kt.), bareljefus (V. Vyšniaus
kas) medalius (G. Jakubonis, 
E. Varnas), pašto ženklą (K. 
Docius), bei iliustralijas jo 
kūriniams. Daugelis rašyto
jų, kritikų nagrinėja jo kūry
bą. Jo kūrybą nagrinėja viso
se Lietuvos bendro lavinimo 
mokyklose, mokoma jo kūri
nių ištraukų. Tad kuo garsus 
K. Donelaitis ir koks buvo jo 
gyvenimo kelias pasistengsiu 
trumpai papasakoti.

J. Donelaitis yra lietuvių 
grožinės literatūros pradinin
kas, didžiausias lietuvių rašy
tojas. Jo raštais net praėjus 
dviem šimtams metų žavisi 
visi kultūringi žmonės visame 
pasaulyje. Jis realiai pavaiz
davo Rytų Prūsijos lietuvių 
baudžiauninkų gyvenimą, jų 
pergyvenimus, vargus.

K. Donelaitis gimė 1714 m. 
sausio 1 d. netoli Gumbinės 
Lazdynėlių kaime Rytų Prūsi
joje, laisvo valstiečio šeimoje. 
Be Kristijono Donelaičių šei
moje dar buvo trys berniukai 
ir trys mergaites. Visi jie 
įsigijo amatus, pasiekė moks
lo, o Kristijonas baigė net 
aukštąjį mokslą Karaliau
čiaus universitete. Teologijos 
fakultetą Kristijonas Donelai
tis pasirinko todėl, kad jį 
baigęs, tapęs pastoriumi, ga
lėjo dirbti tarp savo tautie
čių—lietuvininkų. Jis puikiai 
mokėjo lietuvių, graikų, loty
nų, hebrajų, vokiečių kalbas. 
Baigęs universitetą 1740 me
tais, Donelaitis paskiriamas 
dirbti muzikos mokytoju bei 
mokinių choro vedėju į Stalu
pėnų mokyklą. Po poros metų 
tapo šios mokyklos rektoriu
mi (vedėju). 1743 m., išlaikęs 
pastoriaus egzaminus, jis pa
skiriamas Tolminkiemio kle
bonu. Plačioje Tolminkiemio 
apylinkėje gyveno daug lietu
vių. Čia jis pragyveno 36 
metus iki pat mirties 1780 m. 
vasario 18 d., kur ir palaido
tas. Per visą gyvenimą jis 
stebėjo baudžiauninkų var
gus, nelaimes, gerai pažino jų 
gyvenimą ir visa tai aprašė 
poemoje “lietai” ir pasakėčio
se.

K. Donelaitis labai domėjo
si mokslu, daug dirbo visuo
meninių darbų: pastatė mūri
nę bažnyčią, prieglaudą, nau
ją mokyklą. Jis, lankydamas 
mokyklas, domėjosi, kaip mo
kosi būrų vaikai.

Laisvalaikiu K. Donelaitis 
dirbo optinius stiklus, baro
metrus, laikrodžius, termo
metrus, klavesinus, padaręs 
fortepioną, mikroskopą, sode 
pasodino rinktinių vaisme
džių. Savo kūriniams jis kom
ponavo melodijas. Tai rodo, 
kad jis buvo labai darbštus 
žmogus.

K. Donelaitis labai mylėjo 
savo gimtąją lietuvių kalbą.

i 
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kakalį šauja”. Džiaugsmingos 
būna būrų vaišės, o ypač j 
vestuvės, kurioms visi ruo- į 
šiasi.

Gamtą K. Donelaitis vaiz
duoja natūralią, kokia ji yra 
įvairiais metų laikais.

K. Donelaitis moko būrus 
geriau ūkininkauti, šviestis, 
mylėti savo tautą, savo pa- j 
pročius, savo kalbą, nepasi
duoti neigiamai kolonistų įta
kai ir tik tada būrai išlaikys 
savo tautiškumą ir nenutau- 
tės. Jis išjuokia tuos būrus, 
kurie lietuviams gėdą daro, 
svetimas dainas dainuoja, 
svetimus žodžius savo kalboje 
vartoja, ir “keikt pasipratin”.

K. Donelaitis rašė antikinės 
eilėdaros metodu—hegzame
tru. Tai sunkus eiliavimo 
būdas ir labai mažai kas juo 
naudojasi. Hegzametru buvo i 
parašytos Homero “Ilijada” ir 
“Odisėja”, Vergilijaus “Enei- 
da”. Tačiau K. Donelaičio 
hegrametras originalus, pa
grįstas kirčiuotų ir nekir
čiuotų skiemenų dėsningu 
kaitaliojimuisi.

Donelaičio kūryba mokė 
būrus kovoti dėl nacionalinės 
ir socialinės laisvės, dėl savo 
teisių. Jo kūryba buvo liau
diška, įkvėpė pasitikėjimą 
lietuvių kalba. K. Donelaičio 
kūryba paskatino kitų tautų 
šviesuomenę susidomėti lie
tuvių kultūra, literatūra ir 
kalba. 1818 m. L. Rėza 
išleido “metus” vokiečių kal
ba, o 1865 m. Peterburgo 
Mokslų akademija rusų kal
ba. Su K. Donelaičio kūryba 
susipažinau besimokydamas 
Šiaudinės pradžios mokyklo
je, dar prieš antrą pasaulinį j 
karą, kada jo kūryba mokyk-• 
lose buvo plačiai nagrinėja
ma, o ištraukos mokomos 
atmintinai. Plačiau K. Done
laičio kūrybą teko nagrinėti, 
besimokant Jurbarko gimna
zijoje, kur mokytoja Ciutienė 
giliai, prasmingai visapusiš
kai išnagrinėjo ne tik “Me
tus”, bet ir pasakėčias. Rašė
me rašomuosius darbus K. 
Donelaičio kūrinių temomis. 
K. Donelaičio kūryba paliko 
gilų įspūdį. Ne veltui iš jos 
mokėsi daug įvairių tautų 
rašytojų, kaip vaizduoti liau
dies gyvenimą. Jis buvo did
vyris būrų dainius.

Donelaitis
Būrų garbanos vėjas kedena, 
Būrų veidus nuprausia

lietus,— 
Prūsų žemėje būrai gyveno; 
O tarp jų—Donelaitis garsus.

J is lietuvninko vargą pažino, 
Gynė jį nuo šaltyšių žiaurių, 
Gimtą kalbą mylėti mokino, 
Būt lietuvninku liepė tauriu.

Jis blaivybę, darbštumą 
mylėjo,

Skleidė šviesą tarp būrų 
savų,

Į gyvenimą gražų tikėjo: 
Bus lygybė tarp žemės 

žmonių.
Ir šiandien Donelaitis mums 

gyvas,
J o pamokymai visad geri, — 
Tad klausykim jo 

skambančios lyros, 
Kaip kad klausė jos būro 

širdis!
Kęstutis Balčiūnas

POMORU BUITIES 
MUZIEJUS

Murmansko srities Kolos 
mieste steigiamas pomorų 
buities muziejus. Čia kau
piami įvairūs namų apyvokos 
daiktai, darbo įrankiai. Mu
ziejuje bus eksponuojama 
medžiaga apie pirmuosius 
jūreivius, plaukusius į Gru- 
mantą (Špicbergeną) ir kitas 
šiaurės salas. Gautos foto
grafijos dokumentų, pasako
jančių apie M. Lomonosovo 
žygius prie Kolos įlankos.

“LAISVĖ

SPECIALIAI “LAISVEI” IŠ KAPSUKO

Auga naujoji karta
Kapsuko O. Sukackienės 

pedagoginės mokyklos auklė* 
tinių rasime visose Lietuvos 
mokyklose, ikimokyklinio 
auklėjimo įstaigose. Vieni 
jau su solidžiu stažu, kiti— 
tik pradeda pirmuosius 
žingsnius ištisinės arba eili
nės praktikos metu.

Ikimokykliniam auklėjimui 
skiriama kaskart vis dau
giau dėmesio, nes kaip tik 
čia auga būsima vidurinės 
mokyklos moksleivių pamai
na. Jei padėsi tvirtus pagrin
dus, tada ir mokyklai bus 
geriau. Nieko nuostabaus, 
kad mūsiškių “darželinukių” 
pageidauja ir Kaunas ir Vil
nius ir kiti respublikos 
miestai.

Apsilankykime Kapsuko 
vaikų darželyje Nr. 2 12 
grupėje, kurioje dirba buvu
si mūsų auklėtinė L. Liutke- 
vičiūtė, o ištisinę praktiką 
atlieka ketvirtakursė Nijolė 
Janavičiūtė.

Darželyje, tiesą sakant, 
yra ir daugiau mokyklos auk
lėtinių, atliekančių praktiką, 
gerai susidorojančių su ne
lengvu darbu, kaip G. Balse
vičiūtė, Žuliūtė R. Vienoje 
klasėje matome ikimokykli
nio skyriaus raiškiojo skaity
mo konkurso diplomantę J. 
Dzidulevičiūtę, gražiai ve
dančią gamtos pažinimo 
pradmenų pamokėlę.

Iš tolo girdėti vaikų balsai. 
Praktikantė N. Janavičiūtė, 
vaikų apsupta, skaito gražią 
pasakėlę, o šie net išsižioję 
klausosi, karts nuo karto kaž 
ko paklausdami.

Naujo žmogaus pasirody
mas visad atkreipia vaikų 
dėmesį. Dvi mergytės S. 
Karašauskaitė ir V. Talandy- 
tė, pasakėlei pasibaigus, nu
tarė padainuoti. Tikrai, jos 
taip gražiai ir nuoširdžiai 
vaikiškai dainavo apie vove
raitę, kad miela malonu buvo 
klausytis. Kadangi pati prak
tikantė labai mėgsta muziką, 
gana gerai skambina fortepi
jonu, ta meilė muzikai atsi
spindėjo ir vaikų veideliuose. 
Nors pagrindinį muzikos

Praktikantė N. Janavičiūtė su savo dainininkėms S.
Karašauskaitė ir V. Talandyte. V. Gulmano nuotr. i

In Moscow, People Just Don’t Understand Carter’s Actions
To the Editor:

We just returned from Moscow, 
where our son, Andrew Litton, a 20- 
year-old Juilliard pianist, made news 
by playing Gershwin’s “Rhapsody in 
Blue” with the U.S.S.R. Symphony Or
chestra before packed, cheering audi
ences, notwithstanding the Afghani
stan crisis. We found warmth and hos
pitality, not hysteria and hostility.
-■^It may surprise Americans that 
Russians do know both sides of the Af
ghanistan story. They are deeply con
cerned by deteriorating U.S.-U.S.S.R. 
relations. But most do not understand 
President Carter’s massive retalia
tory moves.

Apart from the official position that 
intervention was by invitation, many 
Russians truly believe that Afghani
stan is a concern solely .of the Soviet 
Union’s own security and stability. 
Russia’s involvement with Afghani
stan’s turbulent tribesmen and reli
gious zealots is centuries old, not a 
new Soviet probe.

Despite the popular myth, Russians 
are not “just like Americans.” We 
have different aspirations, fears and 
values molded by our different histo

ries, not just by our different political 
systems. I believe both peoples want 
peace and hate war. But to deal effec
tively with one another to achieve 
common goals, we must truly know 
one another. In a confrontation, to ex
tract concessions or. to impose deter
rents, we must know each other’s 
values and constraints.

President Carter appears not to 
know the Russians. Soviet leaders 
need no Gallup polls. November is a 
month of revolutionary joy, not of elec
tion jitters. To think that political 
pressure can be exerted on Soviet lead
ers through their people is folly. Where 
national security and stability are per
ceived, Soviet leaders — with the sup
port of their people — have a healthy 
disdain for world opinion. No foreigner 
can appreciate the depth of these feel
ings without a personal knowledge of 
the Soviet Union, or at least of Russian 
(and not just Soviet) history.

Mr. Carter’s responses may be polit
ically attractive ąt home, but they will 
prove ineffective and self-defeating. 
The Russians are a tough, unpam
pered people for whom President Car
ter’s additional deprivations will be no

great hardship. We will be the ulti
mate losers. Hysteria, political postur
ing and moral self-gratification will 
not solve any problem.

Instead of inflaming passions, would 
it not be more effective (albeit less re
warding politically) to pursue the so
phisticated, confidential diplomacy 
that always has yielded the most tan
gible results? Instead of boycotting 
the 1980 Olympics, shouldn’t we en
courage the maximum number of ordi
nary Americans to visit Moscow to 
begin to know the Russians?

Even with controlled contacts, some 
Americans and Russians would begin 
to realize that you can’t always believe 
what you read or hear. We might begin 
to have a little more empathy for each 
other — the best guarantee for peace. 
An Olympic peoples encounter would
n’t change the basic immorality of 
power politics, but it might well help 
us to deal more realistically and effec
tively with one another.

If things today seem black and white 
and grim, it might be timely to recall 
Gershwin’s lyric, “It ain’t necessarily 
so!” George Litton

New York. Jan. 25,1980 
THE NEW YORK TIMES

(auklėjamąjį darbą atlieka 
muzikos vadovė, tačiau ir 
pačiai praktikantei malonu, 
kad iš jos grupės minėtos 
mergytės pateko į “Dainų 
dainelės—80” konkursą.

Pertraukos metu pasikal- 
bam.

— Kaip sekasi dirbti su 
vaikais?

— Bendrai neblogai. Žino
ma, mes dar esame šlapi 
viščiukai, palyginus su kito
mis auklėtojomis, tačiau esu 
patenkinta. Šiandien pirmą 
kartą vedžiau fizinio lavini
mo pamokėlę. Kada vaikai 
įsiaudrina, reikalinga ryžtin
gumo, kad juos suvaldytum.

I Čia labai padeda ir muzika, 
nes vaikai, išgirdę muzikos 
garsus, maršiuką ar šiaip 
kūrinėlį, pritaikytą prati
mams, aprimsta, darosi 
drausmingesni. Na, o savo 
tikslą pamokėlės metu, atro
do, pasiekiau.

— Kokie artimiausi atei
ties planai?

— Skirstymo komisija lei
do baigus mokslus toliau 
studijuoti aukštojoje mokyk
loje, kadangi pedagoginę bai
giu be trejetų. Apsispren
džiau eiti į lietuvių kalbą, 
kurią labai mėgstu, taip pat 
dirbsiu vaikų darželyje ir 
nepamiršiu muzikos. Jaučiu, 
kad instrumentinės muzikos 
pamokų metu tikrai kaž ką 
gavau. Jos galėtų būti ir 
daugiau, kadangi ir ši prak
tika parodė, kaip svarbu, 
kada pati auklėtoja moka ge
rai skambinti fortepijonu. 
Jei suserga muzikos vadovė, 
kas ją pavaduos? Aišku, 
mes.

o o o

Ikimokyklinio skyriaus iš
tisinė pedagoginė praktika 
pasibaigė. Bendrame aptari
me šių merginų darbas prak
tikos metu buvo įvertintas 
labai gerai. Kada ši medžia
ga pasieks “Laisvę”, jau bus 
prasidėję valstybiniai egza
minai, po to aktas su diplo
mų įteikimu ir .......... į
paskyrimo vietas.

V. Guhnanas

PENKTADIENIS, VASARIO [FEBRUARY] 15, 1980

Šveicarų baleto 
šokėjai Vilniuje

Neseniai Vilniuje viešėjo 
šveicarų baleto pora—Manola 
Asensio ir Hansas Maisteris. 
Svečiai iš Ženevos Akademi
nio operos ir baleto teatro 
scenoje šoko dviejuose spek
takliuose—P. Čaikovskio ba
lete “Gulbių ežeras” ir A.

Adano balete “Giselle”. H. 
Maisteris, Londono karališ
kosios baleto mokyklos auklė
tinis, vilniečiams pažįstamas 
iš ankstesnių gastrolių mūsų 
mieste, o su balerina M. 
Asensio jie susitiko pirmąjį 
kartą.

V. Malinausko nuotraukoje: Hansas Maisteris [kairėje] ir
Manola Asensio po spektaklio “Gulbių ežeras” kalbasi su 
Akademinio operos ir baleto teatro artistu Petru Skirmantu.

Kapsuko rajono Želsvelės kolūkyje statomi nauji šiltna
miai, kurie užims pusę hektaro uždaro grunto. Netrukus 
čia sužaliuos šviežios daržovės ir sužydės gėlės.

M. Baranausko nuotr.

Alergija ir širdies
Staigius širdies negalavi

mus gali sukelti tabakas, dul
kės, žiedadulkės, vaistai ir 
bičių įgėlimai, — teigia kai 
kurie amerikiečių mokslinin
kai.

Gydytojai žino, kad asme
nys, sergantys astma, turi 
daugiau galimybių susirgti 
ir širdies ligomis. Dr. R. Le
vis iš Kornelio universiteto 
pademonstravo, kaip alergi
nė reakcija veikia gyvūnus 
Savo bandymams jis panau-

negalavimai
dojo jūros kiaulytes: jų kū
nelius suerzino penicilinu bei 
cigaretės dūmais, kurie su
kėlė pavojingus Širdies ne
galavimus.

Tolesni bandymai parodė, 
kad šios reakcijos metu la

minas (medžiaga, esanti Šir
dyje) staigiai paplinta po vi
są gyvūno kūną ir sukelia 
nereguliarius širdies plaki
mus, o tai gali visai sutrik
dyti širdies darbą.
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KANADOS ŽINIOS
TORONTO, ONTARIO Į įvairios žinios DETROIT, MICHIGAN

Montreal, Quebec
IŠ MOTERŲ KLUBO i svetainės durys visuomet at- 
SUSIRINKIMO viros mūsų sueigoms. Patys

Praeitą savaitę įvyko Mon- [ nesigaili įdėti daug darbo, 
trealio Moterų Klubo metinis . jeigu yra ruošiamas parengi- 
susirinkimas pas mūsų mie-■ mas. Jie yra gerbiami visų 
tuosius draugus P. ir Y. | Montrealio lietuvių.
Skripkus erdviose patalpose.
Dalyvavo nemažas skaičius matosi, visos mylime susiti- 
narių ir mūsų klubui prijau- kimus ir pasikalbėjimus, 
čiančių nenarių. Susirinkimą >r 
pravedė pirmininkė A. Šiup- 
levičienė. O. Viršinskienė 
pateikė raportą iš klubo fi
nansinio stovio. Pasirodo, 
kad mūsų klubas kasmet 
auga ir stiprėja nariais ir 
kapitalu. Tas maloniai nutei
kė visas nares.

Po to sekė klubo valdybos 
rinkimas. Nariams sutikus, 
valdyba palikta ta pati: A. 
Šiuplevičienė, O. Viršinskie
nė ir P. Bendzaitienė. I 
parengimų komisiją išrinktos 
trys naujos jaunos, energin
gos narės: Nastutė Venskai- 
tienė, Viki Vaitkus ir Anelė 
Kaušylienė. Mes džiaugia
mės, kad turime jaunų jėgų. 
Turėjome malonę susirinki
me turėti viešnią iš Toronto 
Taikos klubo korespondentę 
J. Narusevičienę. Ji pasakė 
kalbą. Pagyrė mūsų veiklą, 
pakvietė mūsų klubą daly
vauti jų parengime. Atsirado 
nemažai norinčių aplankyti 
Toronto vasarą.

Kaip kasmet, taip šiemet 
kovo 8 d. minėsime Tarptau
tinę Moters Dieną. Tą palik
ta valdybai sutvarkyti.

Onutė Viršinskienė pasakė 
gražų jos pačios sukurtą eilė
raštį. Draugė Daugėlienė 
trumpai kalbėjo apie pavasa
rį ruošiamą išvažiavimą. 
Draugė Virbilienė davė gerą 
pasiūlymą . . . Tuomi susi
rinkimas ir baigėsi.

Mūsų darbščios šeiminin
kės paruošė skanių užkan
džių. Štai į salę įneša gražų 
tortą su degančiomis žvakė- ; 
mis. Tai supryzas: mielosios 
draugės Stasytės Cičinskie- 
nės gimtadienis. Visos susto
jusios sudainavome “Happy 
Birthday” ir “Ilgiausių me
tų”. Palinkėjome jai geros 
sveikatos ir daug laimės.

Petrutė Kisielienė, negalė
dama dalyvauti, prisiuntė 
dovaną. Apie draugus Stasę 
ir Juozą Čičinskus, apie jų 
gerumą ir širdingumą yra 
labai daug kas pasakyti. Jų j paguldė.

Prisieina džiaugtis, jog

Šiandien pasaulis atrodo kaip 
koks verdantis katilas. Drau
gės moterys, stovėkime ir 
kovokime už taiką, kad mūsų 
sūnūs ir anūkai nežūtų karo 
ugnyje. Būkime rūpestingos 
palaikyti pažangiąją spaudą, 
nes tik iš jos sužinome, kas 
iš tikrųjų šiandien dedasi 
pasaulyje. P. P. Grandma

IR VĖL STAIGMENA
Ir vėl nemaloni staigmena. 

Vasario 1 dieną staigiai mirė 
Jonas Astrauskas, vos sulau
kęs 58 metų amžiaus. Gilia
me liūdesyje liko žmona Al
bina Karpavičiūtė, sūnus su 
šeima, žmonos sesutė Nellie 
ir švogeris Jurgis Kukeniai, 
kiti giminės ir draugai. Į 
šermenis ir į laidotuves atsi
lankė daug žmonių. Po paly
dų visi buvo pavaišinti.

LIGONIAI
Frances Angel (Ziziūnaitė) 

ir Annie Smetona pergyveno 
kojų operacijas.

Martynas Zaveckas nese
niai grįžo iš ligoninės, pergy
venęs operaciją.

S. Balčiūnas perkeltas į 
Reddy Memorial ligoninę.

GERESNĖS NAUJIENOS
J. Zaveckaitė susižiedavo 

su kitataučiu vaikinu. Jų 
vestuvės numatomos birželio 
28 d.

Bob ir Sandra Short (B. ir 
H. Šimonelių dukrelė) buvo 
išvykę į Barbados maloniai 
praleisti laiką ir saulute pasi
šildyti.

DAR APIE SERGANČIUS
Liudvikas Skripka jau visa 

žiema nekaip jaučiasi su 
sveikata. Jį kankina dusulys, 
sunku kvėpuoti. Dažnai susi
duria su ligonine.

Stasė Cičinskienė jau se
niai sunkios slogos kankina
ma. Buvo pagerėjus, bet 
šiuos žodžius rašant, ir vėl ją

P.

Trumpai apie viską
Federate valdžia pasirašė 

su Frankophonais sutartį, 
kad visoje Kanadoje prancū
zus skaitys lygiais su ang
lais, kad jų kultūrą, mokslą, 
organizacijas finansuos fede
ralinė valdžia. Gerinasi pran
cūzams, nes vasario 18 d. 
įvyks rinkimai. Sunku pati
kėti, kad prancūzai, buvę 
Liberalų šalininkais, patikė
tų Konservatorių pažadais.* * ♦

Federate valdžia patvarkė, 
kad Kvibeko lėktuvų stotyse j 
būtų vartojama ir prancūzų 
kalba. Ligi šiol buvo sakoma, 
kad lėktuvų kontroliavimui 
tik anglų kalba tetinka. Tarp 
4,000 lėktuvų vairuotojų ne
buvo nė vieno kvibekiečio. 
Dabar, vardan taikos, Kana
doje pripažintos lygios teisės 
ir prancūzams.♦ • * *

Pagal praeitų metų statis
tikos, Kanadoje buvo 23,- 
742,000 gyventojų. Pagal 
provincijas; jie dalijosi taip:. 
Ontarijoje    .........8,517,700
Kvibeke ................6,302,300

.2,587,200 

.2,003,800 

.1,026,400 
... 960,000 
...703,500 
... 577,400

Albertoj.___
Manitoboj ...
Saskatchewan .
Nova Scotia ..
Newfoundland
Prince Edward Island 123,200

Northwest Territory . 43,200 
Yukon .. ........................21,600* * ♦

Kvibeko Provincijoje yra 
7,800 neregių, 5,000 dalinai 
nematančių, kuriems teista 
vaikščioti su balta lazdele. 
Matant tokį nelaimingą, rei
kia jam padėti pereiti skers
gatvį. Tai padaryti prašo 
National Institute for the 
Blind. Taip pat prašoma 
aukų pagal išgalę. Galima jas 
priduoti ligoninėse. 

* * *
Pagal 147 metų tradiciją, 

Naujų Metų rytą pirmas lai
vas, įplaukęs į Montrealio 
prieplauką, gauna auksinę 
nendrę. Šiemet kartu įplau
kė du laivai. Britanijos laivo 
kapitonas Harry Jones ir 
Tarybų Sąjungas laivo kapi
tonas Yuri Kavalenko gavo 
po auksinę nendrę.♦ * *

Praeitais metais ant kelių 
buvo užmušta 1,700 žmonių 
ir sužeista 52,000. Tyrinėto
jai suranda priežastį, kad 
valdžia leidžia transporto 
vairuotojams dirbti po 17 ir 
daugiau valandų į parą; taip
gi, kad policija nekreipia 
dėmesio į viršnustatytu grei
čiu važiuojančius ir neištiesi
na staigius kelių užsisuki
mus. B. Kvietinskas

SUNŲ IR DUKTERŲ 
PENSININKŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Vasario 3 d. Clairmont 
salėje įvyko Sūnų ir Dukterų 
Pensininkų Klubo susirinki
mas. J. Yla atidarė susirinki
mą ir pirmininkavo.

Protokolų sekretorius J. 
Morkis perskaitė protokolą, 
A. Guobiene ir S. Kuisys 
pateikė finansinį raportą, J. 
Mileris pateikė metinį finan
sinį raportą. Visi raportai 
buvo priimti ir užgirti. Pasi
rodo, kad finansiniai Klubas 
stovi gana gerai. “Bingo” 
sueigos neduoda didelių pel
nų, bet nėra nė nuostolių, ir 
kas-kartą vis daugiau publi
kos atsilanko į lošimus.

Per 1979 metus Sūnų ir 
Dukterų Pensininkų Klubas 
neteko 7 narių. Mirė * E. 
Ramanauskienė, Baniulis, S. 
Strazevičienė, T. Mingilienė, 
K. Pempė, S. Zaznauskas ir 
J. Grigaliūnas.

Lietuvių Moterų Draugija 
rengia “Bazarą” Pensininkų 
klubui kovo mėnesio pabai
goje, tad atsikreipė, kad 
vyrai padėtų joms tą “Baza
rą” surengti.

J. Morkis šio klubo sekre
torius apsidžiaugė, kad jis 
tapo “grandpa praeitą savai
tę, per du kartu. Jo duktė 
Arlene susilaukė dukters ir 
antros žmonos, Aidos duktė, 
Joe Anne Talbos susilaukė 
sūnaus.

MOTERŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Vasario 3 d. Clairmont 
salėje įvyko Lietuvių Moterų 
Draugijos susirinkimas, kurį 
atidarė ir vadovavo nauja ' 
pirmininkė B. Janauskienė.

Pirmiausia, buvo pagerb
tos šios draugijos mirusios 
narės, minutės atsistojimu. 
Mirė Z. Jakavičienė, E. Ra
manauskienė ir T. Mingilie- 
ne.A.Ylienė perskaitė proto
kolą, kuris buvo priimtas su 
pagyrimu.

Moterys nutarė ruošti Mo
terų Dienos paminėjimą KO
VO 9-tą dieną, sekmadieni, J 
v. p. p. Clairmont salėje. 
Bus meninė programa, filmų 
rodymas ir šaltų užkandžių 
su kavute. Visos moterys 
kviečiamos skaitlingai daly
vauti, taipgi ir vyrai.

Kovo mėnesio pabaigoje 
Moterų Draugija ruošia “Ba
zarą” Sūnų ir Dukterų Pensi
ninkų klubui. Jos apsiėmė 
pasiūti suknelių, žiurstų ir 
vaikų drabužėlių iš medžia
gos, kurią Klubas yra nupir
kęs, sukėlimui lėšų jų Klu
bams. Yra prašoma ir aukų 
“Bazarui”; įvairių rankdar
bių, papuošalų ir kitu daly
kų, kuriuos būt galima par
duoti per “Bazarą”. 
moterys buvo prašytos prisi
dėt prie šio darbo.

Po susirinkimo buvo kavu
tė su užkandžiais. Juos atne
šė A. Ylienė, I. Rukienė, A. 
Poškienė, J. Damašienė ir J. 
Narusevičienė.

J. N. [J. Narusevičienė]
Willowdale, Ont., Canada

dieną jie 
State Se- 

Committee 
pasiūlymą

Jim ir Helen Umaras

IR VĖL JIEMS 
NEPAVYKO SUGRĄŽINTI 
MIRTIES BAUSMĘ

West Virginia valstijos 
reakcininkai jau antri metai 
bando sugrąžinti mirties 
bausmę už sunkius nusikalti
mus. Vasario 5 
pareikalavo, kad 
nate Judiciary 
paduotų Senatui
nutarti sugrąžinti į šią val
stiją mirties bausmę. Bet 
komitetas 11 balsų prieš 7 jų 
reikalavimą atmetė.

West Virginijoje mirties 
bausmė buvo panaikinta 
1965 metais.

Visos , Elektrinė kėdė, kurioje bū-
davo žudomi mirtimi nubaus
ti nusikaltėliai.

SENATORIUS
SUSIRŪPINĘS

MONTREAL, QUE., CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Verutės Verbylienės
Mirė 1978 m. vasario 1 d.

Jau praėjo dvejetas metų kai mirtis atskyrė 
visiems laikams nuo mūsų mūs mylimą tetą.

Mes ją prisimename su meile, pagarba ir liūdesiu 
širdyse.

IDA MATHEWSON
Harrison W. Williams

Savo

few akmeniui
„Sunku akmenėliui, per kur| važiuoja, 

Sunkiau našlaitėlei, kai žmonės meluoja,,
(Iš liaudies dainos)

Kaip gera širdy, kol galiu atsiremti
Į petį mūs amžino draugo akmens:
Jis prosenius gynė, jis maldė jų lemtį, 
Kai kraujo čia sruvo daugiau nei 

vandens!

Kur kartais užklystu — prie Šušvės, prie 
į Skuodo,

Prie Merkio sraunaus, prie Kupos ar
Lėvens —• 

Priglunda lyg našlaitė ta prie apdainuoto, 
Apraudoto, ją guodusio lauko akmens.

Kol kojom į Vilniaus aš grindinį 
remsiuos, 

Girdėsiu širdy dunksint skundą akmens: 
Čia kantrybės iš jo, visų mindomo 

semsiuos, —•
Jis kaip amžių dainoj — ir manojoj 

gyvens!

Kai pėdas manas bus pūga jau užbraukus, 
Ir pašalas durtuvais žemę surems, 
Gal jis vienas — kaip tikras ir amžinas 

draugas! —
Ties manim parymoti petin atsirems,..

Žmogau nuo Nemuno iš abiejų jo pusių, 
Ir virtęs dulkėmis aš tavo broliu būsiu!

Tau džiaugtis laimėje, liūdėt varge 
padėsiu, 

Išlikti savimi net stichijų griuvėsiuos!

Kad vargo ašarų daugiau tu 
nebelietumei, —

■ Kūrybos polėkius su meile skirtum 
Lietuvai!

Tokių brandžių dienų istorija nepamena 
Su tavo sąmone ir išmonėm prie Nemuno! 
Su žemės ąžuolais giedroj ir vėtroj gausiu, 
Net iš po jų šaknų skausme tau 

atsišauksiu!

Jonas Graičiūnas

S. Gugo nuotr.

Washingtonas.
valstijoje gana populiarus se- 
natorus Harrison A. Wil
liams iš New Jersey yra 
vienas iš 8 kongresmanų, 
kurie kaltinami įsivėlimu į 
korupciją, tai yra panaudoji
mu savo aukštų vietų sutei
kimui tam tikriems intere
sams paslaugų. Dabar tie 
kaltinimai prieš juos už ky
šius yra tyrinėjami. Tyrinėja 
Senate Ethics Committee ir 
Departament of Justice. Jis 
sako, kad šitie prieš jį kalti
nimai nepagrįsti jokiais fak
tais. Bet Senatorius William 
puikiai žino, kad nepaisant 
kaip ir kuomi tyrinėjimai 
baigsis, šitie tyrinėjimai pa
kenks N. J. valstijos pilie
čiuose jo prestižui.

BOKSININKU 
MUHAMMAD ALI 
NUSIVYLĘS

Iš Nigerijos pranešama, 
kad prezidento Carterio pa
siuntinys buvęs bokso čempi- 
jonas Muhammad Ali ją ap
leidęs labai nusivylęs. Mat, 
jam nepavyko laimėti Nigeri
ją boikotui prieš olimpinius 
žaidimus Maskvoje. Žmogus 
išvyko nieko nepešęs. Dabar 
su ta pačia misija Ali lankosi 
Libijoje.

Kaip žinia, boksininkui yra 
pavesta laimėti boikotavimui 
žaidimų penkias Afrikos ša
lis.

Tarybinei tyrinėtojų stočiai 
..Siaurės polius-22" labai pa
vyko pasirinkti ledkalnį. Di
džiuliu ratu aplink šiaurės 
ašigalį jis jau dreifuoja dau
giau kaip penkerius metus. 
Taip ilgai nėra išsilaikiusi nė 
viena ankstesnė ledo bazė, 
„šiaurės poliuje-22" gyvena 
ir dirba meteorologai, hidro
logai, radiofizlkal, okeanolo- 
gai.

PAGERBĖM ELENĄ
Detroito Lietuvių Klubo 

metinis susirinkimas įvyko 
sausio 27 d. Baigiant susirin
kimą, pirmininkė St. Masytė 
pranešė visiems staigmeną: 
kad sausio 17 d. mūsų gera 
klubietė, Elena Umaras, mi
nėjo savo gimtadienį ir kad 
po klubo susirinkimo visi yra 
kviečiami dalyvaut pietums 
pagerbimui Elenos Umarie- 
nės jos gimtadienio proga.

Tai buvo staigmena ne tik 
Elenai Umarienei, bet vi
siems nariams kurie dalyva
vo susirinkime. Buvo gražiai 
prirengti stalai iš vakaro. Tą 
darbą atliko Alfons ir Emma 
Rye, Kestutis ir Antonette 
Gareliai ir Clem Butėnas. 
Pietus pagamino Antonette 
Garelis ir jai pagelbėjo prie 
stalų jos sesutė Stella Smith 
ir Emma Rye. Pietūs buvo 
skaniai prirengti. Buvo vi
siems užtektinai išsigert ir 
stiprosios. Šiuos pietus užsa
kė ir už viską užmokėjo 
Elenutės mylimas vyras, Jim 
Umaras. Visi turėjome links
mą popietę, linkėdami Sie
nutei geros sveikatos ir su
laukt daug gimtadienų.

BUS VESTUVĖS

Sausio 20 d. Detroito Lie
tuvių Klube buvo iškilmės 
pagerbimui Mary Ann Bra
zas, kuri yra susižiedavus ir 
vestuvės įvyks kovo 8 d. Į šį 
pokilį prisirinko daug moterų 
ir Mary Ann Brazas susilau
kė daug gražių dovanų. Ma
ry Ann yra klubo narė ir 
aktyviai dalyvauja LDS kėg
lio lošimuose.

INVESTATORĖS
Moterys investatorės gerai 

gyvuoja ir pagal jų sakymą, 
joms sekasi pinigiškai. Gruo
džio 12 d. jų susirinkimas 
įvyko Birutės Price namuo
se, o sausio 16 d. Mary 
Nienus namuose. Po susirin
kimų namų šeimininkė visuo
met pateikia skanių užkan
džių, ir kavutės.

KĖGLIO PAMOKOS
Detroitiečiai LDS nariai 

kiekvieną mėnesį turi kėglio 
pamokas, kad gerai prisi
rengt nacionaliam turnyrui, 
kuris įvyks gegužės mėn. 
šiais metais Detroite. Jų 
pamokos įvyksta trečią šeš
tadienį Mercury Lanes. Sau
sio 19 d. po pamokų, visi 
suvažiavo į Detroito Lietuvių 
Klubą poilsiui. Visą valgį 
aukojo Lou ir Ann Turzak; 
valgų prirengė ir patarnavo 
visiems Lou ir Ann Turzak, 
Alfons ir Emma Rye ir Clem 
Patocki. Butelį stiprosios 
aukojo Bill ir Josephine Mi
lus, o jį parsinešė į namus 
Kestutis Garelis. Visi bowle- 
riai pirkosi valgyt ir tuomi 
dar daugiau pakilo jų iždas, 
kuris labai reikalingas atei
nančiam turnyrui.

Kėglio turnyras įvyks nau
joj vietoj: Maple Lanes. Tai
gi, vasario 1 d. visi suvažia
vo į tą naują vietą pažiūrėt, 
kaip ten viskas tvarkosi. 
Dalyvavo 23 poros. Užkan
džius vietoj turėjo pagaminę 
Beverly Rye Olin, Diana Rye 
ir Walter Olin. r
GRAŽUS KLUBAS

Laukiant kėglio turnyro, 
Detroito Lietuvių Klubas 
gražiai pasipuošė. Per pa
stangas klubo vice-pirminin- 
ko John Smith, kuris surado 
gerą darbininką ir prižiūrėjo 
visą darbą, klubas visas tapo 
naujai išmaliavotas. Dabar 
visiems yra malonu užeit į 
gražų klubą.
LIETUVIŠKAS FILMAS

Pereitą vasarą į Tarybų 
Lietuvą buvo nuvažiavę Al
binas ir Susan Bubnelis. Al
binas visur važinėdamas su
suko gražų spalvotą filmą. 
Jis jį parodys Detroito Lie
tuvių Klube tuojau po susi
rinkimo kovo 23 d. Įžanga 
visiems nemokama. Užsira
šykite į savo kalendorių ir 
ateikite į Klubą pamatyt 
Tarybų Lietuvą filme. Maty
site, kaip Tar. Lietuva atro
dė vasaros laiku 1979 metais.

Stefanija Detroitietė

MIRUS

Justui Paleckiui
Reiškiame užuojautą liūdinčiai šeimai, visiems 

artimiesiems ir visai lietuvių tautai netekus Tėvynės 
labui atsidavusio sūnaus.

ALISĖ JONIKIENĖ
Sūnus LEONAS ir šeima

Kingston, N. Y.

MIRUS

Draugui Justui Paleckiui
TARYBŲ LIETUVOJE

Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai, visai šeimai ir 
draugams.

JONAS VAICEKAUSKAS
Binghamton, N.Y.
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“LAISVĖS” REIKALAI I Binghamton, N. Y. AIDO CHORO ŽINIOS
Žemiau skelbiame aukas gautas nuo sausio 2 d. iki 

vasario 5 d.:
Hartfordo Laisvės Choras, per pirmininkę Josephine

DeCarli, aukojo mums:
8 Namo Bendrovės serus —vertės........... $200.00
2 “Laisvės” Bendrovės serus—vertės .... $10.00

* * *
Sekami vajininkai grąžino “Laisvei” užsitarnautas vajaus

dovanas:
Stefanija Masytė, Detroito vajininkė......................... $40.00
Natalija lešmantienė. Miami, Florida......... ..................20.00
Connecticut vajininkai

per M. Svinkūnienę, Waterbury, Conn..............12.00
Nellie Ventienė, New Yorko vajininkė .. .......................10.00
J.Petkūnas ir Regina Trakimavičius,Worcester,Mass. 5.00 

* * ♦
Kitos aukos:

Iš sausio 26 d.gimtadienių pobūvio,Ozone Park,N.Y.
per Nelę Ventienę, (vardai tilpo vasario8d.“Laisvėje”). 216.00
Ona Daivienė, Sunnyvale, Cal., per V. Taraškienę . . 150.00
Juozo Austin-Aukštikalnio,Torrence,Gal.,prisimini
mui, per šeimą—V.J. Austin ir žmoną Constance .... 100.00

Pranas Yoshonis, Dearborn, Mich., prisiminimui mi
rusios žmonos Elizabeth, per S. Masytę...................  100.00’

J. Stanys, Baltimore, Md................................................ 38.00
J. Sasnauskas,Vancouver,B.C.,Canada,perW.Valiuką 32.00 
U.Sasnauskienė, prisiminimui vyro S. Sasnausko,
per J. Yla, Willowdale, Ont., Canada............................ 25.00

S. Jakavičius, Toronto, Ont., Canada, per J. Ylą......... 25.00
Antonette Gerdus, Villa Park, Ill. .. ............................... 23.00
U. Kamaitienė, Brooklyn, N. Y., per N. Ventienę........20.00
Katherine Sanders, Glen Ellyn, Ill. .. ............................. 20.00
Jonas Vaicekauskas,Binghamton,N.Y.,prisiminimui 
anūkės Sonya Sasuta, kuri mirė 1979 m. spalio 13 d. ... 20.00 
Paul Blieka, Canby, Oregon...................:......................18.00
Antonette? Račkauskienė, Haverhill, Mass., prisimi
nimui mirusio vyro Vlado..............................................15.00

George Montvilas, Chicago, Ill........................................13.00
M. Petterson, South Boston, Mass................................. 13.00
Vincas Kirvela, St. Petersburg, Fla., prisiminimui
brolio Jono 20 m. mirties sukakties.............................. 10.00

Prisiminimui mirusios M. Bartulienės, jos globėjai
aukoja per Geo. Kodį, Windsor, Ont., Canada..........10.00

Petronėlė Keller per J \nd”uHenę,St.Petersburg,Fla. 10.00 
Walter ir Amelia Yuskovic, Middletown, N. Y............10.00
F. E. Lauruseviciai New Lowell, Ont.. Canada..........10.00
Joseph Markus, Kenosha, Wise...................................... 10.00
K. Žemaitienė, Rochester, N. Y., prisiminimui mi
rusios L. Bekešienės ...................................................10.00

A. Ališauskas, La Salle, Que., Canada...........................10.00
Johanna Demikis, Worcester, Mass.,
per Reginą Trakimavičius..............................................10.00

Regina Trakimavičius, Worcester, Mass. ..................... 10.00
Petras Juknys, Brooklyn, N. Y.........................................8.00
Anna Peslienė, Inglewood, Cal., per A. Bernat............8.00
Juozas Paukštaitis, Miama, Fla., per N. lešmantienę. .8.00 
M. Stripeikienė, Brooklyn, N. Y., per N. Ventienę . .. .5.00 
Walter Kurila, Thunder Bay, Ont., Canada.................. 5.00
A. Berskys, Scarborough, Ont., Canada........................ 5.00
Vytautas Rainys, Eiweiler-Saar, West Germany..........5.00
B. Poškus, Uxbridge, Ont., Canada................................5.00
P.M.Niaurai, Verdun,Ont.,Canada,per J.Urbanavičių.. 5.00 
Amelia Usevage, prisiminimui mirusios L.Bekešie-
nės,per K.Žemaitienę,Rochester,N.Y.........................   5.00

Isabella Drilling, Easton, Pa.............................................. 5.00
J.Kaušyla,per P.Kisielienę,Montreal,Que.,Canada.. .. 4.00 
Mary Balčaitis, Chicago, III............................................... 3.00
Helen Gecewich, No. Easton, Mass..................................3.00
Sarah Bimbienė, Hawthorne, N.J................................... 3.00
Adam Karpan, Lake W’orth, Fla...................................... 3.00
Anna Shamber, Pottsville, Pa.................... 3.00
John Sastavickas,Brockton,Mass.,per C.Ustupą........;3.00
Anna Zelin, Plymouth, Pa................................................ 3.00
Paul Žukauskas, Hartford, Conn................. 3.00
Jonas Mikaila, Brooklyn, N. Y............................... 3.00
F.Spaičys,Montreal,Que.,Canada,per P.Kisielienę ... .2.00 
Jonas Vaicekauskas, Binghamton, N.Y........................... 2.00
Jim Puzin, Montreal, Que., Canada................................. 2.00
Zuzana Danta, Trenton, Mich., per S. Masytę.................1.00♦ * *

DAR ŽODIS KITAS APIE 
JUZĘ NAVALINSKIENĖ, 
KURI MIRĖ 1979 M. 
GRUODŽIO 7 D.

Negalima praleisti nepami
nėjus jos čia Binghamtone 
pergyventus metus. Rodosi, 
ji čia atvyko iš Forest City, 
Pa., 1932 m. Iš Lietuvos 
atvyko į Pittsburgh, Pa. Čia 
susituokė su Antanu Nava
linsku ir ten gyvendami, 
abudu veikė su pažangiai
siais lietuviais ir priklausy
dami prie vietinio choro 
linksmino pittsburgiečius iš 
estrados. Vėliau persikėlė 
gyventi į Scranton, Pa. Neži
nau, kaip ilgai jie ten gyve
no. Vėliau gyveno Forest 
City, Pa. ir matydavau jos 
korespondencijas iš LLD 
veiklos. Iš ten dažnai atvyk
davo į Binghamton į mūsų 
parengimus. Vėliau čia apsi
gyveno pastoviai ir prisirašė 
prie visų pirmeiviškų organi
zacijų, kiek mes jų turėjome: 
prie SLA kuopos, vėliau prie 

i LDS kp., prie Lietuviško 
Tautiško Namo Bendrovės ir 
Aušros Choro. Ypatingai 
daug darbavosi prie Bendro
vės namo palaikymo. Ypatin
gai kai LLD 20 kp. viešai 
salėje susirinkimų nebegalė
jo laikyti, Navalinskai priė
mė į savo butą ir suruošdavo 
pietus, pasivaišinimus ir 
rinkdavo aukas geriems tiks
lams.

Juzė Navalinskienė buvo 
gerai susipažinusi su veikla, 
jos žodis pažangiečių susirin
kimuose daug reiškė. Kai 
kurios moterėlės net pavydė
davo jai jos įtakos. Na, bet 
ką padarysi . . .

Ilsėkis, miela drauge, atli
kus daug gerų darbų sekan 
čiai gentkartei, kad jai būtų 
geriau gyventi ir kad pasau
lyje viešpatautų taika.

J. Vaicekauskas

Pranešimas
Vasario 5 dieną Danbury, 

Conn., mirė Marija Knystau- 
tienė, sulaukus 78 metų am
žiaus.

Paliko liūdinčius sūnų Val
dą Ramūną, dukras Aldoną 
Bigauskas ir Gražiną Kanter 
su jų šeimomis; seserį Elytę 
Lietuvoje ir Brooklyne gimi
naitį Joną Jušką.

Šeštadienį, vasario 16 d. 3 
v. po pietų prašome visus 
aidiečius susirinkti į pamo
kas. Turime gerai pasiruošti 
su dainomis paminėti Tarp
tautinę Moters Dieną, Kovo 
aštuntąją, 

o o o

Aidas turi gerų rėmėjų. 
Šiuo laiku keletas iš jų parė
mė Chorą aukomis.

Ona Babarskienė, kuri vi
sada daug įdeda darbo ruo
šiant suėjimus ir banketus, 
dabar parėmė ir su $10 auka. 
Francis Maželienė, seniau 
buvusi aidietė paaukojo $10. 
Taip pat Ona Čepulienė, bu
vus ilgametė choristė paau
kojo $5. 

o o o

Buvusi aidietė ir parengi
mu šeimininkė Julia Lazaus
kienė, neseniai paliko Brook -

lyną ir apsigyveno Miamyje, 
Florida, laiške rašo 
kad yra labai pasiilgusi New 
Yorko “tėviškės” ir visų 
draugų. Prašo perduoti vi
siems geriausius linkėjimus. 
Ypatingai negalinti užmiršti 
Aido choro, kuriame išdaina
vo daug metų. Visus sveiki
na ir linki, kad dar daug 
metų dainuotume. Prisiuntė 
auką $5.

o o o

Širdingai dėkoju visiems 
draugams pasveikinusiems 
mane septyniasdešitmečio 
proga. Taipgi noriu išreikšti 
didelę padėką visiems, kurie 
prisidėjo su darbu ir aukomis 
prie suruošimo mums še
šiems, gimusiems sausio mė
nesį, gimtadienio pobūvį.

Povilas Venta

Moters Dienos minėji II as
Atrodo, kad kaip ir visuomet, New Yorko Lietuvių 

Moterų Klubas gražiai paminės Tarptautinę. Moters Dieną- 
Kovo Aštuntąją šiais metais. Tai įvyks kovo 9 d., 2 vai., 
“Laisvės” salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Programa bus trumpa ir įvairi. Aido Choras, vadovybėje 
Mildred Stensler, mums duos meninę programą. Dalyvaus 
pats Choras, solistai Nelė Ventienė ir Victor Becker, Nastė 
Buknienė mums skaitys tai progai pritaikytus eilėraščius. 
Kalbą pasakys žurnalistė Irena Krivickienė, o Krivickų 
vaikučiai taipgi pasirodys gal su daina, gal su eilėmis.

Po programos bus puikūs pietūs. Auka $7.
Kviečia klubietės

Širdingai dėkojame.
ADMINISTRACIJA

1981-aisiais metais mčsy "Laisvė"

minės 70 metų sukaktį

Nauji Utenos ryšių komplekso rūmai
Didžiausias Lietuvoje rajoninis ryšių kompleksas pasta

tytas Utenos mieste. Jį sudaro trys tarpusavyje sujungti 
3-4 aukštų originalios architektūros korpusai. Erdviuose 
pastatuose atidarytas centrinis paštas, tarpmiestinių pasi
kalbėjimų salė. Joje automatais galima betarpiškai susi
siekti su trisdešimčia miestų bei rajonų.

A. Sabaliausko nuotr.

APIE NIUJORKO MOTERŲ 
KLUBO VEIKLĄ

Niujorko Lietuvių Moterų 
susirinkimas įvyko sausio 15 
d. Susirinkimą atidarė ir 
pravedė Klubo pirmininkė 
Ieva Mizarienė.

Užrašų sekretorė Nastė 
Buknienė perskaitė praėjusio 
susirinkimo tvarkingai ir įdo
miai surašytus užrašus. Fi
nansų sekretorės Anne 
Yakstis, kuri negalėjo daly
vauti susirinkime, raportą 
perskaitė iždininkė Nelė 
Ventienė. Dovanų komisijos, 
A’ Babarskienės ir S. Stasiu
kaitienės, raportas taipgi 
priimtas.

Sveikina klubietes: S. Ka- 
zokytė su $5; Agota Naravie- 
nė su $10; taipgi J. Lazaus
kienė ir Mary Adams. Suži
nojome, kad A. Naravienės 
sūnus mirė, tad klubietės 
išreiškė užuojautą A. Nara- 
vienei jos skaudžioje nelai
mėje.

Susirinkime aukomis Klu
bui prisidėjo: S. Stasiukaitie
nė $5; A. Vaznienė $5; U. 
Bagdonienė $5; A. Rainienė 
$5, F. Mažilienė $3. Maistu 
ir dovanomis prisidėjo: O. 
Babarskienė, S. Narbutienė, 
A. Vaznienė ir N. Shumbris.

Kalbėta apie Tarptautinę 
Moters Dieną—kovo aštun
tąją. Nutarta minėti tą dieną 
kovo 9 d. su programa ir

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Stefanijai
V inikaitienei-White

Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Juozui, 
dukrai Gladys ir jos šeimai; taipgi visiems 
artimiesiems.

EMILY ir JOSEPH KRUPSKI
East Brunswick, N. J.

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus
I

Stefanijai
V inikaitienei-White

Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Juozui, 
dukrai Gladys ir jos šeimai; taipgi visiems artimie
siems.

WANDA ir THOMAS CHILLSCYZN
East Brunswick, N. J.

THETUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva

pietumis. Nutarta kviesti 
Aido chorą su solistais Nele 
Ventiene ir Victor Becker, 
taipgi Nastę Buknienę, kuri 
skaitys eilėraščius. Kalbėto
ją kviesime žurnalistę Ireną 
Krivickienę ir prašysime jos 
vaikučius Joną ir Jurgą taip
gi pasirodyti programoje. 
Palikta valdybai visa tai su
ruošti. Įėjimo auka bus $7.

Po susirinkimo įvyko vai
šės, kaip ir visada. Šį kartą 
O. Babarskienė vaišino mus 
džiovintų grybų bandukėmis. 
Klubietės dėkingos draugei 
Babarskienei, nes ji veik 
kiekvieną susirinkimą mus 
pavaišina. Kavą ir kitką pri
ruošė O. Babarskienė, N. 
Ventienė, O. Keraminienė ir 
kitos.

Sekančiam susirinkimui 
vaišes paruoš N. Ventienė ir 
S. Stasiukaitienė.

Dėkojame visoms už aukas 
ir dovanas. Nepamirškime 
dalyvauti sekančiame susi
rinkime vasario 19 d., Lais
vės name.

A. R., Korespondentė

Tarp lietuvių
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo iždininkė Amelia 
Yuskovic praleido praėjusias 
dvi savaites LDS Centre, 
gelbėdama sekretorei Anne 
Yakstis priruošti įvairiom 
apdraudos įstaigom galo me
tų raportus.

LDS Centrui buvo ypatin
gai malonu turėti Amelijos 
pagalbą, nes nuolatinė rašti
nės pagalbininkė Karen Ben
ton pergyveno operaciją ir, 
išgulėjus ligoninėje veik dvi 
savaites, dabar gydosi namie 
po gydytojo priežiūra.

“Laisvei” buvo naudos iš 
Amelijos būvimo' mūsų pa
stogėje. Ji ta proga užmokė
jo už devynias prenumeratas 
į Lietuvą ir savo—viso $147.

Dėkojame Amelijai ir linki
me mielajai Karen greit su
stiprėti ir vėl stoti į darbą 
mūsų tarpe.

* * *
Margareta Cesnavičiūtė- 

Petrikienė siunčia gerus lin
kėjimus visiems draugams iš 
“saulėtos” Floridos, kur ji 
nuvyko praleisti žiemą. Mar
gareta sako: Oras šaltas— 
laukiame šiltesnių dienų.Ieva

Rochester, N. Y.
KLAIDOS ATITAISYMAS

Aprašyme apie L. Bekešie
nės mirtį įvyko klaida. Ten 
pasakyta, kad velionė paliko 
tris dukteris, o turėjo būti— 
tris dukterėčias.

K. Žemaitienė

Prisiminant
Šių 1980 m. sausio 16 dieną 

mirė Jurgis Klimas, sulaukęs 
91 m. amžiaus. Jurgis buvo 
gimęs Lietuvoje, Barzdžiuo
se. 20 metų jaunuolis atvyko 
į šią šalį. Gavo darbą siuvyk
loje.

Velionis nuo pat atvykimo 
į Ameriką pradėjo dalyvauti 
progresyvių lietuvių judėji
me, daugiausia veikė meno 
srityje, dainavo choruose, 
vaidino scenos veikaluose. 
Jurgis turėjo gerą tenoro 
balsą, nedideliuose parengi
muose padainuodavo ir solo.

Velionis Klimas buvo dide
lis mėgėjas filmuoti, gaminti 
filmus. Jis nufilmavo “Kup
rotą Oželį”, Miko Petrausko 
parašytą operetę “Birutė” ir 
keletą Jono Juškos sukurtų 
veikalų. Jurgio tikslas buvo 
filmuose įamžinti lietuvių 
kultūrinę veiklą Amerikoje.

Veikalų filmavimas buvo 
sunkus ir iškaštingas darbas, 
ypatingai darbo žmogui, ku
ris turėjo sau ir šeimai pada-

Jurgį Klimą
ryti pragyvenimą iš darbo 
siuvykloje ir iš tų pačių 
pajamų pirktis filmavimo 
aparatus bei filmus.

Reiškiame širdingą užuo
jautą velionio žmonai Annai, 
dukrai Berthai, giminėms ir 
pažįstamiems. P. V.

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Antradienį, vasario 19 d., 
2 vai. po pietų, įvyks New 
Yorko Lietuvių Moterų Klu
bo susirinkimas “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N.Y.

Dalyvaukime skaitlingai, 
nes turime galutinai prisi
ruošti minėjimui Tarptauti
nės Moters Dienos, kuris 
įvyks kovo 9 d. “Laisvės” 
salėje. Valdyba

Užprenumeruokite
"Laisvą" 

savo draugams

Please, send your delegates
The preparations for this year’s May Day will be launched 

at a Conference being held Saturday, February 16 at 1 p. m. 
at Casa de las Americas, 104 W. 14th St., in Manhattan. 
Labor and community organizations are urged to send two 
delegates. Union and community activists are invited to 
attend and participate. Committee for a United Labor &

People’s May Day

BRIEFS

Undertaker and Embalmer 
t

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

Telefonas: 846-1970

JAPONAI ILGIAU 
GYVENA

Japonijos statistiniai duo
menys rodo, jog japonų vi
dutinė gyvenimo trukmė nuo 
pokario metų padidėjo 50%. 
Dabar japonų vyrų vidutinė 
gyvenimo trukmė yra 72 me
tai, moterų — 77 metai.

Nellie De Schaaf from Chi
cago writes: “Carter is sure 
working to embroil America 
in another war. Maybe he 
feels that will be his only 
sure way, but he should 
remember Johnson. I surely 
hope that all the young 
people answer Carter the 
way he should be answered.

With all the disillusioned 
and bitter Vietnam vets 
around, one would think that 
the Congressmen and the 
President would have some 
hesitation about trying to go 
after Iran, Afghanistan, or 
just anybody! It seems 
Jimmy just can’t wait to try 
out all the new horror 
weapons invented since 
Vietnam..........”.

* * *

They say Mia Farrow is 
one of seven children, and 
likes the idea of being a 
member of a large family. 
Now she has seven children 
of her own.

The actress, not long ago, 
welcomed into her home her 
fourth adopted child, a 2- 
year-old Korean boy who has 
cerebral palsy. He is named 
Misha, in memory of Miss 
Farrow’s late brother Mi
chael. 

♦ * *
Women represent 63 per

cent of the 101 million adult 
Americans who have tra- 
veles by commercial airlines, 
according to a Gallup survey 
sponsored by the Air Trans
port Association. 

* ♦ ♦
Eating too much salt in 

your food raises your risk of 
high blood pressure, say 
nutritionists of the Human 
Nutrition Center, U. S. De
partment of Agriculture. 

♦ ♦ ♦

In The New York Times: 
To the Editor:

Abandonment of SALT II 
will not punish the leaders of 
the Soviet Union. But it will 
subject both U. S. and Sovi
et citizens to economic hard
ship induced by bloated mili
tary destruction will loom 
larger for all the world’s 
people.

Richard L. T. Wolfson
Middlebury, Vt.

Jan. 3,1980
* ♦ ♦

Ksavera Kaross, head of 
The American Russian Insti
tute in San Francisco, will be 
honored on International 
Women’s Day with a Testi
monial Luncheon. Tribute to 
her is for her unswerving 
dedication to labor and peace 
movements and active sup
port of international friend
ship.

This event will take place 
Sunday noon, March 16 She
raton Palace Hotel, New 
Montgomery & Market 
Streets, San Francisco.

Use

Ksavera Kaross




