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KRISLAI
Reikalauja daugiau pinigų 

vaikų sveikatos priežiūrai
Fašistai treniruojasi 
Madride pešė šnipštą . . . 
Profsąjungų moterys 

planuoja organizuoti 
daugiau moterų

Žygiuos į Washingtoną
IEVA MIZARIENĖ

Kongreso komisija planuo
ja ruošti įnešimą paskirti 4.6 
bilijonų dolerių kasmet už
tikrinti šeimų planavimo ap
tarnavimams, priežiūrai 
prieš gimdymą ir gimdymo 
laiku ir prižiūrėti vaikučių iki 
sulauks penkių metų amžiaus 
sveikatą. Įnešimas atrodo 
geras, jei tik jis bus teisingai 
vykdomas.

Mūsų valdžios pareigūnai 
nedaug tekreipia dėmesio į 
rasistines ir antikomunisti
nes provokacijas, kurios mū
sų šalyje tebesiaučia.

Pastaruoju laiku Kansas 
mieste biznio sekcijoje vyko 
30 fašistų treniruotė “parti
zaniniam karui”. O komerci
nė spauda kaip tik labai 
palankiai apibūdina tokius 
fašistų bei Ku Kluksų žygius, 
kurie kovoja, būk tai prieš 
komunizmą, antisemitizmą ir 
rasizmą.

Tokių pranešimų dėka pa
didėjo atakai prieš 
sius žmones visoje 
Pav. nužudyti du 
Buffalo, New Yorke
džiai ir dvylika juodųjų vaikų 
Atlanta, Georgia.

juoduo- 
šalyje. 

juodžiai 
du juo-

Jau mėnesį laiko Ispanijos 
sostinėje Madrid vyksta 
Europos šalių, JAV ir Kana
dos atstovų konferencija Ry
tų ir Vakarų valstybių ben
dradarbiavimo ir savitarpio 
pagalbos reikalais. I konfe
renciją nusidangino ir kele
tas save laikančių labai dide
liais veikėjais iš vadinamųjų 
“Lietuvos bylos” kėlėjų. Jie 
pabandė lįsti į akis kai ku
riems diplomatams, kaišiojo 
kažkokius popieriukus, bet 
niekas į tuos jų protestus 
didelio dėmesio nekreipė. Ži
noma, grįžę į Ameriką—tie 
aukų lupimo “specialistai” 
per “dieviškąją” spaudą gi
riasi savo nuveiktaisiais “di
deliais” darbais. Taip tie 
veikėjai giriasi ir ieško naujų 
naivių aukotojų, nors—po 
teisybei—Madride jie tepešė 
tik “šnipštą”.

Darbo unijų moterų koali
cija sušaukė nacionalę konfe
renciją organizuoti neorgani
zuotąsias moteris. Dalyvavo 
400 unijistų.

Konferencijoje dalyvavo 
dvidešimt devynios naciona
linės ir tarptautinės unijos. 
Tai vyko lapkričio mėn. Te
xas valstijoje. Tarp dalyva
vusiųjų buvo atstovų iš AFL- 
CIO unijos, UAW, tymste- 
rių, mainerių unijos ir kitų.

Iš 43 milijonų dirbančiųjų 
moterų, tik 6.5 milijonai tėra 
unijų narės. Tai tikrai yra 
plati visų remtina dirva.

Praėjusį šeštadienį Buffa
lo, N. Y. susirinko 300 darbi
ninkų reikalauti AFL-CIO 
vadų Washingtone sušaukti 
eiseną dėl darbų reikalauti. 
Unijistai sako, kad jau už
tenka nedarbo, uždarytų fa
brikų ir 20 metų infliacijos. 
Eisena planuojama kovo ar 
balandžio mėnesį.

KVIEČIA JAV NUSTOTI 
REMTI CHUNTĄ

Chicago. — Pagerbiant 
Salvadore nužudytųjų demo
kratinio revoliucinio fronto 
šešių vadų atminimą, Fede
ral Plazoje įvyko demonstra
cija, surengta komiteto, soli-

Vilniuje —pusė

Vilnius. — Tarybų Lietu
vos sostinė, smarkiai nunio
kota karo, 1946 m. turėjusi 
šiek tiek daugiau kaip šimtą 
tūkstančių gyventojų, šiemet 
lapkričio 24 d. tapo pusmili- 
joniniu miestu. 500-tūkstan- 
tuoju gyventoju tapo užre
gistruotas Onos ir Algirdo 
Arlauskų sūnus.

Tarybų valdžios metais 
Vilnius tapo stambiausiu Lie
tuvos pramonės ir kultūros 
centru. Išaugo dideli gyvena
mi rajonai Lazdynuose ir 
Žirmūnuose, Viršuliškėse, 
Baltupiuose ir Šeškinėje.

Amerika padeda 
Italijos žemės 
drebėjimo aukoms

New York. — Daug new- 
yorkiečių ir bendrai Ameri
kos italų reagavo dėl ištiku
sio žemės drebėjimo. Tuo 
tarpu, kai JAV vyriausybė 
pasiuntė tenai palapinių ir 
šiltų drabužių, viso pasaulio 
draugijos stengiasi padėti. 
Jų tarpe yra ir Tarybų Są
jungos Raudonasis skyrius.

Ypatingai daug padeda 
Amerikos italai, kurie savo 
gimtinėje turi daug giminių. 
Maisto ir drabužių jau su
rinkta tiek daug, jog dabar 
jau raginama aukoti pinigais. 
New Yorko valstijoje italams 
padėti susikūrė Italian Disas
ter Emergency 
JAV Kongresas 
milijonų dol. 
siems.

Assistance. 
paskyrė 50 
nukentėju-

Išbadė akis 
kaliniams

New Delhi. — Visas kraš
tas ir patys valdžios atstovai 
pasipiktinę, paaiškėjus, kad 
policija išbadė akis apie tris
dešimčiai kriminalinių kali
nių. Sako, kad dabar prasi
dės didelis tyrinėjimas, kaip 
šitoks dalykas galėjęs įvykti.

Ministerė pirmininkė Indi
ra Gandhi sako, kad visi, 
kurie yra įvelti tame reikale, 
bus atitinkamai nubausti, 
bet apgailestavo, kad toks 
dalykas iš viso galėjęs įvyk
ti. Ji pažadėjo, kad tiems 
kriminaliniams nusikaltė
liams bus išmokėta po maž
daug 1,800 dol. kompensaci
jos už akis.

Kaliniai spaudai pareiškė, 
kad policininkai jiems pra
džioje specialiomis adatomis 
išbadė akis, o paskui davė 
valytis medžiagą kurie turė
jo sieros rūkšties.

Indira Gandhi pareiškė, kad 
ji esanti tiesiog priblokšta ir 
darysianti viską, kad tokie 
dalykai daugiau nepasikarto
tų.

Manoma, kad tarptautinės 
organizacijos, kurios rūpina
si žmogaus teisių reikalais, 
gali čia įsikišti, ypač Jungti
nės Tautos.

dorizuojančio su to fronto 
kovotojais.

Amerikos piliečiai buvo ra
ginami rašyti laiškus Valsty
bės departamentui, reikalau
jant sustabdyti JAV ginklų 
siuntimą į Salvadorą. Buvo 
priminta, kad dabartinė kari
nė chunta, valdanti kraštą, 
gina interesus tik grupės, ar 
tiesą, yra suimami ir žudomi. 
Jau šiemet chuntos kareiviai 
ir smogikai, besidarbuojan
tys chuntos pritarimu, nužu
dė daugiau kaip 10,000 civi
lių žmonių.

(Unijų, civilinių teisių ir 
religinių darbuotojų grupė 
buvo suruošusi demonstraci
jas ir New Yorke.)

Peking. — Po 31 metų 
pertraukos ir vėl atstatytas 
tarp Kinijos ir JAV oro 
susisiekimas. Gruodžio 7 d. 
atskrido pirmasis Pan Ame
rican World Airways lėktu
vas Boeing 747, ant kurio 
pilvo buvo užrašai angliškai 
ir kiniškai.

Nuolatinis oro susisiekimas 
tarp JAV ir Kinijos prasidės 
kada nors po Naujų metų, 
nors sutartis tarp Pan Ame
rican ir kinų lėktuvų linijų 
buvo pasirašyta šiemet rug
sėjo mėn.

Washington. — Sveikatos 
ministerija paskelbė praneši
mą, iš kurio paaiški, kad ne 
tik “rūkyti nesveika”, bet ir 
tai, kad daugiausia Ameriko
je miršta žmonių nuo ligų, 
rūkymo sukeltų. Sako, net ir 
tos pačios lengviausios ciga
retės turi pakankamai 
kenksmingų nuosėdų.

įvykiai Salvadore
El Salvador. — Tuo metu, 

kai JAV prezidentinė komisi
ja tyrinėjo, ar kartais Ame
rikos remiama vyriausybė 
neįsivėlusį keturių JAV mo
terų nužudymą, kariuomenė 
išmetė vieną savo chuntos 
narį.

Tai pulk. Alfonso Adolfo 
Majano, kuris, sakoma, yra 
buvęs pats liberaliausias iš 
tą chuntą sudarančių penkių 
karininkų. Jis, kartu su 
pulk. Jaime Abdul Gutier
rez, dabar laikomu pačiu 
konservatyviausiu, pernai 
rudenį nuvertė prezidento 
Romero valdžią.

B

Tarybų Sąjungos vadovas Leonidas Brežnevas su Indijos 
premjere Indira Gandhi ir Indijos prezidentu N. Sanjiva 
Reddy sutiktuvių iškilmėse New Delhi aeroporte. Brežne
vas Indijoje lankėsi su oficialiu vizitu.
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Bialystok

New York.—Daily World politinis komentatorius Conrad 
Komorowski, rašydamas apie padėtį Lenkijoje ir lenkų 
pastangas išspręsti savo reikalus, sako, kad ta neseniai 
susikūrusi darbininkų unija “Solidarnosc” nėra vienalytis 
judėjimas. Iš vienos pusės jame yra milijonai darbininkų, 
norinčių, kad ta unija jiems efektingai atstovautų. Tačiau, 
iš kitos pusės, yra nemaža vadų, kurie iškilo tiktai per tos 
unijos formavimąsi, bei jų patarėjai, kurių tarpe yra 
politinių socializmo priešininkų.

Komorowski primena, kad Lenkijoje jau esą atleista apie 
500 įvairių pramonės įmonių vedėjų, kurie nebuvo 
palankūs darbininkų reikalavimams.

Berkeley, Cal. — Colgate 
Palmolive Co. painformavo 
unijos vadovus, kad ji gautų 
15 proc. daugiau pelno, jei 
uždarytų savo fabriką Berke
ley ir perkeltų į Kansas City. 
Tai aiškiausias pavyzdys 
Profits before people”.

Calgary. — Kanada, kuri 
ligšiol yra buvusi didžiausia 
grūdų eksportuotoja į Tary
bų Sąjunga, jau padarė su
tartį parduoti jai daugiau 
kaip du milijonus tonų. Tai 
šitaip ji užbaigė prez. Carte- 
rio uždėtą grūdų embargo.

Kurtas Walheimas priima International 
pirmininkas Suchart

Jungtinėse
Federation
Kosolkitiwong įteikė dovaną ir dalį milijonų parašų, surinktų už taiką pasaulyje, o ypač 
pietryčių Azijoje.

Tautose gen. sekretorius
of Religions delegaciją, kurios vardu federacijos

GAL GREIT PALEIS 
JAV ĮKAITUS

Teheran. — Alžyro diplo
matai, veikiantys kaip tarpi
ninkai tarp JAV ir Irano 
vyriausybių, įteikė Iranui 
JAV papildomą atsakymą 
dėl sąlygų, pagal kurias Ira
nas sutinka paleisti įkaitus.

Irano parlamento pirminin 
kas Hashemi Rafsanjani 
spaudai pareiškė, kad dabar 
atvežtas JAV atsakymas 
esąs daug aiškesnis, ir parla-

Telegrama is 
Tarybą Lietuvos
GARBINGAS 
APDOVANOJIMAS

Lietuvos kultūrinių ryšių 
su tautiečiais užsienyje drau
gijos “Tėviškė” pirmininkui 
Pranui Petroniui gruodžio 
trečią dieną sukako septy
niasdešimt metų.

Už aktyvią visuomeninę 
veiklą ir garbingo jubiliejaus 
proga TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo įsaku, 
Pranas Petronis apdovanotas 
Tautų Draugystės Ordinu.

mentas to reikalo neperžiūri- 
nės iš naujo. Esą, pirma 
Irano sąlygas JAV buvo 
priėmusios iš principo, o da
bar jau ėmusios ir praktiškų 
žingsnių joms įvykdyti.

JAV spauda ir TV šitą 
Irano parlamento pirmininko 
pareiškimą aiškina kaip gerą 
ženklą, suteikdama vilčių, 
jog trylika mėnesių užtruku
si įkaitų krizė greit pasi
baigs.

Nors nebuvo paskelbta, ką 
JAV atsakiusios tuo “patiks
linamuoju” laišku, bet infor
muoti šaltiniai skelbia, jog 
JAV besąlygiškai sutinka su 
dviem iš keturių sąlygų: ne
sikišti į Irano vidaus reikalus 
ir atleisti užšaldytuosius Ira
no fondus. Gi kai dėl reikala
vimo sugrąžinti šacho turtus 
ir nutraukti bylas dėl teis
muose pareikštų piniginių 
pretenzijų, tai pirmuoju at
veju: JAV sutinkančios pa
dėti suieškoti nors dalį to 
šacho turto, o antruoju: su
tinka padėti Iranui teismuo
se ginti jo pretenzijas.

LIETUVOS KINO 
MENO ŠVENTĖ

Pirmąją gruodžio savaitę 
Maskvoje buvo surengtos 
Lietuvių kino dienos.

Sąjunginiuose kino namuo
se, taip pat kino teatruose, 
TSRS liaudies ūkio pasieki
mų parodoje vyko naujausių
jų Lietuviškų vaidybinių fil
mų “Rungtynės nuo devynių 
iki devynių”, “sužeista tyla”, 
“Velnio sėkla” premjeros ir 
buvo rodomi Lietuvos kino 
studijos dokumentiniai fil
mai.

Respublikos kinematogra
fininkų pasiuntiniai susitiko 
su mokslininkais, statybinin
kais, pabuvojo šalies sostinės 
pramonės įmonėse. Šventės 
dienomis Maskvos kino teat
ruose veikė fotoparodos apie 
Tarybų Lietuvą, jos kultū
ros, kino meno pasiekimus, 
skambėjo lietuviška muzika.

V. Petkevičienė

Armėnijos žurnalas 
rašo apie 
Tarybų Lietuva,

Armėnijos žurnalo “Leni- 
nian ugiov” (“Lenino keliu”) 
antrašte “TSRS tautų šeimo
je” spausdintas Lietuvos KP 
CK pirmojo sekretoriaus P. 
Griškevičiaus straipsnis 
“Vieningoje TSRS tautų ri
kiuotėje”. Straipsnyje pasa
kojama apie Tarybų Lietu
vos darbo žmonių laimėjimus 
gyvenant, dirbant ir kuriant 
broliškų tautų šeimoje ir 
Lietuva paminėjo 40 m. su
kaktį.

Telpa ir Vilniaus valstybi
nio V. Kapsuko universiteto 
stažuotojo F. Bachčiniano 
straipsnis, skirtas lietuvių ir 
armėnų kultūrų draugystei 
“Araratas ir Nemunas—bro
liai”. ELTA

Tel Aviv. — Izraelis ištrė
mė į Libaną du Vakarinio 
kranto miestelių merus, kal
tindamas, kad jie organizuo
ja prieš Izraelį nukreiptas 
demonstracijas. Merai žada 
eiti skustis į Jungtines Tau
tas.

Reikalauja politinio 
kalinio statuso

Dublin. — Jau septynias 
savaites badauja Airijos lais
vės kovotojai, reikalaudami, 
kad britų valdžia jiems su
teiktų politinio kalinio statu
są. Bet valdžia atsisako. Čia 
lankėsi ministrė pirmininkė 
Margaret Thatcher, lydima 
savo užsienio ministro ir kitų 
aukštų pareigūnų, norėdama 
pasitarti su Airijos vyriausy
be, kaip tą klausimą išspręs
ti.

Tuo tarpu Airijos Komu
nistų partijos vykdomasis 
komitetas išleido pareiškimą, 
kuriame tvirtina, kad, nors 
Airijos kovotojų veikla yra 
smerktina dėl savo formos, 
bet vistiek ji yra politiškai 
motyvuota, ir todėl politinio 
kalinio statutas jiems turi 
būti duotas.

Greensboro, N. C. — Dau
giau kaip 200 asmenų, atsto
vaujančių įvairioms progre
syvioms organizacijoms, ko
vojančioms prieš Ku Klux 
Klan, savo susirinkime nuta
rė suruošti demonstracijas 
Washingtone prez. Reagano 
inauguracijos dieną.

Detroit. — Nors Chrysler 
kompanija ir skelbia, kad jos 
mažų automobilių “K” mode
lis yra gaminamas labai mo
dernioje ir sveikoje aplinko- 

bet darbininkų unijos 
lokalas 7 teigia, kad

je,
UAW
tai melas. Lokalo susirinki
me paaiškėjo, kad vienas 
darbininkas net buvęs atleis
tas, k;
tose sąlygose.

i atsisakęs dirbti pras-

Kokia bus žiema?
Washington.

Weather Service pranešė oro 
prognozę besiartinančiai žie
mai. Sako, kad Rytinėje 
Amerikos dalyje būsią šal
čiau, nęgu paprastai būdavę, 
o Vakarinėje—šilčiau. Ta
čiau, tyiuro vedėjas įspėjo, 
kad tai 
mas.

National

tik 65 proc, patikimu-
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Lenkijoje pilnos 
ramybės dar nėra

Prieš kelias savaites jau atrodė, kad socialistinėje 
Lenkijoje kilę ginčai ir nesusipratimai jau baigti, pašalinti, 
kad joje jau sugrįžo pilna ramybė. Pasirodo, kad jos 
draugų ir bičiulių buvo truputį per anksti apsidžiaugta nes 
tos ramybės dar vis nėrą, kad joje pakėlęs galvą kontrre
voliucinis elementas nėra pilnai likviduotas.

Vėliausiuose pranešimuose kalbama, kad Lenkijoje padė
ties klausimas jau svarstomas Washingtone ir Maskvoje. 
Džiugu girdėti, kad abi didžiosios šalys davusios viena kitai 
suprasti, kad jos nenori ir neplanuoja ikištis į Lenkijos 
vidinius reikalus. Net ir Amerikos prezidento patarėjas 
Brzezinski sako, kad Jungtinių Valstijų vyriausybė nenori 
ir nesiekia Lenkiją, išstumti iš socialistinių šalių šeimos.

Ir iš Varšuvos pranešama, kad nei Lenkijos vyriausybė, 
nei Komunistų Partija neplanuoja prašyti Tarybų Sąjungos 
ginkluotos pagalbos.

Tikėkime, kad visas šis reikalas su Lenkija išsispręs be 
mažiausio ginkluoto konflikto.

Protesto su reikalavimu 
sutartis

Prieš kelias dienas Maskvoje lankėsi Etijopijos vadas 
Mengistu Haile Mariam, turėjo pasitarimą su Tarybų 
Sąjungos prezidentu Leonidu Brežnevu ir pasirašė sutartį, 
kurioje reikalaujama, kad Jungtinės Valstijos tuojau 
uždarytų visas savo militarines bazes Somalijoje ir kad 
ištrauktų visas militarines jėgas. Ten jų buvimas sudaro 
didelį pavojų ne tik Etijopijai, bet šiame pasaulio regijone 
ir kitoms tautoms.

Tai svarbi, rimtais argumentais pagrįsta sutartis. 
Militarinių bazių ir ginkluotų jėgų laikymas Somalijoje 
netarnauja jokiems šios šalies interesams. Kaip tik priešin
gai: kenkia jiems, nes kasmet suėda po kelis milijonus 
dolerių, taip reikalingu čia? namie, skovai su nedarbu ir 
skurdu.

Tiek Kongrese, tiek visuomenėje turėtų būti reikalauja
ma, kad šią Tarybų Sąjungos ir Etijopijos reikalavimas 
būtų suprastas.

APIE NŪDIENĘ PADĖTĮ 
JAUNOJE AFGANISTANO 
RESPUBLIKOJE

Neseniai Vilniaus dienraš
tis “Tiesa” gavo laišką iš 
Afganistano revoliucinės res
publikos sostinės Kabulo. 
Rašo Jurijus Vercenka, ku
ris su keliais kitais tarybi
niais rašytojais lankėsi Afga
nistane.

Vercenka rašo:
“Mūsų delegaciją priėmė 

draugas Babrakas Karmalis. 
Vidutinio ūgio, apsirengęs 
šviesiu europietiškų, kostiu
mu, juodi pražilę plaukai, 
tamsios akys, nušviestos vi
dinės energijos šviesos. Bab
rakas Karmalis—Afganista
no liaudies sūnus ne tik iš 
išorės, bet ir pagal charakte
rį—neskubantis, malonus, 
kalba negarsiai, frazės tal
pios, apgalvotos.

Pasisveikinęs su kiekvienu 
iš mūsų, pakvietė prie stalo 
išgerti puodelį arbatos. Jo 
darbo kabinetas nedidelis, 
nėra nieko nereikalingo—ra
šomasis stalas, knygų lenty
ną, kampe židinys ir trys 
krėslai prie jo, didelis lan
gas, įstiklintos durys į balko
ną.

— Draugiška Tarybų Są
jungos pagalba visose srityse 
tiesiog neįkainojama,—kal
bėjo Babrakas Karmalis. — 
Aš netgi pagalvojau, kad

suverenitetą ir dabar turi 
laisvas rankas tvarkyti savo 
krašto saugumą. Konserva
torių partijai laimėjus parla
mento rinkimus, iš biudžeto 
buvo paskirtos nemažos su
mos pinigų ginklavimosi rei
kalams. Pinigų paskyrimui 
labai priešinosi liberalai . .

LIETUVIŠKI REAKCINIAI 
NACIONALISTAI — 
VEIKSNIAI
PJAUNASI —ĖDASI

Chicagos dienraščio
jienų” lapkričio 28 d. veda
masis pavadintas “Šalin pur-

Nau-

GAMYBA VALDO 
DARBININKAI

Nė vienu darbininku pasta
raisiais metais nepadidėjo 
Kauno A. Šiaučiūnaitės tri 

I

I kotažo gamybinio susivieniji- 
i mo personalas, o produkcijos 
i čia išleidžiama beveik dešim
tadaliu daugiau, negu prieš 
kelerius metus.

Sėkmę lėmė nemaža veiks
nių, tačiau bene svarbiausių 
iš jų susivienijimo vadovai į 
laiko aktyvų darbininkų da
lyvavimą gamybos valdyme. | 
Ypač gerai dirbo nuolatinis ' 
gamybinis pasitarimas: 
veik visos jo rekomendacijos

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

TSRS IR ETIOPIJA
BENDRI TIKSLAI

Užsienio spauda plačiai ra
šė apie Etiopijos laikinosios 
karinės administracinės ta
rybos ir darbo žmonių parti
jos organizavimo komisijos 
pirmininko Mengisto Hailės 
Mariamo oficialų draugišką 
vizitą į Tarybų Sąjungą. 
Bendra šių komentarų išva
da: prieš dvejus metus pasi
rašiusius Tarybų Sąjungos ir 
Etiopijos draugystės sutartį, 
mūsų dviejų šalių bendradar
biavimas dabar apima visas 
svarbiausias visuomeninio 
gyvenimo sferas.

Etiopija—viena seniausių 
Afrikos valstybių—šiandien 
taria savo žodį revoliucinio 
visuomenės pertvarkymo 
klausimais.

Visoje šalyje dabar dirba
mas didžiulis darbas organi
zuojant darbo žmonių parti
ją, kuri suvienys tikrus, iš
mėgintus komunistus. Štai 
jau dvejus metus Adis Abe- 
boje dirba Aukščiausioji cen
trinio planavimo taryba, kuri 
pirmą kartą Afrikoje vado
vauja ekonomikai moksliniu, 
planiniu pagrindu. Kaip tik 
todėl bendrojo vidaus pro
dukto metinis prieaugis vi
durkis Etiopijoje sudarė 5,3 
procento. Kadangi šaliai yra 
iškilusios sudėtingos proble
mos ir daro įtaką bendras 
pasaulio ekonomikos smuki
mas, šį rodiklį galima laikyti 
realiu laimėjimu.

Etiopijoje taip pat įvykdy
ta žemės reforma, kuriai 
Afrikoje nėra lygių pagal 
revoliucinių pertvarkymų gi
lumą. Dabar svarbiausias 
valstybės tikslas žemės ūkio

srityje—vystyti kolektyvi
nius ūkius, valstybines fer
mas ir kooperatyvus, kad 
būtų galima panaikinti kaime 
feodalizmą ir padėti socialis
tinės ekonomikos pamatus.

Aktyvus masių dalyvavi
mas neraštingumo likvidavi
mo kampanijoje, kuri buvo 
pradėta tik prieš metus, įga
lino išmokyti rašto septynis 
milijonus žmonių—beveik 
ketvirtadalį šalies gyvento
jų. Užsibrėžtas tikslas: per 
artimiausius septynerius me
tus išgyvendinti neraštingu
mą Etiopijoje, kuri impera
toriaus laikais užėmė pasku
tinę vietą Afrikoje, pagal 
mokančių skaityti ir rašyti 
asmenų skaičių.

Maskvoje įvykusios Tary
bų Sąjungos ir Etiopijos 
aukščiausiojo lygio derybos, 
pasirašytas bendras Tarybų 
Sąjungos ir Etiopijos pareiš
kimas atveria naujas galimy
bes gilinti pažangius per
tvarkymus Etiopijoje. “Men- 
gisto Hailės Mariamo vizitas 
į Maskvą dar kartą patvirti
no, kad Tarybų Sąjunga ir 
Etiopija vieningai veikia kar
tu kovoje prieš imperializmą 
ir reakciją,—nurodo Etiopi
jos laikraštis “Šerto ader”.— 
Jos vienija bendra ideologi
ja, pagrįsta marksizmo-leni
nizmo principais, siekimas 
stiprinti taiką visame pasau
lyje. Šio vizito rezultatai 
stiprina Etiopijos liaudies įsi
tikinimą, kad draugystės ir 
bendradarbiavimo ryšiai, 
vieniją Tarybų Sąjungą ir 
Etiopiją bus stiprinti ir plė
tojami”. S. Kūlikas

kolūkių, kitų organizaci- 
Tai leidžia kiekviename 
ktyve žymiai planingiau 
kompleksiškai spręsti 

- ' reikšmingus socialinius užda- 
įmone t vinius.

imasi veteranai—po dešimt, planuose numatomas darbi- 
penkiolika ir dar po daugiau nink 
metų įmonėje dirbantys žmo
nės. Geru žodžiu čia, pavyz
džiui, minimas Socialistinio 
darbo Didvyris, frezuotojas 
P. Svilainis, šaltkalvis Z. 
Kivertas, kurie paruošė po šio 
keliasdešimt kvalifikuotų 
darbininkų; perteikė jiems 

į)e_ i savo žinias, padėjo surasti 
i savo vietą gyvenime.

Veteranai aktyviai įtraukia
I darbininkus į visuomeninį statė labai didelį kultūros ir 
i gyvenimą. Kiekvienas pagal sporto kompleksą. Šis faktas 
sugebėjimus randa užsiėmė i įdomius dar ir tuo, kad kom- 

! mą, dalyvaudamas techninė- 1 pleksu naudojasi ne tik įmo- 
j je kūryboje, meno saviveik- nės darbo žmonės, bet ir viso I I
' los rateliuose, sporto sekcijų Dainavos rajono gyventojai. 
' veikloje, Iškilmingai daly- i Kaip gerą socialinio planavi- 
! vaujant visam cechui, čia mo pavyzdį galima pateikti 
į vyksta jaunimo priėmimas į Jonavos “Azoto” gamybinio 
darbininkų klasę, veteranų susivienijimo patirtį. Teisin- 
palydos į pensiją. Be kolek- I gai derindamas gamybos to

bulinimo ir darbininkų gy
venimo lygio kėlimo uždavi
nius, įmonės kolektyvas su
rado galimybių pastatyti ne
mažai gyvenamųjų namų, 
profilaktoriumą, savo lėšo
mis papildomai išlaiko keletą 
medicinos darbuotojų. Neat
pažįstamai per pastaruosius 
kelerius metus pasikeitė Vil
niaus plastmasinių dirbinių 
gamyklos cechai. Pagal so
cialiu o vystymo planus kiek
vienoje darbo vietoje suda
rius r gamybos komfortą”, 
darbininkai mažiau pavargs
ta, nors dirba našiau.

Reikšmingus pertvarky-

!’ Darbininkas iš karto pa- • nių, 
jaučia cecho kolektyvo dėme- jų. ' 
sį jam, palankų psichologinį kole 
klimatą. Ugdyti jaunų darbi- ir

. | ninku garbės pajautimą, pa-

. I sididžiavimą savąja įmone Paprastai, tokiuose

:ų ir tarnautojų darbo ir 
gyvėnimo sąlygų gerinimas, 
visapusiškas asmenybės ug
dymas, medicinos aptarnavi- 

' mas,
i įstaigų tinklo plėtimas, poil-

visuomeninio maitinimo

organizavimo tobulini-

vinus nagus nuo dorų žmonių įgyvendintos ir duoda didelę
šmeižimo”. Jį parašė Marty-1

mas.
Artai, įgyvendindama so

cialinio vystymo programą, 
Kauno Spalio 50-mečio dirb
tinio pluošto gamykla pasi-

naudą ne tik įmonei, bet ir
no Gudelio geras bičiulis Dr. kiekvienam darbininkui.

turėjome 
atsisakyti 
priemonių

V. P. Dargis.
Taigi, kas per vieni tie 

sutvėrimai su “purvinais na
gais”? Aišku: Jėzuitų kunigų 
“Draugo” redaktoriai ir jų 
bendradarbiai. Tai į juos 
aukštai iškėlęs savo kumštį 
Dargis ir drožia:

“Amerikoje jau 
sudemokratėti ir 
nuo totalitarinių
santykiaujant tarp savęs. 
Vadai reikalauja, kad jų 

į klausytų, o jeigu kuris iš 
' mūsiškių kitaip galvoja, tai jį 
stengiasi su. purvais sumai
šyti. Politinį priešą bando 
apšmeižti, purvais apdraps- 
tyti, sujuodinti, o kartais 
taip įkąsti, kad visuomeni- i

Susivienijimo nuolatiniame 
gamybiniame pasitarime— 
daugiau kaip šimtas narių. 
Tai didelį autoritetą ir gamy
bos patirtį turintys darbinin
kai, technikai. Savo posė
džiuose pasitarimas svarsto 
aktualiausias kolektyvo gy
venimo problemas. Antai 
vien pastaruoju metu jis ana
lizavo, kaip įgyvendinama 
darbo apsaugos programa, 
kaip mokomi jauni darbinin
kai, kaip gerinama produkci
jos kokybė. Administracija 
operatyviai reagavo į gamy
bininkų pasiūlymus. Pradėta 
įgyvendinti kompleksinė 
naujokų rengimo programa: 
kiekvienam į įmonę atėju

tokie talpūs žodžiai, kaip i niame gyvenime jis nepasiro- j šiam dirbti jaunuoliui priski- 
draugystė, brolybė, vis dar 
neatspindi iki galo afganų ir 
tarybinės liaudies santykių, 
jie dar gilesni, platesni ir 
šiltesni. Jūs, rašytojai, 
paieškokite naujų, talpesnių 
ir išraiškingesnių žodžių, kad 
jie atspindėtų mūsų broliškų 
santykių esmę ir prasmę.

Babrakas Karmalis—dide
lis eruditas, gerai žino rusų 
klasiką. ir tarybinę .literatū
rą. Jis papasakojo apie revo
liucinius pertvarkymus šaly
je, apie kultūrą, kuri antra
jame revoliucijos etape įgau
na didžiulę reikšmę. Ypač 
rūpestingai kalbėjo Babrakas 
Karmalis apie inteligentijos 
vaidmenį, apie naujas jėgas, 
kurios neišvengiamai ateis į 
literatūrą ir kitas meno ša
kas, apie didžiulę verstinės 
literatūros reikšmę, apie jos 
kokybę, būtinumą duoti jau
najai kartai darbo ir kovinio 
heroizmo pavyzdžius ...

Pažangiosios demokratinės 
jėgos kovoja ne tik su vidaus 
kont r revoliucija, bet ir su 
gaujomis, apmokytomis, ap
ginkluotomis ir palaikomo
mis Jungtinių Valstijų, Kini
jos, Pakistano,—jos bando 
afganų žemėje įgyvendinti 
savo imperialistinius, hege- 
monistinius, kolonialinius ir 
paprasčiausia—grobikiškus 
kėslus. Visus juos—ir vidaus 
priešus, ir atėjūnus iš sveti
mų žemių—afganų liaudis 
vadina vienu žodžiu “dušma- 
nai”—priešai. Jų dar daug, 
bet nėra abejonės—arti die
na, kai visoje afganų žemėje 
įsiviešpataus ramus gyveni
mas.”

dytų. Jį ne tik purvais ap- 
drapsto, bet ir sutepa gerą 
jo vardą, ieško priekabių 
dorame jo elgesyje.

Didesnės mūsų politinės 
grupės laikosi demokratinių 
tradicijų ir asmeniškuose 
ginčuose neniekina kitų įsiti
kinimų. Bet kai mūsų vadis- 
tai nepajėgia sukritikuoti de
mokratinės pozicijos, tai jie 
griebiasi šmeižto, melo, insi
nuacijų žmogaus dorovės 
teršimui. Paskutiniu metu 
įėjo madon šmeižti Naujie
nas, nes negali sukritikuoti 
teisingos ir logiškos jų pozi
cijos. Jie stengiasi ne tik 
Naujienas, bet ir jų redakto
rių niekinti. Jei galėtų, tai jį 
nuskandintų. Toks elgesys 
turi baigtis. Purvinais nagais 
negalima liesti dorų žmonių.”

DVASIŠKIS RASTAS 
KALTU KĖLĘS 
NETVARKĄ

Praėjusią savaitę įvyko 
riaušių kėlimo demonstrantų 
teismas. Trys rasti kaltais— 
jų tarpe kunigas Pugevičius.

Įvykis buvo prie Tarybų 
Sąjungos ambasados Wa
shingtone, kur demonstran
tai retežiemis prisirakino 
prie ambasados vartų. Atvy
kus policijai keli jų pradėjo 
riaušes, nenorėjo iš nelega
lios demonstracijos pasi
traukti.

Gėda, kad dvasiškiai—vie
toje ganyti parapijiečių sie
las—pradėjo kelti riaušes ir 
parapijonus raginti juos sek
ti.

PRANAS RAŠČIUS

KUNIGŲ ORGANAS 
SVEIKINA ATGIMUSĮ 
JAPONIJOS 
MILITARIZMĄ

Chicagos jėzuitų kunigų 
“Draugas” (gruodžio 2 d.) 
savo bendradarbio Petro In- 
dreikoš lūpomis sako:

“Reikia džiaugtis, kad rug
pjūčio 15 d. japonų karinės 
jėgos pirmą kartą pasirodė 
po 1945 m. kapituliacijos 
kariniuose pratimuose pieti
niame Pacifike ir kartu daly
vavo: JAV, Kanados, Aus
tralijos ir N. Zelandijos kari
niuose pratimuose. Japonų 
karinių jėgų pasirodymas su
kėlė japonuose patriotinius 
savisaugos jausmus.

Japonai, pasirašę su 
Amerika 1951 m. taikos su
tartį, atgavo pilną valstybinį

Po audros 
žuvėdros klykia, 
tolsta debesis platus, . . 
Ar įeisime nors sykį 
pro vaivorykštės vartus?

Ne į debesį audringa, 
kurs grumėdamas raudos 
į pasaulį palaimingu 
be klastos 
ir be skriaudos.

| pasaulį,
kur aušrinė
blykčioja net ir nakčia, 
kur upelė sidabrinė 
gali virst upe plačia.

Bet, deja, . ,,
Trumpai viešėję, 
peržengę slenksčius šiltus, 
nevaryti mos išėjom 
pro vaivorykštes varius.

riamas globotojas, kuris ne 
tik moko meistriškumo, bet 
ir rūpinasi, kad jo globotinis 
keltų savo kvalifikaciją, tęs
tų mokslą vidurinėje mokyk
loje, technikume ar institute, 
domisi, kaip gyvena jaunasis 
darbininkas. Didelę naudą 
davė pasitarimo pasiūlymu 
surengta gamybos aplinkos 
apžiūra. Visuose cechuose 
buvo sumažintas triukšmas, 
pagerintas apšvietimas, me
chanizuota nemažai sunkių 
darbų.

— Nuolatiniai gamybiniai 
pasitarimai tapo svarbia so
cialistinės demokratijos, dar
bo žmonių įtraukimo į gamy
bos valdymą forma,—pasa
koja Lietuvos Respublikinės 
profesinių sąjungų tarybos 
sekretorius Justinas Anta
naitis.—Jie padeda visapu 
siškai vystyti darbo kolekty
vo narių kūrybinę iniciatyvą, 
ugdo darbininkų ir tarnauto
jų šeimininkavimo įgūdžius, 
sudaro galimybę kiekvienam 
kolektyvo nariui išreikšti sa
vo samprotavimus, pasiūly
mus, pageidavimus.

Respublikos pramonės 
įmonėse, statybose, kolū
kiuose ir tarybiniuose ūkiuo
se dabar veikia beveik du 
tūkstančiai šių visuomeninių 
organų, juose dirba daugiau 
kaip 80 tūkstančių žmonių. 
Nuolatiniai gamybiniai pasi
tarimai kasmet pateikia maž
daug po 20 tūkstančių reko
mendacijų, kuriose kuo pla
čiausiai atsispindi darbinin
kų, kolūkiečių, specialistų 
nuomone, jų pastabos ir pa
siūlymai.

Įmonė kuria tradicijas
Palankiausias sąlygas kiek

vienam žmogui pritapti ko
lektyve sudaro sociologų pa
rengta sistema, pradėta tai
kyti visose Vilniaus “Sig
mos” susivienijimo įmonėse.

Pradžią jai davė susivieni
jimo pagrindinės įmonės—V. 
Lenino skaičiavimo mašinų 
gamyklos įrankių cechas. Čia 
buvo įsteigtas visuomeninis 
kadrų skyrius, kuris nuo 
pirmųjų dienų rūpinasi į ce
chą atėjusiais naujais darbi
ninkais. Visuomenininkai iš
siaiškina naujoko poreikius ir 
polinkius, numato, ką reikia 
padaryti, kad jis kuo grei
čiau taptų kvalifikuotu darbi
ninku, stebi, kaip būsimasis 
darbininkas prigyja kolekty
ve, kaip su juo dirba jo 
mokytojas ir meistras.

/

ant

tyvo dėmesio nepraeina ir nė 
viena asmeninė šventė—gi
mimo diena, vestuvės, įkur
tuvės. Dažnai rengiamos 

, ekskursijos darbininkų vai
kams į gamyklos cechus, 
parodoma jiems, kur ir ką 
veikia jų tėvai. Tai gerai 
pasitarnauja profesiniam 
orientavimui, padeda iš jau
nų dienų pasirinkti mėgiamą 
profesiją.

Gražias darbininkiškas tra
dicijas kuria kiekvienas ko
lektyvas. Jos labai įvairios, 
bet tarnauja vienam kilniam 
tikslui—padeda kiekvienam 
jaustis kolektyve kaip dide
lėje geroje šeimoje, būti tik- I mus pagal socialinio vystymo 
rais savo įmonės šeiminin
kais.

Pagal socialinio 
vystymo planus

Vaizdingame pušyne
Kauno marių kranto pradėjo 
veikti Kauno centralizuotos 
liejyklos “Centrolitas” profi- ' 
laktoriumas. Šiame “sveika- j 
tingumo ceche” už labai nedi
delį mokestį po darbo vienu 
metu ilsisi dešimtys įmonės 
darbininkų tarnautojų.

Profilaktoriumas, kainavęs 
įmonei kelis šimtus tūkstan
čių rublių, pastatytas pagal 
šio kolektyvo socialinio vys
tymo planą. Juo remiantis, 
Baltijos pajūryje, pavyz
džiui, neseniai baigta statyti 
didelė vasaros poilsio bazė, 
įrengtas jachtklubas. Panau
dodamas pelną, kuris pasta
raisiais metais, beje, gerokai 
padidėjo, kolektyvas sėkmin
gai sprendžia ir kitas sociali
nes problemas—stato gyve
namuosius namus ir bendra
bučius, pastoviai gerina ga
mybininkų darbo sąlygas.

Panašius socialinio vysty
mo planus turi sudarę šimtai 
respublikos pramonės įmo-

planu$ atlieka ir kolūkiai, 
i tarybiniai ūkiai. Štai Plungės 
i rajono “Pergalės” kolūkyje 
I galutinai mechanizuoti lauko 
darbai, Panevėžio rajono 
Ėriškių kolūkyje, atsižvel
giant j kolūkiečių pageidavi
mus ir ūkio galimybes, jau 
užbaigtas vienkiemių perkė
limas į gyvenvietę. Dabar 
joje —ir didelis prekybos 
centraĮs, ir valgykla, ir vaikų 

1 lopšelis darželis, ir pagaliau, 
i visi miestiški patogumai bu- 
i tuose.

Beje, ruošiant socialinio 
vystymo planus, su savo pa
siūlymais, pageidavimais gali 
dalyvauti kiekvienas kolek
tyvo narys. Tuo būdu toks 
planas yra išties kolektyvinis 
ir tarnauja visam kolektyvui.

Romualdas Cėsna

ŽOLE PER KELIAS DIENAS
Lenkijos mokslininkai suku- 

ie papraslę pagreitinto žoles 
auginimo metodą. Į vatos 
veltinio pagrindą sėjamos 
žoles sekios kartu su durpių 
dulkėmis ir mineralinėmis 
trąšomis. Toks „kilimas" iš
tiesiamas skveruose, parkuo
se, soduose arba sporto aikš
telėse, palaistomas ir po Ke
lių dienų čia sužalitroja 
žolė.
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KAUNAS AUGA IR GRAŽĖJA
VLADAS RAILA

Prieš trejus metus su eks
kursija į J. A. V. buvo 
atvykę Vilniaus miesto me
ras Algirdas Vileikis ir Kau
no miesto K. P. sekretorius 
Vladas Mikučiauskas. Buvo 
gera proga su šiais tautie
čiais čia susitikti. Šiemet 
nuvykęs i Lietuvą antrą kar
tą susitikau su V. Mikučiaus- 
ku pagarsėjusioje Kauno ro
tušės aikštėje.

Kiek esu spaudoje skaitęs 
apie šią svarbią istorinių 
įvykių vietą, pajutau lyg kad 
stoviu pačioje Lietuvos šir
dyje. Juk čia per pastarąjį 
šimtmetį daug kas vyko: 
mitingų, minėjimų, kovingų 
protesto demonstracijų prieš 
carizmą ir fašizmą, reikalau
jant platesnių darbo žmogui 
teisių. Kas yra įrašyta į 
Lietuvos istoriją.

Štai, dabar Kauno rotušė, 
“Baltoji gulbė” savo bokštu 
stiebiasi į padangę, praeities 
istorinių įvykių liudininkė. Ji 
buvo pradėta statyti 1542 m. 
Šimtmečiams bėgant buvo 
sudegusi, po gaisro atstaty
ta, dar vėliau perstatyta. O 
nuo 1968 iki 1973 metų, 
pagal architekto Z. Simona- 
vičiaus projektą, pastatas 
kruopščiai restauruotas. Da
bar rotušėje veikia santuokų 
rūmai ir naujagimių vardyno 
registracija.

Rotušės aikštėje rekon
struotas ištisas senų namų 
kvartalas, atgavęs istorinį 
autentiškumą. Čia įsikūrė 
“Medžiotojų Užeiga” ir labai 
įdomi “Gildija” restoranai, 
suvenyrų parduotuvė ir kito
kios įstaigos.

Restauruotam poeto J. 
Mačiulio-Maironio buvusiam 
name įsteigtas L. T. S. R. 
literatūros muziejus. Prie 
rūmų iškilusi didinga poeto 
Maironio skulptūra. Ją sukū
rė skulp. G. Jakubonis.

Savo laiku rotušės aikštės 
pastatuose ir Laisvės Alėjos 
gatvių apylinkėje gyveno ir 
kūrė tokie žymūs lietuvių 
literatūros puoselėtojai: M. 
Valančius, A. Baranauskas, 
Tumas-Vaižgantas, Mairo
nis, Balys Sruoga, Putinas- 
Mykolaitis ir visa eilė jau
nesnės kartos rašytojų ir 
poetų. Čia gyveno ir dirbo 
lietuvių kalbos tobulintojai: 
Jonas Jablonskis, Kazys Bū
ga. Kompozitoriai J. Gruo
dis, J. Naujalis, J. Tallat- 
Kelpša ir kiti žymus žmonės. 
Tad Kaunas yra lietuvių kul
tūros ir literatūros puoselėji
mo lopšys.

Jau buvo pietų metas, drg. 
Mikučiauskas pakvietė į Gil
dijos restoraną pietauti. Čia 
irgi miesto šeimininkų suma
ni išmonė. Taip įmantriai 
restoranas įrengtas didelio 
namo rūsyje. Jis primena 
senovę su naujovės praban
giom priemaišom, su tipiškai 
pritaikytais baldais, turintys 
14 kambarių, galintys vienu 
kartu pamaitinti 300 žmonių. 
Į jį patekti reikia nulipti 
vingiuotais laiptais į požemį. 
Pagal amerikietišką standar- 
dą, maistas ir patarnavimas 
pirmos klasės.

Papietavę išsiruošėm pla
čiau pamatyti Kauną. Mane 
šefuoti pažadėjo, su užsienio 
šalimis draugystės, atstovas, 
jaunas, gražiai nuaugęs vai
kinas Olegas Terentevas, ru
sų kilmės, bet labai gražiai 
lietuviškai kalbąs. Pirmiau
siai aplankėm literatūros 
muziejų. Muziejaus direkto
rė Marija Macijauskienė pa
pasakojo, kas yra sukaupta 
ir saugoma, tai žymių lietu
vių rašytojų rankraščiai, 
spausdinti ir nespausdinti 
darbai. Muziejus Lietuvoje 
turi 8 filialus, kuriuose sau
goma rašytojų svarbi me
džiaga.

Iš čia nuvykome į Kauno 
miesto K. Partijos sekreto
riato rūmus. Didžiulėje posė-

Iš kairės į dešinę: Olegas Terentevas, Vytautas Kazakevi
čius, Vladas Mikučiauskas Rotušės aikštėje.

Poeto Maironio skulptūra prie literatūros muziejaus 
rotušės aikštėje.

džių bei paskaitų salėje, pri
lygstančiai teatrui: parodė 
filmą apie Kauno augančias 
miesto statybas, industriją, 
mokslinę ir kultūrinę veiklą.

Kaune veikia daugiau kaip 
100 savarankiškų įmonių. Su 
augančia industrija auga ir 
Kauno gyventojų skaičius.

Kauno Antano Sniečkaus 
politechnikos institute studi
juoja 15,000 studentų. Mies
te veikia 11 technikumų, 
kuriuose mokosi įvairių spe
cialybių 12 tūkstančių moks
leivių. Dar yra muzikos ir 
taikomosios dailės mokykloj 
ir dvylika profesinių mokyk
lų, kurios paruošia įvairaus 
amato specialistus mieste 
veikiančiai pramonei. Tad 
Kaunas ne tik industrinis, 
bet ir studentų miestąs.

Plati kauniečių kultūrinė ir 
pramoginė veikla. Dramos 
teatras. Muzikinis teatras, 
Lėlių teatras. Valstybinė fil
harmonija, Kauno filialas. 13 
kino teatrų. Yra kur kaunie
čiams kultūringai laisvalaikį 
praleisti.

O saviveikla didžiausia. 
Mieste yra 800 meno savivei
klos kolektyvų, kurie jungia 
apie 23 tūkstančius saviveik
lininkų. Tas rodo, kaip aukš
tai ir plačiai pakilęs kaunie
čiu kultūrinis gyvenimas.

Kauniečiai gali pasididžiuo
ti dailės meno galerijomis. 
Čiurlionio dailės muziejus, 
Dailės parodų rūmai, Vitražų 
galerija ir A. Žmuidzinavi
čiaus memoralinis muziejus.

Kaip tik tą muziejų ir 
aplankėm. Mus sutiko muzie
jaus direktorė Ra Railienė ir 
kita mergina. Papasakojo 
apie muziejuje turimus eks
ponatus. Muziejaus patalpos 
pasidarė per mažos, tai padi
dinti statomas priestatas.

Dailininkui Žmuidzinavi
čiui mirus, vis kaupėsi didėjo 
jo pradėta velnių kolekciją, 
turima 500 įvairių kipšų. Tad 
padidinus patalpas, bus gali
ma visus velniūkščius ekspo
nuoti ir į atskirą salę patal
pinti ir Žmuidzinavičiaus su

kurtus dailės paveikslus-pei- 
sažus.

Nustebau nuvykęs į dailės 
parodų rūmus. Tiek daug 
kauniečiai yra sukaupę dailės 
turtų! Penkios didelės salės, 
pilnos Vakarų ir Rytų Euro
pos bei lietuvių dailininkų 
kūrinių.

Vienoje salėje tik ką buvo 
atidaryta ekspozicija, Vaka
rų Berline gyvenančio mūsų 
tautiečio Žilinsko padovanoti 
paveikslai Kauno dailės mu
ziejui. Jis pokario metais 
buvo įsigijęs vertingų pa
veikslų ir dabar padovanojo 
Lietuvai.

Kaip prieš porą metų, 
prieš pat mirtį dailininkas 
Jonas Rimša padovanojo sa
vo kūrinius Lietuvai.

Dailės kolekcijonieriaus p. 
Žilinsko dovana gimtajam 
kraštui, gražus, patriotinis 
gestas.

Baigiama gražinti Laisvės 
Alėja. Gatvė išklota betoni
nėm plokštėm. Tik pėstie- 
siams. Padarytos klombos, 
žydi gėlės. Suolai atsisėsti 
poilsiui. Buvo baigiamas 
montuoti fontanas. Žmonės 
vaikšto visu alėjos plotu, be 
trafiko pavojaus. Centre sta
tomas triaukštis pastatas, 
naujas gastronomas,—ame
rikietiška departamentinė 
parduotuve. Taigi, Kaunas 
visapusiai keičiasi, gražėja.

Drg. V. Mikučiauskas pa
rodė sporto stadijoną kur 
vyksta įvairios sporto rung
tynės. Pavaikščiojom po 
ąžuolyno parką. Pavažinėjo- 
me po naujus Kauno gyven
tojų rajonus. Tarpe gyvena
mųjų namų daug erdvės. 
Viskas taip išplanuota, kad 
arti namų įruoštos maisto 
parduotuvės bei valgyklos. 
Vienoje tokių valgyklų, res
torane “Pasimatymas” vaka
rieniavome. Tik saulei nusi
leidus mane nuvežė pas gimi
naitį Algirdą Railą į Narei- 
kiškius, Žemės Ūkio Akade
mijos gyvenvietę.
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; Diena apsiniaukusi, kaip ir 
daugelis šiemet. Tačiau da
bar ruduo ir jo dienos dažnai 
tokios: liūdnos, lyg kažką 
brangaus praradusios. Ir sa
vo tokią nuotaiką smelkia į 
širdį, stengiasi išstumti, kas 
joje giedresnio, linksmesnio.

Gal iš tikrųjų atsiduoti jai, 
šitai rudenio dienos nuotai
kai? Ir prisiminiau, kad Res
publikinėje bibliotekoje su
ruošta Pauliaus Širvio 60-- 
sioms gimimo metinėms skir
ta ekspozicija. Buvo, gyveno 
ir pasiliko—vis jaunas, besi
šypsantis, kuklus, pasiauko
jantis kitiems, pasiliko savo 
poezijoje visiems, o širdyse 
ir atmintyje tų, kas su juo 
bendravo, pažino jį.

Prisimenu ir aš jį, nuosta
bų žmogų, mielą bičiulį. Ir 
dabar jau ne rudenio apniu
kusi diena smelkė širdin liū
desį, o tai, kad Jo nėra—ne
nusišypsos, nepasisveikins, 
nenubrauks ranka neklus
nios, ant kaktos vis krintan
čios gelsvos it išnokę kviečiai 
plaukų sruogelės. Antakalnio 
kapinėse tylu ir šios tylos 
nesudrumsčia net dainin- 
giausia širdis. Ramu ten ir 
prie Pauliaus Širvio kapo.

Kažkas parašys knygą 
“Paulius Širvys”. Gal ryt, 
poryt, užporyt, gal dar vė
liau, bet ji būtinai bus. Ir 
žmonės, atvertę ją, regės 
Paulių ir sakys: ana, dar 
vaikelis . . .

— Nešiojau ne kelnes, o 
marškinius, ilgus, žemiau 
klupsčių, kaip moterys sijo
nus,—kartą prisiminė poetas 
ir šypsojosi, ir atrodė, kad 
nieko, kas Puntuku gulėtų 
ant jo širdies, lyg ir nėra. Į 
praeitį jis žvelgė ramiai, kaip 
nugalėtojas: tai, kas buvo— 
iškęsta, kas buvo—buvo. 
Praeitimi jis matavo dabartį 
ir nesistebėjo, kad pastaroji 
tiek daug kartų pranašesnė. 
P. Širvys dažnai pakrutinda
vo lūpas be žodžių. Gal toje 
bežodėje jo kalboje buvo ko 
šiaip jau, pokalbiuose akis į 
akį, nei karto iš poeto neiš
girdau.

Taip, bus knyga apie Pau
lių Širvį. Ir žmonės, atvertę 
ją, regės: ana, Paulius Šir
vys kareivis . . .

Jis dažnai prie švarko pri
sisegdavo ordinus ir meda
lius. Tačiau krūtinė pasilik
davo kaip buvus—neišpūsta, 
rami, lygi, su kasdieniniais 
oro gurkšniais, kasdieniniu 
alsavimu. Ir neteko iš jo 
sužinoti, ar skauda jam žaiz
das, ar sapnuojasi fašistinių 
konclagerių siaubas. Du kar
tus iš jų bėgo ir pabėgo, tik 
pirmasis kartais, parvedęs į 
gimtinę, jį netrukus grąžino 
vėl tam siaubui.

Prisiminimai kaupiasi, 
I mintys rezgasi ir jų vis 
| daugiau ir kiekviena teisinga 
ir neteisinga, nes kiekvienas 
jį pažinome savaip, pasaky
siu, gabaliukais, o visas jis 
gyvena ir dirba savo poezijo
je. Čia jo tikrieji namai, ir 
tik juose yra tuo, kuo yra.

Ekspozicija, skirta jo gimi
mo 60-tosioms metinėms, ne
didelė. Šįkart nedidelis čia ir 
žmonių būrelis. Vienas jų 
rodo ir pakuždom bičiuliui 
sako:

Šitą aš moku mintinai. Se
niai jau.

— Ir aš moku mintinai,— 
prisipažįsta jo draugas. 
Žvilgtelėjęs į rodomą vietą ir 
perskaitęs pirmuosius žo
džius, galėjau užsimerkti ir 
padeklamuoti:
Guliu po rudenio dangum 

žvaigždėtu.
Krūtinę žaizdos degina 

ugnim.
Greit pasaka melsvų akių 

mylėtų
Išblės kaip trumpas sapnas 

su manim.
Kur tu, mieloji? Praverk 

šią naktį langą, 
Surask tą pačią žvaigždę 

ant dangaus.

Žiūrėsi tu, žiūrėsiu aš 
padangėn 

Blausiom akim užgęstančio 
žmogaus.

Kad taip iš tolo žvilgsniai 
susitiktų

Ties tą žvaigžde, 
šviesąja aušrine!

Tik neliūdėk, tvirtesnė 
pasilik tu, 

Laikyk vis vien kovojančiu 
mane.

Fašistai bėga—kryžiais 
pasilieka—

Vis ant kalnelių stoja 
pakeliais.

Ir ateity per mano kapą 
niekad

Į mūsų žemę priešas 
nepraeis.

Tai P. Širvio eilėraštis 
“Žvaigždelė” iš pirmosios jo 
poezijos knygos “Žygio drau
gai”, išleistos 1954 metais. 
Aniems jaunuoliams galėjau 
pasakyti: aš irgi šį eilėraštį 
žinau ir, beje, išmoktą ne 
mokykloje, o lauke, ir anksti 
rytą prie žalmargių. Buvau 
penkiolikametis, dabar virš 
keturiasdešimties. Ir išliko 
šieji posmai, kaip brangiau
sios tolimos vaikystės aki
mirkos.

Balti knygutės viršeliai 
greitai trynėsi, nes keliavo iš 
rankų į rankas, kuždėjome 
jos lengvus posmus ir tik po 
dvidešimt metų sužinojau, 
kad jo “Žvaigždelė” ir poetui 
vienas iš brangiausių eilė
raščių.

— Nelengva, — kalbėjo 
pažįstamas žurnalistas,—iš 
Paulio Širvio poezijos išimti 
vieną kurį eilėraštį,—neleng
va,—dar pakartojo. Dabar 
mąstau: ko gero tikrai taip. 
Ir jeigu tikrai taip, tai gal tik 
todėl, kad pats poetas nemo
kėjo savęs dalinti gabalais.

Nepasakysim, kad P. Šir
vys paliko didelį pluoštą 
eilių. Tarp daugybės knygų 
jos atrodo kukliai, kaip ka
reiviai, praėję mūšius, tačiau 
kokioje gausioje minioje jie 
bebūtų, jie pastebimi. Atpa
žįsti juos iš randų, laikyse
nos, iš mokėjimo suprasti, 
atjausti, užtarti, džiaugtis ar 
sielvartauti, iš mokėjimo 
neužmiršti to, kas buvo.

“Vaizduodamas karą, poe
tas nebijo tragikos—jis pie
šia mirtį, skaudžius pergy
venimus, netildydamas žmo
giško skausmo, o tik subtiliai 
atskleisdamas tų kančių di
džiąją prasmę. Tradicinis lie
tuvių liaudies karo dainų 
lyriškumas ir graudumas 
Širvio eilėraščiuose susilieja 
su vyrišku rūstumu.”

Ir toliau:
“Kitas Širvio poezijos šalti

nis—gimtasis kaimas; jo var
gai ir kančios buržuazijos 
valdymo laikais, kaimiškas 
peizažas. Poetas piešia socia
linės nelygybės ir skurdo 
prislėgtas bakūžes, samdinių 
nedalią, sielvartauja dėl iš
keliavusių užjūrin tautiečių 
likimo (eil^“Čikaga”). Dau
gelis Širvioieilėraščių kupini 
lyriško graudulio intonacijos. 
Apskritai jo lyriniam herojui 
svetimas braviūriškumas”.

Taip P. Širvio kūryba cha
rakterizuojama “Lietuvių li
teratūros istorijoje”.

Žinau, koks didelis šūsnys 
laiškų suplaukė į redakcijas, 
išgirdus, kad 1979 metų kovo 
27 d. mirė knygų “Žygio 
draugai!’, “Ošia gimtinės 
beržai”; “Beržų lopšinė”, “Il
gesys—ta giesmė”, “Ir nusi
nešė saulę miškai”, “Vyturė
liai dainorėliai” autorius. Bet 
dar ir anksčiau, prieš jo 
mirtį, jo kolegos-poetai paty
rė potraukį parašyti jam. P. 
Širviui ailėraščių paskyrė E. 
Matuzevičius, Vyt. Rudokas, 
Br. Mackevičius, A. Balta
kis, J. Strelkūnas. Naujai, 
jau po poeto mirties pasiro
džiusiose eilėraščių knygose 
jam “Įrašuose” dainuoja P. 
Keidošius, “Eilėraščių vėso-

LIETUVOJEGAMYKLA-ANTRIEJI NAMAI

Šalyje ir toli už jos ribų garsėja Kapsuko TSRS 50-mečio 
maisto pramonės automatų gamyklos produkcija. Kas 
trečias čia gaminamas agregatas žymimamas valstybiniu 
kokybės ženklu. Geri gamybos rodikliai įgalina panaudoti 
didelę dalį lėšų įmonės socialinio vystymo planui įgyvendin
ti.

Vos ne ištisą mikrorajoną—dešimtį daugiaaukščių gyve
namųjų namų pastatė gamykla savo darbuotojams. Nese
niai Birštone buvo atšvęstos įkurtuvės naujame profilakto
riume. Dešimt gamyklos darbininkų šeimų čia ilsisi, 
naudojasi poliklinikos, jaukios ir didelės valgyklos, plauky
mo baseino paslaugomis.

Gamyklos kolektyvas stengiasi, kad įmonė taptų antrai
siais namais. Įsteigta gamtos mylėtėjų draugija, kuri 
rūpinasi aplinkos tvarkymu, gėlynais, globoja čia įsikūru
sias gulbes, antis.

Gamyklos kolektyvui sudarytos sąlygos turiningai ir 
įdomiai praleisti laisvalaikį. Apie 200 gamybininkų aktyviai 
dalyvauja meno saviveikloje, o įmonės dūdų orkestras tapo 
Respublikinės dainų šventės laureatu. Visa tai padeda su 
kurti palankų mikroklimatą, užtikrinti kadrų stabilumą, o 
tuo pačiu ir sėkmingą gamybinę veiklą.

Nuotraukoje: gamyklos valgykloje. A. Sabaliausko nuotr.

MES GYVENAME DAINUOSE

Dainai—taip pavadintas Šiauliuose statomas mikrorajo
nas. Tik prieš trejus metus čia atėjo statybininkai, o dabar 
šiame rajone jau gyvena 10 tūkstančių žmonių. Namų 
statybos kombinato kolektyvas pastatė dvi vidurines 
mokyklas, kino teatrą, polikliniką, du vaikų darželius, 
kitus objektus.

Kai Dainai bus užbaigti, čia apsigyvens 34 tūkstančiai 
žmonių—tiek, kiek Šiauliuose buvo gyventojų prieš karą.

Nuotraukoje: naujasis mikrorajonas “Dainai”.
A Dilio nuotr.

______________________________u-_________________

Šią vasarą į Biržų kraštą pirmą kartą atkeliavo fazanai. 
Jie, Medžiotojų ir žvejų draugijos Biržų skyriaus rūpesčiu, 
buvo atvežti iš Panevėžio medžioklės ūkio. Aštuonis šimtus 
fazanų prižiūri J. Janonio kolūkio pensininkas Kostas 
Januševičius. Čia paauginti fazanai netrukus bus paleisti į 
laisvę. Ateityje kasmet numatyta išauginti po pusantro— 
du tūkstančius šių naudingų medžiojamų paukščių.

Nuotraukoje: Kostas Januševičius su savo globotiniais.
K. Jūrelės nuotr.

je”,—J. Strelkūnas, “Vakaro 
pavojuje”—J. Jakštas.

Dar kartą stabteliu prie P. 
Širvio portreto (dail. Pranas 
Gerlikas). Stovi jis prie ber
žo, prie lietuviško beržo, 
atsirėmęs į jį petimi, o gal 
išaugęs iš jo. Stovi poetas 
Paulius Širvys. Baltinių ran
kovės paraitotos iki alkūnių, 
pakaklėje saga atsegta ir pro 
jų atlapojimą šviečia dryžuo
ti jūreivio marškinėliai. O jo 
kakta ... Ji perbraukta 
dvejom gilesnėm raukšlėm. 
Nemirksinčios akys susimąs
tę, lyg liūdesį neša. Taip 
poetas žiūri, kai jam reikia 
matyti toli į praeitį. Ten, kur 
buvo karas, ir toliau—kur 
prieš gimtosios bakūžės tą 
dieną išėjo su sūnumis—Pau
liuku ir Leonu.—tėvas ir 
motina Širviai. Sausai trekš- 
telėjo fotoaparato užtaisas, 
palikusi mums tų laikų Šir
vių šeimyninę nuotrauką, 
vaikystė. Kada ji buvo? Ka
da ji buvo? Argi seniai? O va 
J. Jakštas jau suspėjo para
šyti.

“Aš beržas
Lietuviškas beržas” 
Nukritęs
Į tamsą nakties
Giedrų
Ir audrų
Nejuntu.
Plieno dalgio
Nėra jau
Ant mano
Peties.

Aštriai išgalando
Mirtis jį
Už lango
Ir kirto
Nukirto
Mane—
Jau “sudie”. . .

krūtinės
Trapi.

(eil. “Nukirstas beržas”]
Parėjęs į namus tarp savo 

bibliotekos knygų ieškojau 
jo, Pauliaus Širvio. Ne, sudie 
tau nepasakysim. Aš nepasa
kysiu, tas nepasakys, visi— 
ne, ne, ne . . .

Pranas Kartonas

Arit mano
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Juozui Sarkiunui prisiminti

Juozas Šarkiūnas

Lapkričio 28, St. Peters
burg, Florida, mirė gerai 
žinomas pažangiųjų lietuvių 
veikėjas Juozas Šarkiūnas.

Dar tą pačią dieną geroje 
nuotaikoje Juozas su grupe
draugų išėjo žaisti kegelį, |
kuris buvo jo mėgiamas sa
vaitinis sportas. Grįžtant na
mo, pakelyje Juozas pradėjo 
jausti krūtinėje skausmus, o 
namie—pasijuto dar silpnes
nis. Pašaukta greitoji pagal
ba stengėsi jo gyvybę išgel- 
būti, deja, Juozas Šarkiūnas 
širdies smūgio ištiktas mi
rė .. .

Sekmadienį, lapkričio 30, 
šermeninėje Juozo Šarkiūno 
karstas skendo gėlėse. Velio
ni lankė draugai. Gedulo 
vakarą, sklandžiai lietuvių ir 
anglų kalbose atsisveikinimą 
pravedė Bronė Vaitkienė. Ji 
apibūdino velionio biografiją 
ir jo nuveiktuosius darbus. 
Ji paskaitė Seno Vinco eilė
raštį “Paskutinis atsisveiki
nimas“. Atsisveikinimo su 
velioniu proga, solistas Sta
sys Kuzmickas padainavo dvi 
dainas. Vakaras pravestas 
pagarbiai, kilniai.

Juozo Šarkiūno kūnas am
žinam poilsiui išvežtas į Chi- 
cagą. Ten, gruodžio 2, palai
dotas Lietuvių Tautinėse ka
pinėse. Paskutinio atsisveiki
nimo metu “Vilnies“ redakto
rius S. J. Jokubka pasakė 
kalbą.

Artimo žmogaus mirtis yra 
skaudus momentas, kurį 
anksčiau ar vėliau velionio 
artimieji ir draugai turi per
gyventi . . .

Juozas Šarkiūnas buvo 
žvalus, gyvas ir kupinas 
neišsemiamos energijos žmo
gus. Žvelgiant į jo praeitį, 
matome, kad jis ne veltui 
leido gyvenimo dienas. Jis 
buvo sėkmingas biznierius, 
bet tuo pačiu kartu nepaliko 
Savos pažangios idėjos.

Juozas Šarkiūnas (Balčiū
nas) gimė 1890 metais Biržų 
rajone, Kupreliškių Valsč., 
Šlegeriškių kaime, pasiturin
čio ūkininko šeimoje. Skaity
davo lietuviškus laikraščius, 
kurie informuodavo apie caro 
priespaudą ir ragino išlaikyti 
lietuvybę. Iš šios spaudos, 
jis įgavo supratimą—kovoti 
prieš caristinius skriaudėjus, 
palaikė ryšius su kovotojais 
už lietuvybę,. Baigęs pradinę 
mokyklą, Juozas siekė moks
lo, bet jau buvo įtartas 
priešcaristiniame judėjime ir 
buvo neprileistas prie egza
minų stoti į gimnaziją. Neno
rėdamas tarnauti caro ka
riuomenėje, 1911 metais, 
Juozas paliko tėvynę ir išvy
ko į Ameriką.

Atvykęs į JAV, Juozas 
Šarkiūnas apsistojo New 
Jersey pas brolį Antaną, o 
vėliau persikėlė gyventi į So. 
Boston, Mass, pas seseris 
Oną ir Pauliną. Ten gavo 
darbą Schlitz Bottling Co.

Tuo metu So. Bostone bu
vo gana gyvas visuomeninis 
lietuvių veikimas, veikė įvai
rios lietuvių savišalpinės or
ganizacijos. Juozas įsirašė į

Lietuvių Socialistų 60-ąją 
kuopą ir į Vytauto vardo 
pašalpinę draugiją, kurioje 
jis buvo išrinktas sekreto
rium.
Prekyboje ir organizacijose
Nuo jaunų dienų, Juozas 

Šarkiūnas turėjo palinkimą 
bizniui. Gyvendamas Bosto
ne metėsi į prekybą. Ten 
suorganizavo prekių ir mais
to kooperatyvą. Bedirbda
mas šiame biznyje, jis įgavo 
mėsininko patyrimą.

1918 metų rudenį Juozas 
persikėlė gyventi į Chicagą, 
kur taip pat vertėsi prekyba, 
parduodamas Swift Meat Co. 
mėsą didmenomis. Dėka sėk
mingos prekybos, jis ekono
miniai pakilo, bet savo kil
naus tikslo neatsižadėjo.

Chicagoje Juozas Šarkiu- 
nas įsirašė į Lietuvių Socia
listų sąjungą. O kai 1919 m. 
vyko skilimas, Juozas laikėsi 
prie kairiojo sparno, kuris 
pradėjo leisti laikraštį Žari
ja. Po metų dėl siaučiančios 
Palmerio reakcijos, Žarijos 
leidimas buvo sustabdytas.

Nors reakcija siautėjo, 
tūkstančiai žmonių buvo 
areštuoti, bet tuomet buvo 
gyvas reikalas išleisti savą 
laikraštį. Šiuo reikalu, inicia
tyvos ėmėsi Vincas Andriu
lis. Jis sušaukė vienminčių 
draugų susirinkimą, jų tarpe 
ir Juozą Šarkiūną. Buvo nu
tarta išleisti laikraštį “Vil
nis“. Juozas buvo išrinktas 
“Vilnies“ direktorių tarybos 
nariu. Ten išbuvo 38 metus. 
Jis rašinėjo į “Vilnį“ atsaki
nėjo opozicijos spaudai, pasi
rašydavo slapyvardėmis My
kolas Trakelis, Pusžemaitis 
ir kt. Vėliau, dėl žmonos 
mirties bei kitų šeimos nelai
mių, jis buvo priverstas lai
kinai iš spaudos pasitraukti.

Juozas Šarkūnas 1919 m. 
dalyvavo ALDLD I-mos ap
skrities posėdyje ir Chicagos 
bei apylinkių ALDLD kuopų 
pirmojoje konferencijoje. Jis 
buvo išrinktas į apskrities 
komitetą. Labiausiai veikė 
79-ojoje kuopoje Roselande. 
Per šią kuopą, Pirmosios 
Gegužės proga, Juozas būda
vo dažnai kviečiamas vykti 
prakalbų, sakyti į Wisconsin 
ir Illinois valstijų miestus, 
kur gyveno nemaža lietuvių. 
Kelionėse, Juozui teko pa
vargti, bet pažangioje lietu
vių veikloje buvo atliktas 
naudingas darbas.

Kuomet 1923 m. buržuazi
nėje Lietuvoje buvo areštuo
ti ^darbininkų ir vargingųjų 
valstiečių kandidatai į Il-ąjį 
seimą, ALDLD griežtai pasi
sakė prieš tai: rinko aukas, 
protesto peticijas juos gelbė
ti, jų tarpe darbavosi ir 
Juozas Šarkiūnas.

Chicagoje susikūrus Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mui, Juozas Šarkiūnas įsira
šė į 1939 kuopą, buvo akty
vus narys, dalyvavo seimuo
se.

Ne taip daug lietuvių biz
nierių buvo prisidėjusių prie 
pažangiosios lietuvių veiklos.

I
Žmogus turėjo būti stiprios 
valios ir nusistatymo. Ypa
tingai makartizmo laikotar
pyje radosi ypatingų gaivalų, 
kurie per opozicinę spaudą 
koliojo ir net skundė vertei
vas, kenkė jų prekybai. Teko 
ir Juozui Šarkiūnui nukentė
ti, bet jokios kliūtys nepakir
to jo pažangaus nusistatymo.

Sakyčiau, kad Juozas Šar
kiūnas tarp pažangiųjų lietu
vių uoliausiai ir produkty
viausiai dirbo Chicagoje. Ten 
jis norėjo ir sugrįšti . . .

Floridoje su pažangiaisiais
1968 m. Juozas Šarkiūnas 

susituokė su Helena Raudo- 
naite-Januliene, kurią jis pa
žinojo iš visuomeninės veik
los. O 1971 m. juodu apsigy
veno St. Petersburg, Flori
doje. Čia juodu vėl įsijungė į 
pažangiųjų veiklą, persikel
dami į LLD 45 kuopą. Kuo
met 1973 m. buvo numatytas 
reikalas steigti klubą, kur 
vienminčiai draugai galėtų 
sueiti ir pabendrauti, Juozas 
Šarkiūnas šiam reikalui pri
tarė ir stojo klubą įsteigti. 
Jis tapo direktorių tarybos 
nariu. Tačiau po šešių metų, 
dėl pašlijusios sveikatos, 
Juozas buvo priverstas iš 
pareigų atsisakyti. Savo 
trumpoje atsistatydinimo 
kalboje, jis priminė savo 
veiklą pažangiųjų lietuvių 
tarpe, kurią jis išlaikė per 68 
metus. Per tuos dešimtme
čius jis nenukrypo nuo savo 
idėjos, nuo įsitikinimų, nors 
jam teko pergyventi skau
džių tragedijų. Jis dirbo pa
žangiųjų lietuvių tarpe per 
visą savo sąmoningą gyveni
mą.

1976 metais Juozas ir He
lena Šarkiūnai ir Helen Ja
nulytė viešėjo Lietuvoje. Su 
entuziazmu, Juozas pasakojo 
draugams apie apsilankymą 
Šlegeriškyje, savo tėviškėje. 
Džiaugėsi pamatęs tėvynę 
Lietuvą šviesią, pakilusią iš 
vargų, domėjosi žmonių kul
tūringumu.

Šių metų rugsėjo pirmą 
dieną Juozui Šarkūnui suka
ko 90 metų. Jo gimtadienis 
buvo paminėtas lapkričio 22 
dieną, kuomet klube įvyko 
atvykusių iš Lietuvos Hele
nos Šarkiūnienės giminaičių, 
agronomų Vytauto ir Audro
nės Mašauskų priimtuvės. 
Tuomet jis buvo linksmas Jr 
smagus, o šiandien jo jau 
nėra mūsų tarpe . . .

Floridoje velionis paliko gi
liame liūdesyje žmoną Hele
ną, kuri nuolatos darbuojasi 
klube, podukrą Helen Janu
lytę—Dainos Mylėtojų choro 
mokytoją. Harvey, Illinois, 
liūdi velionio antra podukra 
Estelle Parker, kuri Chica
goje rūpinosi laidojimo reika
lais. Liūdi velionio anūkės 
Martha ir Patricia Grahek, 
Ely Minnesota. Gili užuojau
ta artimiesiems ir visiems 
draugams.

Žmogus miršta, bet jo pėd
sakai pasilieka, ar tai būtų 
geri, ar palši. Juozas Šarkiū
nas paliko gražius ir žymius 
pėdsakus. Jo šviesus atmini
mas ilgai išliks visų jį pažino
jusių mintyse . . . Juozas 
Šarkūnas užbaigė savo gyve
nimo kelionę, bet jo nuveikti 
darbai niekados neišnyks . . .

H. Feiferienė

Anykščiai
Šventoji čia vandenis gena, 
Čia skuba šilais Anykšta, 
Čia amžiais lietuviai gyveno, 
Skambėjo aukštaičių šnekta,

Čia Jono Biliūno gimtinė, 
Vienuolio—-Žukausko namai, 
Baranauskas šilelį išgyrė— 
Jo posmai gyvi amžinai.

Šventoji čia vandenis gena, 
Čia kvepia nuostabūs šilai, 
Poetai čia amžinis gyveno 
Ir skamba jų dainos plačiai.

Kęstutis Balčiūnas

“LAISVĖS” REIKALAI SAN FRANCISCO, CAL.

Vajus prasidėjo rugsėjo 1 d. ir baigėsi gruodžio 10 d.
Čia skelbiame mus pasiekusius laiškus nuo lapkričio 11 d. 

iki lapkričio 25 d. Šioje laidoje skelbiame tik aukas į fondą. 
Vajininkų punktus paskelbsime sekančioje laidoje.

* * *
M. Gruzinksienė, St. Petersburg, Fla., per Povilą 

Alekną “Laisvei“ prisiuntė vieną Namo Bendrovės šėrą, 
vertės $25.

Veronika Pranaitienė, Whitestone, N. Y., aukojo 2 
“Laisvės“ Bendrovės šėrus, vertės $10.

Dėkojame.
* * *

Į fondą per šį laikotarpį gavome:
Buvusi Connecticut gyventoja...............................$2,000.00
Ilgametis “Laisvės“ skaitytojas ir rėmėjas................ 500.00
Josephine Augutienė,Cliffside,N. J. ,per G. Waresoną. 200.00 
W. B. Keršuliai, Brooklyn, N. Y., per Nellie Ventienę. 100.00 
W. ir A. Yuskovic, Middletown, N. Y........................100.00

"Vladas Bareišis, New Westminster, B. C., Canada
per Algirdą Grinkų.............................. 70.00
Amelia ir Walter Dudas, St. Petersburg, Florida,
per P. Alekną ................................................................50.00

Felix ir Adelė Lupsevičiai, Newark, N. J., prisiminimui
mamytės Bronislava Ostapuk, per Nellie Ventienę . .50.00 

Albert Vizbaras, Blairmore, Alta, Canada.................... 50.00
LLD 54 kp., Elizabeth, N. J., per B. Makatėnas........50.00
Ig. Baches, So. Orange, N. J...........................................50.00
William Stakėnas, Brandon, Fla., per P. Alekną . . . .48.00 
Juozas Žukas, Toronto, Ont., Canada............................40.00
John Kundrot, Vancouver, B. C., Canada.................... 40.00
Valeria Samuolis, Chicago, Ill., prisiminimui
vyro Alex Samuolio.......................................................33.00

M. Stakoff, Windsor, Ont., Canada................................30.00
Paul Bukis, Vancouver, B. C., Canada,
per Algirdą Grinkų.........................................................30.00

Amelia Kazėnas, Johnson City, N. Y............................. 25.00
Mary Gudienė, Verdun, Que., Canada, prisiminimui
mirusio vyro Mikolo Gudo............................................. 25.00

, A.J.Malinauskienė,Cranford,N.J.,per B.Makatėnas . .25.00 
Eva Kralikauskas, Lawrence, Mass.,
prisiminimui mirusio vyro Vinco Kralikausko .. ............20.00
Peter Kunchys, Thunder Bay, Ont., Canada..........20.00
Kazis Rudinskas, Thunder Bay, Ont., Canada
per P. Kunchys...............................................................20.00

Jurgis Steniulis, Thunder Bay, Ont., Canada
per P. Kunchys...............................................................20.00

V. Pranaitienė, Whitestone, N. Y...................................20.00
A. Peslis, Inglewood, Cal., per A. Bernatienę............20.00
Vincent Litvinas, Philadelphia, Pa................................. 20.00
A.Galinaitis,Toronto,Ont.,Canada,per T.Rimdžių ... .20.00 
Ch.Kamičaitis,Toronto,Ont.,Canada,per T.Rimdžių . .20.00 
Martha Plauska, Chicago, Ill., per Nellie De Schaaf . .20.00
F. Klaston, Huntington Sta., L. L, N. Y....................... 20.00
P.M.Niaurai,Verdun,Que.,Canada,per J.Urbanavičių 16.00 
A.Ališauskas, LaSalle, Que., Canada............................15.00
G. Taraška,Verdun,Que.,Canada,per J.Urbanavičių . .15.00
Vladas Strazevičius, Toronto, Ont., Canada................ 15.00
Joe Markus, Kenosha, Wis.............................................. 13.00
Chas. Yuška, Montreal, Que., Canada,
per J. Urbanavičių .....................  11.00

A. Klimaviče, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną . . .10.00 
Mylda Žukas, Gulfport, Fla., per P. Alekną............... 10.00
Antonette Račkauskienė, Ward Hill, Mass....................10.00
Jonas Ilgutis, Toronto, Ont., Canada, per J. Kuktorą 10.00 
Jonas Kuktoras, Toronto, Ont., Canada................. .  . 10.00
Jonas Vaičekauskas, Binghamton, N. Y.........................10.00
J. Ciplis, Sudbury, Ont., Canada, per J. Brazdžius . . . 10.00 
Aldona N. Anderson, Marmora, Ont., Canada, 
prisiminimui mirusios draugės
Bunny Šalinaitė-Sakaskas.............................................10.00

Charles ir Avis Thomas, Jacksonville, Florida,
per P. Alekną................................................................10.00

Romas Zaluba, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną . .10.00
A. Keršys,Vai David,Que.,Canada,per J.Urbanavičių .10.00 
M.Martus,Verdun,Que.,Canada,per J.Urbanavičių .. .10.00
B. Salčiūnas, Montreal, Que., Canada,
per J. Urbanavičių .. ...................................................... 10.00

Mary Pauža, Oakville, Ont., Canada..............................10.00
Jonas Garlauskas, Tillsonburg, Ont., Canada............. 10.00
J. Motuzas, Mexico, Maine..............................................8.00
S. Diržuvait, Brooklyn, N. Y........................................... 8.00
Lillian Novak, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną... .8.00 
Joseph Krauzaitis, So. Windsor, Conn.......... ..................8.00
A.Vaznienė,Richmond Hill,N.Y.,per Nellie Ventienę . .8.00 
J. Anskienė, Brooklyn, N. Y., per Nellie Ventienę ... .8.00
F. Pakalnis, Clearwater, Fla., per P. Alekną............... 8.00
H. Samanick, Seminole, Fla., per P. Alekną..................8.00
Jonas Drazdis, W. Hartford, Conn...................................8.00
Teresa Simas, Tallahassee, Fla........................................8.00
Bronė Makatenas, Cranford, N. J....................................8.00
L. Vaichonis, Cranford, N. J., per B. Makatenas..........8.00
Andrius Raškauskas, Seminole, Fla., per P. Alekną .. .8.00 
A. Veršinskas, Longueuil, Que., Canada.......................6.00
J.Balčiūnas,Verdun,Que.,Canada,per J.Urbanavičių . .6.00 
Lucy Auseius, Worcester, Mass.,
per Regina Trakimavičius ,........................................   .6.00

Adele Budrienė, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną . .5.00 
Mary Bealle, Vancouver, B. C., Canada,
per Algirdą Grinkų.............................. 5.00

Joe Narush, Vancouver, B. C., Canada,
per Algirdą Grinkų.......................................................... 5.00

Mary Pikcilingis, Auburn, Ill............................................ 5.00
G. Bataitis, Dedham, Mass., per M. Uždavinį.............. 5.00
P. Valinčienė, LaSalle, Que., Canada,
per J. Urbanavičių.......................................................... 5.00

Peter Jacobs, Dundas, Ont., Canada..............................5.00
V.Krupauskas,Verdun,Que.,Canada,per J.Urbanavičių4.00
I. Taurazevičiūtė, Verdun, Que., Canada,
per J. Urbanavičių.......................................................... 4.00

F. Preibis, Walpole, Mass., per M. Uždavinį................ 3.00
J. Stankevičius, Montreal, Que., Canada,
per B. Kvietinską............................................................ 3.00

Anna Banulis, Billerica, Mass.......................................... .3.00

SPALIO REVOLIUCIJOS 
63-ŲJŲ METINIŲ 
PAMINĖJIMAS

Šį Tarybų S-gos atžymėji- 
mą suruošė San Francisco- 
Holland Roberts Centras, 
Amerikos su Tarybų Sąjun
ga draugystė, Berkeley, Cal. 
ir Amerikos-Tarybų Sąjun
gos Institutas, kuris taip pat 
mini savo 48erių metų su
kaktį. Šis Didžiosios Spalio 
Revoliucijos 63jų metinių mi
nėjimo renginys įvyko lap
kričio 16 First Unitarian 
Church, San Francisco pa
talpose.

Prieš programą, instituto 
pirmininkė prezidentė Ksa
vera Karosienė entuziastiš
kai pasveikino skaitlingą ir 
pristatė šios dienos pirminin
kės pareigose moterį, kuri 
gimė Jungtinėse Valstijose ir 
mūsų Californijoje. Ji yra 
Japonų kilmės. Laike Antro
jo pasaulinio karo, bendrai 
su tūkstančiais kitų japonų 
buvo uždaryta koncentraci
jos stovykloje 4-ris metus. 
Ji darbavosi darbo unijose, 
baigė kursus San Francisco 
kolegijoje. Dabar ji yra šauni 
žurnalistė, daug rašo įvai
riems žurnalams. Niki Brid
ges, pagarsėjusio laivakrovių 
unijos vado Harry Bridges 
žmona.

Niki Bridges dalyvius šiltai 
pasveikino Tarybų Sąjungos 
63 metinių sukaktimi. Po to 
sekė sveikinimų skaitymas, 
nuo San Francisco mero 
Dianne Feinstein, nuo Oak- 
lando miesto mero L. Wilson 
ir Berkeley miesto mero. 
Buvo ir daugiau sveikinimų.

Po tam Pirmininkė Niki

iškvietė San Francisco TSRS 
konsulą Boris M. Gustarev, 
kuris taip pat sveikino Tary
bų Sąjungos žymią 63 meti 
nių sukaktį ir linkėjo, kad 
pasaulinė taika ir draugystės 
ryšiai gyvuotų. Prie to buvo 
iškviestas vietinis rašytojas, 
kalbininkas, Mike Davidow. 
Jis sveikindamas linkėjo, 
kad pasauly gyvuotų tvirti 
draugystės ryšiai ir taika.

Kalbėjo daktaras Herbert 
Aptheker, 30 knygų autorius 
ir istorikas. Jo kalba buvo 
tikrai istorine, įspūdinga ir 
įdomi.

Iškviesta Kitką Ensemble. 
Ji Tarybų Sąjungos ir Euro
piečių liaudies meliodingomis 
dainomis publiką žavėjo. Šia 
proga aukų gauta trys tūks
tančių dolerių. Lietuviai pri
sidėjo $250.

Dalyviai gavo progą pasi
gėrėti žavinga Tarybų Są
jungos bei Maskvos Olym- 
piados Filmu.

Prieš porą savaičių iš Lie
tuvos San Francisce lankėsi 
daktaras Algis Pūras. Jis į 
Ameriką iškviestas giminių. 
Daktaras Pūras pabuvojęs 
Los Angeles ir San Francisce 
taip pat Chicago j. Lankėsi ir 
žurnalistas Sigitas Krivickas 
iš New Yorko. Abu svečiai 
buvo apsistoję pas Juozą ir 
Ksaverą Karosus.
ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS

Vlado Railos praėjusią va
sarą “Laisvėje” paskelbti įs
pūdžiai iš viešnagės Lietuvo
je. Man rodosi, buvo vieni 
geriausių. Skaitydamas jo 
aprašymus jauti, kad esi ten 
pat su juomi ir matai visas 
Lietuvos įdomybes. M. B-tė

Nors dar tik penkmetis, kaip Kamajų apylinkės Tarybos 
deputatė Janina Stasiūnienė dirba veršelių augintoja 
Rokiškio rajono “Naujo gyvenimo” kolūkyje, tačiau socia
listiniame lenktyniavime yra pasiekusi puikių rezultatų. 
Turbūt dar nėra buvę tokio visuotinio žemdirbių susirinki
mo, kuriame, kalbant apie gyvulininkystės fermų pirmū
nus, nebūtų paminėta Janinos Stasiūnienės pavardė. Tai 
žmogus, kuris visą savo energiją, sugebėjimus atiduoda 
ūkio ekonomikos kėlimui—sakoma apie ją. Smagu dirbti ir 
todėl, kad Kuokšių fermos, kurioje triūsia Janina, vedėja 
Nijolė Kirlienė pripažinta viena geriausių darbuotojų 
rajone tarp savo specialybės draugių. Už puikų darbą 
Janina Stasiūnienė apdovanota Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo garbės raštu.

Nuotraukoje: veršelių augintoja J. Stasiūnienė [kairėje] 
ir Kuokšių fermos vedėja N. Kirlienė. A. Zibolio nuotr.

Isabel Lamaitis, No. Merrick, N. Y..................................3.00
M. Draugelienė, Huntington Sta., L. L, N. Y.,
per F. Klaston.................................................................. 3.00

John Sastavickas, Brockton, Mass., per C. Ustupą ... .2.00 •
R. Adakauskienė, Verdun, Que., Canada,
per J. Urbanavičių.......................................................... 2.00

J. Balais, Verdun, Que., Canada, per J. Urbanavičių . .2.00 
P. Barzdienis, Verdun, Que., Canada,
per J. Urbanavičių .......................................... 2.00

E.Blažienė ,LaSalle,Que.,Canada,per J.Urbanavičių . .2.00 
J. Braukila,Montreal,Que.,Canada,per J.Urbanavičių .2.00 
A. Kaupas, Verdun, Que., Canada, per J. Urbanavičių 2.00
C. Lignugaris,Verdun,Que.,Canada,per J.Urbanavičių .2.00 
A. Rasim, Verdun, Que., Canada, per J. Urbanavičių .2.00
D. Skardžius,Verdun,Que.,Canada,per J.Urbanavičių. . 2.00
S. Stravinskas, Montreal, Que., Canada,
per J. Urbanavičių................................  2.00

Joe Venskus,Montreal,Que.,Canada,
per J. Urbanavičių ..........................................................2.00

U. Veškelienė, Montreal, Que., Canada,
per J. Urbanavičių..........................................................2.00

Stanley Virbali, St. Laurent, Que., Canada,
per J. Urbanavičių......................................  2.00

A. White, LaSalle, Que., Canada, per J. Urbanavičių .2.00 
A.Yuzilaitis,Verdun,Que.,Canada,per J.Urbanavičių . .2.00 
A. Balčiūnas, Waterbury, Conn., per M. Svinkūnienę .1.00

* * *
Viso dabar skelbiamų aukų gavome $4,184.00. Pridėjus 

primiau skelbtąsias aukas, į fondą iki lapkričio 25 dienos 
įplaukė $14,970.92.

♦ * *
Širdingai dėkojame.

ADMINISTRACIJA
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KANADOS ŽINIOS

MONTREAL, QUEBEC
PASKUBINKITE 
ATSINAUJINTI 
“LAISVĘ”

“Laisvės” vajus jau turėjo 
baigtis lapkričio pabaigoj, 
bet dar liko keletas skaityto-1 
jų, kurie savo prenumeratų i 
neatsinaujino. Būkite geri, į 
nelaukite, kada klups blogi ir 
šalti orai ir vajininkams bus 
sunkiau aplankyti.
MIRTYS, LIGONIAI

A. Šuplevičienė buvo išvy
kusi į JAV į savo švogerio 
laidotuves ir aplankyti savo 
sunkiai sergančią sesutę.

P. Nakas, kuris vakare 
buvo gana gerai nusiteikęs, 
rytą rastas suparalyžiuotas, 
nekalba. Gvdosi Royal Victo-

§ Naujųjų Metų proga |
r Sveikiname gimines Kanadoje ir Lietuvoje.

ą i Linkime daug laimės gyvenime ir geros sveikatos. 01

rijos ligoninėje.
A. Račiūnienė staiga susir

go, išvežta į Cabriny ligoni
nę.

K. Jurgutienė paslydo ir 
susilaužė ranką. Gydosi na
mie.

J. Vilkelienei nosyje trūko 
gysla ir nutekėjo daug krau
jo, trumpam laikui buvo ligo
ninėje.
GERESNĖS NAUJIENOS

H ALGIRDAS ir REGINA GRINKEVICIAI $
jįS Vilnius, Tarybų Lietuva H)

L. ir Ch. Vaitiekūnai susi
laukė pirmagimės dukrelės.

Nellie Mitjus (buvusi Kie- 
laitė) su savo vyru ir dukra 
buvo atvykusi aplankyti savo 
seną mamytę, brolį V. Kielą 
ir sesutę J. Crombie. P.

& Naujųjų Metų proga
Sveikinu gimines, visus pažįstamus, “Laisvės” 

fjK kolektyvą, skaitytojus ir rėmėjus. Linkiu visiems 
geros sveikatos ir energijos. Lai būna taika ♦

M pasaulyje ir tautų draugystė 1981 metais.
J. SHINKŪNAS

if Toronto, Ont., Canada

TORONTIECIŲ KRONIKA
PALAIDOJOM
DAR VIENĄ

Ketvirtadienį, lapkričio 27, 
palaidojom dar vieną tautie
tį, Petrą Pajuodį, gyvenusį 
jau 80-uosius metus. Nuliūdi
me paliko Kanadoje brolį 
Povilą (Londone) ir seserį M. 
Paužienę (Oakvilyje), taipgi 
vieną seserį ir keturis bro
lius Lietuvoje.

Velionis Kanadon atvyko 
1926 metais, iš Uždegių, Pa
nevėžio apskr.

Jis buvo laisvų pažiūrų, 
tad ir palaidotas be religinių 
apeigų. Prieš išlydint J. Yla 
pasakė atsisveikinimo trum
pą kalbą, taipgi tarė kelis 
žodžius kapinėse. Palaidotas 
Park Lawn kapinėse. Paly
dėjo gražus būrys tautiečių. 
Iš Londono buvo atvykę bro
lis Povilas su žmona, A. 
Byrienė, J. Norris, S. Aleliū- 
nienė ir Lapieniukas. Iš Oak- 
villės buvo M. Paužienės du
kra su vyru (Šimaniai).

Laidotuvininkai buvo pa
vaišinti Sir Nicholas restora
ne.

Velionis buvo lietuvių or
ganizacijų narys: Sūnų ir 
keletą metų buvo Dukterų 
Draugijos Toronto kuopos 
užrašų raštininku, taipgi 
Centro Komiteto išdininku.

Lai jam būna lengva Ka
nados žemelė.

* * *
SUSIRGO

Sunkiai susirgo draugas A. 
Gudžiauskas, bet sveiksta. 
Jis yra Sūnų ir Dukterų 
Klubo aktyvus narys.

Taipgi labai sunkiai serga 
draugas A. Maigis. Jis gydo
mas St. Michael ligoninėj.

Serga ir ligoninėj Kaune 
B. Janauskienės ir J. Naru- 
sevičienės sesutė, Stasė An- 
drušienė.

Linkiu visiems ligoniams 
greitai susveikti.

* * *
MIRĖ MOTINA

Winniepege mirė Ed. Jur- 
zeko motina. Jis su žmona 
Birute buvo nuvykę į laido
tuves. Gili jiems užuojauta.

* * *

KLAIDOS ATITAISYMAS
Lapkričio 14 d. laidoje tū

pusioje korespondencijoje 
įvyko klaida. Moterų Klubui 
aukojo $20.00 Anelė Berškie
nė, o ne Mikasė Berškienė.

J. Ylienė

Iš KLLD CK raštinės
AUKOS APŠVIETOS 
FONDUI

Vancouver, B. C., kuopos 
nariai, su nariniais mokes
čiais, per A. Grinkų aukų 
apšvietos fondui atsiuntė se
kančiai:

V. Bareišis $5.00, P. Bukis 
$5.00, St. Dailidonis $2.50, 
Alg. Grinkus $16.55, Olga 
Grinkus $5.00, J. Kondrotas 
$4.00, J. Sasnauskas $6.35, 
Wm. Valiukas $2.50.

Visiems aukojusiems šir
dingai ačiū.

J. Yla
KLLD CK sekr.

TORONTO, ONT.

Mirus

Petrui Pajuodžiui
Reiškiame gilią užuojautą jo sesutėms ir bro

liams ir jų šeimoms Kanadoje ir Lietuvoje. Labai 
gailimės netekę savo tautiečio. Tebūna jam lengva 
Kanados žemelė.

A. Vilkelienė
J. Leskevičius
K. Kulikauskienė 
J. Žukauskas
J. A. Žuliai 
J. A. Ylai
S. E. Paberaliai 
V. Grinevičienė 
M. A. Guobai 
F. Balnis
P. M. Daugėlai 
J. Valaitis 
Ch. Morkūnas 
J. R. Kuktarai 
A. Vaičiulienė 
M. Pūrienė 
J. Morkūnas
T. Rimdžius
A. Jurgutaitis 
J. Ilgutis
B. L. Lukai 
P. J. Jančiai 
J. Budrys 
A. Balsienė

J. A. Morkiai
S. J. Kuisiai
B. Janauskienė
M. Vaitkienė
A. Poškienė
V. Masienė
F. E. Laurusevičiai
V. Strazevičius
T. E. Byrai
O. Balaišienė
P. M. Kiškiai
S. T. Aleliūnai
J. Norris
K. Ragauskienė
A. Ragauskas
I. Rukienė
T. Mockelis
M. E. Šimkūnai
J. E. Mockeliai
J. Šinkūnas
J. M. Mileriai
Ch. A. Narusevičiai
A. Strolienė
V. Rimdeika

N. Berškienė

Su Kalėdomis ir Naujaisiais Metais visus mūsų 
gimines ir draugus Kanadoje, Jungtinėse Valstijo
se ir Tarybų Lietuvoje.

LEO SVIRPLIAI su šeima
Windsor, Ont., Canada

ft

| ję Naujųjų Metų proga |
1 įd Sveikiname visus mūsų pažįstamus, gimines ir fB 

draugus, linkėdami jiems geros sveikatos ir
! JA sėkmės, taipgi pasirįžimo dirbti už visuotiną jo 

ny nusiginklavimą ir taiką tarp visų valstybių. 2?
ANITA, ANTHONY, OLGA 

ir ALGIRDAS GRINKUS 
Vancouver, B. C., Canada

$ Naujųjų Metų proga J?
, draugus ir pažįstamus 
ilrimp visiems sėkmės.

Sveikiname visus gimines,
Kanadoje ir Lietuvoje. Linkime visiems sėkmės, 
geros sveikatos ir sulaukti dar daug, daug Naujųjų 
Metų.

MARCIJONA GRIGALIŪNAS ir šeimaJA MARCIJONA GRIGALIŪNAS ir šeima
Toronto, Ont., Canada vi

Naujųjų Metų proga
Sveikinu gimines, draugus ir pažįstamus Lietu

voje, Amerikoje ir Kanadoje. Linkiu visiems 
stiprios sveikatos ir visokeriopos laimės gyvenime.

Lai būna taika pasaulyje ir tautų draugystė!

JOSEPH BRAZDŽIUS
Sudbury, Ont., Canada

Naujųjų Metų proga sveikinu gimines Tarybų 
Lietuvoje; draugus, pažįstamus ir artimuosius 
Lietuvoje, Kanadoje ir Amerikoje.

Lai būna taika ir ramybė visame pasaulyje!
GEORGE KODIS

Windsor, Ont., Canada

Su Naujaisiais Metais
Sveikiname gimines, draugus ir bičiulius Kana

doje, Tarybų Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos 
Valstijose.

Linkime visiems sėkmės gyvenime. Tebūna taika 
pasaulyje ant visados.

A. E. MORKEVlClAI 
Laval, Que., Canada

Su Kalėdomis ir Naujais metais, sveikiname 
visus mūsų gimines ir draugus Kanadoje, Jungti
nėse Amerikos Valstijose ir Tarybų Lietuvoje.

S. E. A. BALTULIŲ šeima 
Windsor, Ont., Canada

Vancouver,
British Columbia

Šioje provincijoje miestų ir 
miestelių valdybų rinkimai 
vyksta kas antri metai. Per 
daugelį metų iš reakcionie
rių, liberalų ir konservatorių 
buvo susidaręs bendras fron
tas N. P. A. (Non Partizan 
Association) ir šį pusės mili
jono miestą jie valdė kaip 
jiems patiko.

Per penkiolika metų COPE j 
(Komitetas Progresyvių Rin- j 
kėjų) išstatydavo pilną kan- j 
didatų sarašą, bet išrinkdavo ' 
tik vieną Harry Rankin.

Šiemet kandidato majoro 
vietai COPE Nutarė nestaty
ti, o remti Mike Harcourt (37 ; 
metų advokatą Naujųjų De
mokratų Partijos narį).

Vancouverio Darbininkų ; 
Taryba pažangiečių paramai j 
paskyrė $10,000 išsiuntinėti i 
rinkiminiams lapeliams.

Lapkričio 15 rinkimų rezul- i 
tatai sekantys.

Miesto Meru (Mayor) iš
rinktas Mike Harcourt.

Miesto Tarybon, iš 10 vie
tų reakcijonieriai NPA Išrin
ko tik penkis. Kiti trys iš 
COPE ir porą kitų kurie gal 
COPE pasiūlymus rems.

I School Board (mokyklų 
administracijon) iš devynių 
vietų COPE kandidatai gaus 
penkias vietas.

Į Parks Board (parkų ad
ministracijon) iš septynių 
vietų COPE gaus dvi, tai ir 
čia bus bent pora darbo 
žmonių prietelių.

Suprantama, kad didžiuma 
mokesčių eina į provincinės 
ir federalinės valdžių iždus, 
bet gera miestų valdyba gali 
daug pagelbėti bedarbiams, 
benamiams ir pensininkams.

Miesto rinkimuose dalyva
vo tik apie turinčių teisę 
balsuoti 30 procentų. Didžiu
ma darbininkų ir bedarbių 
nusivylę numoja ranka, kad 
balsavimu nieko nepakeisi, o 
gyvenimas rodo, kad mūsų 
visų balsai labai daug gali 
pakeisti. Algirdas Grinkus

San Diego, Cal.
GRAŽUS POBŪVIS

San Diego tėra mažai susi
tuokusių lietuvių. Bet čia 
gerai veikia Jungtinių Valsti- 
jų-Tarybų Sąjungos Drau
gystės Draugija, kurios tiks
las darbuotis, kad tarp šių 
šalių ir visame pasaulyje 
viešpatautų taika. Ir kai iš 
Tarybų Sąjungos į šią šalį 
atvyksta grupės ekskursan
tų, jos maloniai sutinkamos 
ir priimamos.* * *

Rugsėjo 28 Walterio Dori
no sodyboje surengtas pa
rengimas. Walteris ne tik 
suteikė vietą, bet paruošė 
maistą ir prieskonius. Daly
vių buvo virš 60. Kadangi 
maistas buvo suaukotas, tai 
draugijai liko pajamų.

Buvo ir koncertinė progra
mą. Kalbėjo Philips Honor ir 
J. Spiro. Jie apibūdino pa
saulinę padėtį. Parengimo 
dalyviai dar keletą valandų 
praleido po žvaigždėtu San 
Diego dangumi.

Valdyba ir rengimo komi
sija reiškia padėką W. Dori- 
nui už vaišes.

Bronius Gelgotas

St. Petersburg, Fla.
PRANEŠIMAS

Gruodžio 20 d. klubo rengi
nys. Gruodžio 27 d. LLD 45 
kuopos renginys, pietūs 12 
v. įvyks 314 15 Avė. South. 
Prašome visus įsidėmėti ir 
dalyvauti. V. Bunkienė

Užprenumeruokite 
"Laisvę" 

savo draugams

M

Linksmų švenčių visiems
Sveikiname visus mūsų draugūs ir pažįstamus 

čia Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje su žieminėmis 
šventėmis. Linkime visiems geros sveikatos, links
mai praleisti žiemines šventes ir dįug sėkmės 1981 
Metais.

TEOFILĖ MASIENĖ ir STEFANIJA
St. Clair Shoreš, Michigan

Naujų Metų Proga i

Sveikinu su žiemos šventėmis visus savo artimuo- į 
sius gimines ir draugus Amerikoje ir Tarybų Lietuvo- į

HELEN SIAURIS
St, Petersburg, Fla.

ŠVENČIŲ PROGA
Sveikinu visus pažįstamus, draugus ir gimines su 

Naujaisiais Metais ir žiemos šventėmis. Linkiu 
visiems stiprios sveikatos ir sėkmėj.

PETRONĖ MALINAUSKAS
Chicago, Ill.

Žiemos švenčių ir
Naujųjų Metų proga

Sveikiname visus mūsų draugus, 
gimines Amerikoje ir Lietuvoje.

Linkime sveikatos, laimės ir taikos pasaulyje.

bičiulius ir

MILLIE KAN 
Burbank, Ill.

CERE ir šeima

ja Naujųjų Metų proga $
Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus AV 

M gyvenančius Amerikoje, Kanadoje ir Tarybų Lie- 
tuvoje. Linkime visiems geros sėkmės, laimės, 

yf sveikatos ir taikos. 1B
W. J. DORINAI
48^0—62nd St.

San Djego, Cal. 92115

Sveikinu s 
žiemos šventei 
Naujaisiais Metais

s ir

gimines, draugus ir pažįstamus čia Amerikoje ir 
Lietuvoje. Linkiu viso gero “Laisvės” darbuoto
jams.

VALERIA SAMUOLIS
Chicago, Ill.

MIAMI, FLORIDA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

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

Kiekvieną dieną prisimenu savo mylimą vyrą ir 
jo nueitą teisingą kelią. Ilsėkis i 
mielasis, aš Tavęs niekad nepamiršiu

Žmona—ELIZABE"

ramiai, mano

H STANKUS
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Naujųjų metų proga
SVEIKINU

visus artimuosius, draugus ir bičiulius Amerikoje 
ir Lietuvoje. Linkiu sveikatos, sėkmės, džiaugsmo 
ir daug energijos.

IEVA MIZARIENĖ
Jackson Heights, N. Y.

Su Naujaisiais Metais
Karštai sveikiname visus mūsų draugus, bičiu

lius ir gimines Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime 
sveikatos, džiaugsmo, daug laimes ir taikos 
pasaulyje!

ADELE ir FELIKSAS LUPŠEVlClAI
Newark, N. J.

Palaidojus Oną 
Malinauskiene- 
Malin

Naujųjų Metų 
sutikimo banketas

$ Su Naujaisiais metais J?
Nuoširdžiausiai sveikiname visus gimines, arti- || 

TA muosius ir draugus šioje šalyje, Kanadoje, Pietų 
(H Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Visiems linkime y 
j/ geros sveikatos, daug laimės ir šviesių 1980 metų. p

Naujųjų Metų proga

ILSE ir ANTANAS BIMBAI 
Richmond Hill, N. Y.

f- Žieminių švenčių proga $
f Nuoširdžiai sveikiname gimines, draugus, bičių- 
' liūs čia Amerikoje ir Lietuvoje. vi
j. Linkime sveikatos ir sėkmės gyvenime su 
, ateinančiais Naujais Metais. vi

NELLIE ir POVILAS VENTA

Su Naujaisiais metais
Sveikinu gimines, draugus ir bičiulius Amerikoje 

ir Lietuvoje. Linkiu sveikatos, džiaugsmo, laimės 
ir sėkmės gyvenime.

NASTĖ BUKNIENĖ
Brooklyn, N. Y.

Proga žiemos švenčių ir Naujųjų metų sveikina
me savo gimines, bičiulius, draugus Amerikoje ir 
Tarybų Lietuvoje.

Linkime visiems laimingų Naujųjų metų ir 
sveikatos.

WALTERIS ir BRONĖ KERŠULIAI
Brooklyn, New York

Žieminių Švenčių Proga

Sveikiname gimines, draugus ir bičiulius Lietuvoje, 
Amerikoje ir Argentinoje su žieminėmis šventėmis ir 
Naujaisiais Metais.

A. BABARSKIENĖ ir duktė 
IRENA su šeima

Žieminių švenčių proga g
Širdingai sveikiname gimines, draugus, bičiulius 

ir visus Taikos mylinčius žmones Lietuvoje ir 
Amerikoje. Linkime sveikatos ir sėkmės gyvenime 
su ateinančiais Naujaisiais Metais.

MARY ADAMS [ŽVIRBLIENĖ]
Lake Ronkonkoma, L. L, N. Y.

Su Naujaisiais Metais |
Sveikinu gimines, draugus, bičiulius ir taikos @ 

darbuotojus Amerikoje, Kanadoje ir Tarybų Lietu- W 
voje. Linkiu visiems stiprios sveikatos ir visokerio- 
pos laimės gyvenime.

Lai būna taika pasaulyje! g
KOSTANCIJA RUŠINSKIENĖ 0

Brooklyn, N. Y. w

Naujųjų Metų proga
Nuoširdžiai linkiu linksmų švenčių ir laimingų 

Naujų Metų Aido Choro nariams, Niujorko Moterų 
Klubui, mieliems draugams ir visiems pažįsta
miems. Labiausia linkiu geros sveikatos, daug 
laimės ir sėkmės 1981 Metais. TESSIE STOCKIENĖ

Newark, N. J.

Atnaujindama prenumeratą savo mielai sesutei 
Lietuvoje, noriu pasveikinti sesutę ir švogerį Oną 
ir Rapolą Užkurėlius, jų dukras Birutę ir Jūratę; 
švogerį J. Eitutį Clevelande; taipgi Lietuvoje 
gyvenančius giminaičius Eduardą ir Marytę Jukne
vičius ir jų sūnelį Mantuką. Sveikinu visus kitus 
artimuosius Lietuvoje ir Amerikoje. Lai Naujieji 
metai atneša sveikatą, laimę ir taiką visame 
pasaulyje.

ANTANINA BOIALLIS
Maspeth, N. Y.

Kaip ir kiekvienais, taip ir šiais metais Aido 
Choras ruošia tradicinį Naujųjų Metų sutikimą. 
Banketas įvyks sausio 4. d., sel 
pietų, “Laisvės” salėje, 102-’
Ozone Park, N. Y. Įsitėmykite, kad tai įvyks
sekmadienį, sausio 4 d. Bus gerus vaišes, muzika, 
dainos ir šokiai. Auka $8.

lienį, 1 vai. po 
Liberty Avė.,

AIDO CHORAS

Moterų klubo narėms ■ "LAISVES"
Antradienį, gruodžio 16 d, | DIREKTORIAMS

Pirmadienį, gruodžio 15 d., 
2 vai. po pietų “Laisvės” 
salėje įvyks “Laisvės” direk
torių ppsėdis. ,r

N. Buknienė, sekr.

2 vai. po pietų “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. įvyks 
Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimas.

Šis bus paskutinis šių metų 
susirinkimas. Jame turėsime 
perrinkti valdybą, tad svar
bu visoms dalyvauti.

Valdyba

ĮKAITYKITE 
"LAISVĘ"

į Naujųjų Metų sveikinimas į
rf giminėms, draugams ir draugėms šioje šalyje ir į. 
rf L Lietuvoje linkiu laimingų ir taikių 1981 metų, į 
įį raginu budėti prieš gręsiantį karo pavojų!
? ALISĖ JONIKIENĖ |
? Kingston, N. Y.

Su žiemos šventėmis
Aš, su visa mano šeima, sveikinu visus mūsų 

Lietuvoje giminaičius ir draugus, taipgi dėdę 
Kazimierą Rušinską ir jo šeimą; Ievą Liekienę ir 
šeimą; Juliją Paukštienę ir šeimą.

ALTA [BUTKUS] CHUSID
Mount Vernon, N. Y.

Žiemos švenčių proga
Sveikiname visus gimines draugus ir pažįstamus 

Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime, kad su 1981 
metais būtų taika ir ramybė visame pasaulyje.

PETRONĖLE ŽUKAUSKAS ir šeima
Westwood, Mass.

Žiemos švenčių proga
Nuoširdžiai sveikinu brangius gimines, pažįsta

mus, “Laisvės” visą personalą ir Aido chorą su 
ateinančiais Naujaisiais Metais ir žiemos šventė
mis.

Linkiu daug geros sveikatos, sėkmės ir taikos 
pasaulyje.

KOSTANCIJA MILLER
Portland, Conn.

Sveikinam su 
nos šventėmis irzie

Naujaisiais 1981 Metais
Visus mūsų gimines, draugus bei pažįstamus 

Tarybų Lietuvoje ir Amerikoje, taipgi “Laisvės” 
personalą. Visiems linkime laimės ir būti svei
kiems.

ANNA DAUKUS ir šeima 
Detroit, Michigan

Sveikinu su 
nos šventėm irzie

Naujais 1981 Metais!
Gimines T. Lietuvoje: V. Deną, Demskiųuinunes i. juieiuvoje: v. Deną, Demskių ir 

Šulinskų šeimas; gimines, draugus bei pažįstamus 
šioje šalyje ir “Laisvės” štabą.

Lai būna pastovi taika visame pasaulyje!

ONA DOČKUS [buvusi Demskienė]
12049 Bramell, Detroit, Mich. 48239

Ona Malin, sūnus Bill ir Onos 
sesers duktė Mary Linton. 
Nuotrauka daryta 1978 me
tais.

Praėjusį penktadienį būrys 
Malinauskų šeimos draugų 
susirinko į Kern’s koplyčią, 
Richmond Hill atsisveikinti 
su pažangaus judėjimo rėmė
ją Ona Malinauskie$ę-Malin, 
kuri mirė sekmadienį, lapkri
čio 30 d.

Ona Strubelytė iš Lietuvos 
1912 m. atvyko į Minersville, 
Pa. 1913 metais. Ji ištekėjo 
už pažangių minčių vyro An
tano Malinausko-Malin. Jie 
išaugino sūnų Bill, kuris jau 
daug metų “Laisvėje” dirba 
ekspeditorium ir dukrą He
len Moody.

Jie gyveno Minersville, 
kur kietosios anglies kasyk
lose Antanas dirbo, bet ne
darbo laikais, jie 1920 metais 
persikėlė į West Virginia 
minkštosios anglies kasyk
las. Kelis metus padirbęs 
West Virginijoje su šeima 
vėl grįžo į Minersvillės ieško
ti darbo kietosios anglies 
kasyklose.

1932 metais šeima persike 
lė į New Yorką. Čia Antanas 
įsidarbino “Laisvės” name 
prižiūrėtoju, o vėliau buvo 
didelių namų prižiūrėtoju, 

| kuriuose 1964 metais namuo- 
j se įvyko sprogimas, kurioje 

$$ i Antanas tragiškai žuvo.
Onutė turėjo visa tai per

gyventi. Ji nebuvo stiprios 
sveikatos, per daugelį metų 
sirgo. Paskutiniaisiais kele- 
riais metais ji buvo ligoninė
se, beveik daugiau nei na
mie. Jai buvo įjungtas šir
dies reguliatorus (pace-ma
ker).

Onutė turėjo keturias se
seris ir vieną brolį čia Ame
rikoje, bet dabar teliko tik 
viena sesutė Californijoje.

Šermenyse dalyvavo jos 
sesers dukra Mary Linton iš 
Philadelphia, Pa.

Prieš išlydėjimą į Cypress 
Hills kapines, atsisveikinimo 
kalbą koplyčioje angliškai 
pasakė Ieva Mizarienė, taip 
pat ji kalbėjo ir kapinėse. 
Onutės karstas skendėjo pa
puoštas puikiausiomis gėlė
mis. Palaidojus lydėjusieji 
buvo pakviesti pietums į 
Jono Belecko Winter Gar
den valgyklą.

Onutė buvo Niujorko Lie
tuvių Moterų Klubo, Litera
tūros Draugijos 185-osios 
kuopos ir Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 13-osios 
kuopos narė.

Visų šių draugijų narių 
vardu sūnui Billiui ir jo 
sesutei Helen Moody reiškia
me giliausią užuojautą.

L M-nė

Remkite
Laikraštį 
'LAISVĘ"

BROOKLYN, N. y.
Mirus

Onai Malinauskienei
Malin

Reiškiame gilią užuojautą jos sūnui Bill, dukrai 
Helen Moody, taipgi 
draugams.

W. ir A. Yuskovic
Helen Esker
Anne Yakstis
V. Gasiūnienė
I. ir A. Bimba
B. ir W. Keršuliai
B. ir N. Skublickai
N. Buknienė
A. Rainienė
A. Urbaitienė
K. Bender
S. Diržuvaitienė

visiems artimiesiems ir

Ame lia Young 
Rutlji Bell 
Olg^ Margos 
Ieva
G. Wareson
O. Čepulienė

N. Ventai 
abarskienė 

Julie, Shimkus 
K. ir P. Meškėnai 
K. Rušinskienė
P. Kolendo

Mizarienė

II

P. ir

Berman

BRIEFS
The U. S. Department of 

Labor, in a workplace safety 
report admitted that the 
number of workers killed on 
the job jumped nearly 10 
percent in 1979 over the 
previous year, while work- 
related injuries rose to an 
astronomical 6,1 million for 
1979. 
* * *

On November 25, 1980, 
Brooklyn Union Gas filed a 
request with the New York 
State Public Service Com
mission to increase its rates.* * ♦

Lack of hope, recent loss 
of job and a history of 
childhood instability are 
among psychological aspects 
that may be risk factors for 
developing cancer, reports 
the Medical Tribune.* * *

The Soviet Union is plan-

* * *
Yelena Obraztsova, 
Artist of the USSR 
of cultural exchange

When 
People’s 
was one 
artists yisiting the United 
States,
you speak about the Ameri
cans’ att 
culture?

^as asked: “Could

tude toward Soviet 
She answered:

Id say they are very 
racted by our art. 

e received a very 
yelcome in every 
rt city. I am very

“1 wou 
much at 
We hav< 
warm v 
Americai 
happy we have so many dif
ferent
links with the States. Right 
now, two Soviet exhibitions, 
masterpieces of Italian pain
ting from 
treasures 
Kremlin, ; 
cessful in 
say that 
Americans is not limited to

inds of cultural

the Hermitage and 
of the Moscow 

are extremely suc- 
America. I must 
the interest of

ning four missions in the ’ our bailėj opera, painting, 
next five years to land robot 
spacecraft on Venus accor
ding to an American plane
tary scientist.* * *

They say Norman Mailer 
identifies with Marilyn Mon
roe. This is the only explana
tion for “Of Women and 
Their Elegance,” which is people and culture. So you 
not about elegance or worn- journalists should keep Ame- 
en, but is simply another ricans better informed about 
book by Mr. Mailer on Miss ’life in our country.
Monroe.

science, medicine

folk dancing, theater and ci
nema. They want to know 
more about our day-to-day 
life, our
and education. I saw for 
myself that Americans know 
very litle about us. We 
Russians know a great deal 
more about America and its

Tise

jfj’itfiš;

The shores of Lithuania, Latvia and Estonia 
are washed by the Baltic. l or centuries the sea 
has fed the people of the maritime territory 
and sent fair winds to their ships. But it has 
also hidden in its deptns their patience and 
grievances and grown salty from their tears. 
Forty years ago these republics chose the 
same road to the futui-e—socialism, changing 

J; the Baltic into a sea of friendship and hope, a 
sea of peace. This issue is devoted to the 

41 new life these republics have been building.

(Soviet Life, August 1980)




