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KRISLAI
Puikus sumanymas 
Ramybės dar nėra 
Ta pati istorija
Taisymas, gerinimas 

santykių
Pasikeitimas vizitais

A. BIMBA
Plieno pramonės darbinin

kų ir kitos darbo unijos bei 
šiaip pažangios organizacijos 
visos šalies mastu ruošia 
žygi į Washingtoną. Ten tuoj 
po to, kai išrinktasis prezi
dentas Reaganas susikraus
tys į Baltuosius Rūmus ir 
pradės savo prezidentavimo 
karjerą, Įvyks demonstracija 
jam “pasveikinti”, tai yra 
reikalauti kad jis savo darbo
tvarkėje pirmoje vietoje pa
laikytų ne pelnagrobių turčių 
interesus, o kovą su nedarbo 
siautėjimu šalyje ir milijonus 
bedarbių aprūpinti darbais.

Tikimasi, kad ši demon
stracija bus viena iš skaitlin
giausių ir kovingiausių visoje 
šios šalies istorijoje.

Tenka pripažinti, kad so- 
cialistinėn Lenkijon pilna ra
mybė dar nėra sugrįžusi, kad 
joje kontrrevoliucinis gaiva
las, remiamas ir kurstomas 
iš užsienių, tebėra nenuslo
pintas. Tikėkime, kad Lenki
jos liaudis greitoje ateityje 
pajėgs su juo susidoroti, kad 
nereikės jai pagalbos iš kitų 
socialistinių šalių.

Kas liečia šios šalies vidinę 
padėtį, tai beveik šimtu pro
centų tebesikartoja ta pati 
skaudi istorija: infliacija, kai
nos, miestuose skurdas ir 
kriminalistų siautėjimas te
bekyla. Ir vis dar nesimato 
jokių perspektyvų, kurios 
rodytų geresnius, švieses
nius laikus . . .

Nėra jokia paslaptis, kad 
santykiai tarp šios šalies ir 
Tarybų Sąjungos yra labai 
pablogėję. Kaltas preziden
tas Carteris. Jis su savo 
boikotais bei išpuoliais juos 
privedė prie dabartinės kri
zės. Kartais jau buvo pradė
ję atrodyti, kad jie visiškai 
nutruks. Tik dėkui tarybinės 
vadovybės kantrybei ir tole
rancijai, kad taip neatsitiko.

Kaip ten bebūtų, juos rei
kia gerinti, taisyti. To reika
lauja nutraukimas bei apri
bojimas branduolinio ginkla
vimosi varžybų ir išgelbėji
mas pasaulinės taikos.

Mums atrodo, kad to pa
siekimui labai patarnautų pa
sikeitimas aukščiausiame ly
gyje vizitais, būtent tarp 
Tarybų Sąjungos prezidento 
Leonido Brežnevo ir naujojo 
Jungtinių Valstijų preziden
to Ronaldo Reagano.

tai tūkstančių jaunimo
pagerbė John Lennon

Taip atrodė jaunieji byteliai [Beatles], kai jie lankėsi 
Amerikoje su koncertais. 1965 m. Nužudytasis John 
Lennon yra kairėje viršuje. Jo dešinėje —Paul McCartney. 
Kiti iš k. į d.: George Harrison ir Ringo Starr.

Washington. — Būsimasis 
prezidentas Reagan, sudari
nėdamas savo busimąjį kabi
netą, darbo sekretorium nu
matė New Jersey biznierių 
Ray Donovan. Jei prieš kitus 
jo pasirinktus kandidatus 
esama opozicijos, tai dėl Do
novan parinkimo kol kas 
dar nekelia balso nei biznie
riai, nei darbo unijų atstovai.

Roma. — Teroristai pa
grobė vietos teisėją Giovanni 
D’Urso ir laiko kaip įkaitą, 
reikalaudami, kad Italijos 
valdžia paleistų iš kalėjimo 
kalinius ir uždarytų Asinara 
kalėjimą.

New York. — Beveik sa
vaitę gedėję John Lennon, 
kurio gyvybė buvo pakirsta 
protiškai susimaišiusio jau
nuolio kulkos gruodžio 8 d. 
naktį prie pat namų netoli 
nuo Central Park, buvę to 
populiaraus ir įtakingo muzi- 
ko-dainininko pasekėjai pe
reitą sekmadienį Central 
Parke šimtu tūkstančiu susi
rinko ir pagerbė jo atmini
mą—dešimties minučių susi
kaupimu. Taip buvo prašiusi 
velionio našlė, jo muzikinės 
karjeros dalyvė japonė akto
rė Yoko Ono.

New Yorko spauda plačiai 
rašė ir apie John Lennon 
prisiminimą kituose miestuo
se: Los Angeles, Miami, Chi- 
cagoje, Detroite, Melbourne- 
Australijoje ir Liverpool-An- 
glijoje, kur John Lennon 
buvo gimęs ir augęs.

John Lennon, 40 m. am
žiaus, buvo pagrindiniu va
dovu prieš dvidešimt metų 
išpopuliarėjusios anglų daini
ninkų ketvertuko, vadinamų 
Beatles, kurie tuo metu susi-

Dar vis neaišku dėl 
Įkaitų paleidimo

Washington. — Čia turi
momis žiniomis, Ajatola 
Khomeini esąs davęs sutiki
mą paleisti JAV įkaitus Ka
lėdoms, jei JAV pasižadanti 
garantuoti išpildyti finansL 
nes sąlygas. Bet JAV valdžia 
dar laukianti oficialaus pra
nešimo iš Alžyro vyriau
sybės, kuri tarpininkauja 
tarp JAV ir Irano.

Washington. — Buvo pa
sklidę gandai, kad būsimoji 
First Lady Nancy Reagan 
negali iškentėti belaukdama, 
kada ji galės persikelti į 
Baltuosius Rūmus ir kad ji 
neva dariusi spaudimą į Car- 
terius, kad jie iš ten išsi
kraustytų dar prieš Reagano 
inauguraciją. Paaiškėjo, kad 
būsimosios prezidentienės 
sekretorė tapo atleista iš 
pareigų už pirm laiko žinių 
skleidimą.

laukė nepaprasto pasisekimo 
jaunimo tarpe. Jie tada ap
keliavo visus didžiuosius pa
saulio miestus. Amerikoje 
lankėsi 1964 m.

Yra išleista daugybė tos 
grupės plokštelių, kurios dar 
ir dabar turi didelę paklausą 
ir plačiai grojamos. John 
Lennon, po penkerių metų 
pertraukos, ką tik išleido 
naują plokštelę, ir buvo be
grįžtąs iš rekordavimo studi
jos į namus, kur jį pastojo 
vyrukas, pats išaugęs tos 
muzikos įtakoje, fanatiškas 
Lennono gerbėjas, paprašęs 
autorių autografo ir nusine
šęs ne tik plokštelę, bet ir 
Lennono gyvybę.

Dabar tariamas žudikas 
Mark Davis Chapman, 25 m. 
amžiaus, iš Honolulu, sėdi 
kalėjime, laukdamas bylos ir 
nevalgo, bijodamas, kad bu
vę Lennono pasekėjai jo ne
nunuodytų. Jį gins jau kitas 
advokatas, nes anksčiau pa
skirtasis atsisakė dėl grasini
mų. Grasinimų iš nužudytojo 
muziko pasekėjų pusės yra 
susilaukęs ir teisėjas, kuriam 
ta byla pavesta.

Velionis Lennon, kaip mu
zikos kritikai rašo, bus mili
jonų prisimenamas ne tik 
kaip šimtų dainų autorius ir 
dainininkas, bet ir tikrai 
daug prisidėjęs prie šio šimt
mečio populiariųjų dainų me
no. Jis rašė dainas ir politi
niams kaliniams, kaip Ange
la Davis, ir atlikdavo progra
mas parengimuose, skirtuose 
taikos judėjimui.

Tarybų Sąjungos spauda 
savo skiltyse plačiai rašė 
apie Lennono nužudymą ir 
minėjo jį kaip kovotoją už 
taiką ir amerikiečių smurto 
kulto auką. Buvo pabrėžta, 
kad ši žmogžudystė Ameri
koje nėra jokia naujiena—tai 
tik 701-oji auka šiemet New 
Yorke. Ta pačia proga pri
minta, kad savo metu JAV 
nenorėjo leisti Lennonui pa
stoviai apsigyventi, nes jis 
ėjo prieš karą Vietname, rė
mė Amerikos indėnus ir stu
dentus kovoje už jų teises.

IŠ NATO t 

DIPLOMATUS
Washington. — Žmonės 

sujudo kaip bitės avilyje, kai 
tik paaiškėjo, kad būsimasis 
prezidentas Reagan savo 
Valstybės sekretorium, reiš
kia, užsienio reikalų ministe- 
riu, pasirinko buvusį NATO 
vyriausių pajėgų vadą gen. 
Alexander Haig. Sujudimas 
atsirado dėl to, kad šis gene
rolas laikomas kontroversi
niu asmeniu, ir manoma, kad 
tas faktas, jog jis buvo prez. 
Nixono štabo vedėjas, jam 
sudarys daug sunkumų, ligi 
jį Senatas tam postui patvir
tins.

Bet būsimasis Senato di
džiumos vadas Howard Ba
ker tvirtina, kad Senatas 
generolą tikrai patvirtinsiąs. 
Pats Reagan koresponden
tams aiškino, kad, jo many
mu, gen. Haig yra labiausiai 
tinkamas asmuo, nes jis pa
žįsta daug užsienio diploma
tų, ir JAV užsienio politiką 
tinkamai tvarkysiąs. Kalba
ma, kad tasai generolas esąs 
dr. Kissinger ir buv. prez. 
Nixono “numylėtinis”. Esą, 
jiedu prikišę pirštus, kad 
Reaganas generolą pasirink
tų.

Gen. Haig bus pirmasis 
JAV valstybės sekretorius 
nuo Trumano laikų, kada 
valst. sekretoriumi buvo ge
nerolas George Marshall.

Pasibaigė demokratą' 

era Kongrese
Washington. — 96-asis 

Kongresas, užbaigęs savo se
siją pereito antradienio rytą, 
įeis į istoriją ne tik kaip 
užbaigęs 26 metus trukusią 
demokratų hegemoniją, bet 
ir bus žinomas kaip labiausiai 
nusistatęs prieš darbininkus, 
vartotojus ir tautines mažu
mas.

Darbininkų vadai kaltina, 
kad 96-asis Kongresas pasi
tarnavo tik biznio monopoli
joms. Primenama, kad Kon
gresas, nuimdamas kontroles 
nuo vietinės naftos, neiš
sprendė energijos krizės. Jis 
indorsavo tai, nepaisant, kad 
prez. Carter buvo įspėjęs, 
jog šis žygis suteiks naftos 
kompanijos trilijonus dol. 
pelno per ateinantį dešimt
metį.

Kongresas taip pat patvir
tino prezidento planą Penta
gonui išleisti vieną trilijoną 
dol. ateinančių penkerių me
tų laikotarpyje. Priedo dar 
fondai, skirti “pirmojo smū
gio” branduoliniams gin
klams, kaip MX, Cruise, 
Trident ir nervo dujų vysty
mui.

Tuo tarpu Senatas, prez. 
Carterio rūpesčiu, atidėjo 
SALT II ratifikavimą. Tai 
sutartis, kurią Carteris su 
Brežnevu pasirašė Vienoje.

Tarybų Sąjungos planas 
taikai Persijos įlankoje

Tarybų Sąjungos vadovas Leonidas Brežnevas ir Indijos 
premjerė Indira Gandhi pasirašo abiejų šalių draugiškumo 
ir ekonominio bendradarbiavimo sutartį, Tarybų Sąjunga 
Indijai pažadėjo plačią paramą, plečiant jos pramonę. 
Atskiru punktu vyksta susitarimas dėl ] 
bos, prasidėsiančios ateinančiais metais, 
Indija galės pirktis iš Tarybų Sąjungoi 
žvalgybinių lėktuvų MIG-25.

praplėstos preky- 
Karinėje srityje 

s aukšto pilotažo

NORI DIDESNĖS ĮTAKOS RINKIMUOSE
Washington. — AFL-CIO 

prezidentas Lane Kirkland 
spaudos konferencijoje, ry
šium su 25-osiomis metinė
mis nuo American Federa
tion of Labor apsijungimo su 
Congress of Industrial Orga
nizations, pareiškė, kad atei
tyje jo vadovaujama federa
cija norėtų veikliau pasi
reikšti prezidentiniuose rin
kimuose. Esą, organizacija 
galėtų pasisakyti už priimti
ną kandidatą dar prieš jam 
gaunant savo partijos nomi
naciją. Ligšiol federacija lai
kydavosi nusistovėjusios 
tvarkos ir neindorsuodavo 
kandidato iš anksto.

Ta pačia proga Kirkland 
pasisakė, kad jo vadovauja
ma 13 milijonų darbininkų 
organizacija būtų suintere
suota bendradarbiauti su re- 
publikonų partija, jei tai pa
sirodytų įmanoma. Jis aiški
no, kad darbininkų judėjimo 
pareiga—turėti kiek galima 
daugiau įtakos į politinių 
partijų veiklą. Jis pareiškė, 
kad nieko labiau nenorėtų,

kaip tik to, kad abidvi parti
jos taptų patrauklios darbo 
žmonėms.

Į šį abiejų—reiškia tik de
mokratų ir republikonų— 
partijų išskyrimą tuojau rea
gavo New Yorko Daily 
World laikraštis, tardamas, 
kad tos abidvi partijos jau 
yra save diskreditavusios 
tuščiais pažadais prieš rinki
mus ir jų sulaužymu po 
rinkimų. Darbo žmonių bal
sas politiškai galėtų būti ga
lingas tik tada, kai jis bus 
nepriklausomas nuo dviejų 
partijų sistemos, kuriai do
minuoja kapitalistinis mono
polis.

Washington. — Nors Kon
greso nariams ir nepavyko 
sau algų pasikelti, bet užtai 
Aukščiausias Teismas vien,; 
balsiai nutarė pakelti savo 
algas 10,000 dol., aiškinda
mas, kad prez. Carteris ir 
Kongresas pažeidė įstaty
mus, užšaldydami teisėjų at
lyginimus.

TELEGRAMA IS LIETUVOS
AUKŠTAS ĮVERTINIMAS

Gruodžio 12 dieną Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos pir
mininkui Juozui Maniušiui 
sukako 70 metų.

Už nuopelnus Komunistų 
Partijai ir Tarybų Valstybei 
ir septyniasdešimtųjų gimi
mo metinių proga TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumo įsaku draugas 
Maniušis apdovanotas Leni
no Ordinu.

Lietuvos Komunistų Parti
jos Centro Komitetas, Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos prezidiumas ir Minis
trų Taryba karštai pasveiki
no Juozą Maniušį septynias
dešimtųjų gimimo metinių ir 
aukšto Tėvynės apdovanoji

mo proga.
Su pasitenkinimu pažymi

me, sakoma sveikinime, jūsų 
ilgamete ir vaisinga valstybi
ne bei visuomenine veikla, 
nuopelnus atkuriant ir vys
tant Tarybų Lietuvos ekono
miką, mokslą ir kultūrą, 
stiprinant brolišką tarybinių 
tautų draugystę, telkiant 
respublikos darbo žmones 
partijos iškeltiems uždavi
niams įgyvendinti.

Iš visos širdies linkime 
jums, brangus drauge Juozai 
Maniuši, geros sveikatos, il
gų gyvenimo metų, visoke
riopos sėkmės sprendžiant 
didingus komunistinės visuo
menės kūrimo uždavinius.

V. Petkevičienė

New Delhi. — Kalbėdamas 
Indijos parlamente, Tarybų 
Sąjungos vadovas Leonidas 
Brežnevas, gruodžio 10 d. 
pasiūlė tarptautinį planą pa
laikyti taikai Persijos įlanko
je. Jis pabrėžė, kad Tarybų 
Sąjunga siūlo jį, siekdama 
taikos tame neramiame re
gione. Jis pakvietė JAV, 
Vakarų Europos šalis, Kini
ją, Japoniją bei kitas suinte
resuotas .šalis įsipareigoti, 
kad Persijos įlankoje ir šali
mai esančiose salose nebūtų 
užsienio karinių bazių; kad 
nebūtų laikoma branduolinių 
bei kitokių masinio naikinimo 
ginklų; kad nebūtų grasina
ma ar naudojama jėga prieš 
Persijos įlankoje esančius 
kraštus ir kad nebūtų kiša
masi į tų valstybių vidaus 
reikalus. Jis kvietė pagerbti 
tų valstybių statusą pasilie
kant neprisijungus prie kurio 
nors politinio bloko, pagerbti 
tų valstybių suverenines tei
ses į to regiono natūralius 
turtus, netrukdyti toms val
stybėms normaliai palaikyti 
prekybą ir naudoti jūros ke
lius susisiekimui su visu 
pasauliu.

Brežnevas pareiškė įsitiki
nimą, kad tokio pobūdžio 
susitarimas, suprantama, da
lyvaujant ir Persijos įlankos 
valstybėms, būtų geras lai
das to regiono saugumui. 
Tarybų Sąjunga,—pareiškė 
Brežnevas,—yra pasirengusi 
taip pat remti ir kitokius 
taikos pasiūlymus.

Pabrėždamas, kad Persijos 
įlanka pastaruoju laiku tapu
si vis didėjančio tarptautinio 
įtempimo tašku, jis atmetė 
kaip paprastą išmislą tvirti
nimą, kad būk Tarybų Są
junga grasanti to regiono 
taikai. Jis nurodė, kad kaip 
tik priešingai—tie, kurie taip 
tvirtina, patys žino, jog tai 
prasimanymas. Pripažinda
mas, jog Tarybų Sąjungai 
svarbu, kas dedasi tame re
gione, Brežnevas nurodė, 
kad Tarybų Sąjunga siūlo 
taikos ir saugumo doktriną, 
kas savaime priešpastatoma 
prieš imperialistinių kraštų 
agresijos ir diktavimo dok
triną.

JAV iš karto atmetė Brež
nevo pasiūlymą, aiškinda- 
mos, kad ligi Tarybų Sąjun
gos kariuomenė pasiliksianti 
Afganistane, jos nenorinčios

žiūrėti rinitai į jokį Tarybų 
Sąjungos
žinti įtempimui Persijos įlan
koje.

Palestini 
organizaci
Arafat apkaltino JAV už 
Tarybų Sąjungos plano neu
tralizuoti persijos įlankai ig
noravimą, 
rinkime,
13 metų sukakčiai nuo Popu
lar Front 
Palestine į
das aiškinp, kad JAV dau
giau koncentruojasi ties pa
dėtimi Lenkijoje, negu ties 
tuo taikos 
Esą, “kai
penkis puhktus neutralizuoti 
įlankai, tai 
kijos klaus

pasiūlymą suma-

ečių išlaisvinimo 
ijos vadas Yasir

Kalbėdamas susi
kirtame paminėti

for Liberation of 
sikūrimo, PLO va-

ir saugumo planu.
Brežnevas iškėlė

JAV iškėlė Len- 
mą”.

Chunta 
prezidentą

paskyrė

e. SalvadoroSan Jos 
penkių asmenų karinė chun
ta, valdžiusi kraštą pastaruo
sius 16 mė 
kai laikyd 
siekdama toliau konsoliduoti 
reakcinį sp 
zidentą, ku 
Jis yra krikščionių demokra
tų politikierius ir chuntos 
narys Jos 
reakcingiau 
rys—pulk, 
tierrez tapo karinių pajėgų 
vyriausiu v

Naujasis 
kalbėdamas politikieriams ir 
karininkams, kurie jį išrin-. 
ko, pabrėžė 
korupcija i 
disciplines 
taip pat nu 
menės va 
daug pasilį 
nys, atsakingi už smurtą, 
būsią pašalinti iš tarnybų ir 
nubausti.

Diplomatiniuose sluoks
niuose ma 
keitimas galėsiąs suteikti vy
riausybei daugiau galios pra
dėti pasitari 
tinės revolt 
riais, sieki 
valdžią. Bet yra ir tokių, 
kurie mano, 
neįvykę. E 
padaręs kpmpromisą, kuris 
gali brangi 
kai prezidentas nėra ginkluo
tųjų pajėgų vadu, tai jis ir 
neturės jok

nėšių, desperatiš- 
ama kontrolę ir

arną, išrinko pre- 
ilris pakeis chuntą.

ie Duarte. Pats 
sias chuntos na- 
Jaime Abdul Gu-

adų.
prezidentas”,

reikalą kovoti su 
r įvesti daugiau 
tariuomenėje. Jis 
įrodė, kad kariuo- 
dovybėje būsią 
eitimų, o asme-

ma, kad šis pa-

imus su demokra- 
ucijos fronto na- 
ančiais nuversti

kad nieko nauja 
są, Jose Duarte

ai kaštuoti, bet,

os galios.
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Kas ką rašo ir sako
Į GARBINGOS PASTANGOS

Pranešime iš Vilniaus

NETURIME TYLĖTI!

Ko jie skrido į Madridą?
Antras mėnuo Ispanijos sostinėje Madride tęsiasi Euro

pos šalių, J. A. V. ir Kanados atstovų konferencija, skirta 
bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos klausimams.

Kaip žinome, prieš penketą metų Suomijos sostinėje 
Helsinkio mieste buvo pirmąsyk susirinkę šių kraštų galvos 
ir priėmė labai svarbius tarimus. Tada tie tarimai atrodė 
visiems aiškūs ir būtini vykdyti. Tik paskui prasidėjo 
įvairiausios jų “interpretacijos”. Gaila, kad čia daugiausia 
vandens pridrumstė atėjęs valdžion mūsiškis prezidentas 
Jimmy Carter su savo liūdnai pagarsėjusia “žmogaus 
teisių” doktrina. Mat, jam labiausiai parūpo kišti nosį į 
socialistinių šalių vidaus reikalus, užmerkiant akis į 
klaikius elementaraus teisingumo pažeidimus profašistinių 
režimų kraštuose (Čilėje, Salvadore) ir net pačiose 
J. A. V.-bėse.

Carterio prezidentavimo laikas jau baigiasi. Tuoj nueis 
užmarštin ir kai kurie nepamatuoti to nepastovaus 
farmerio žingsniai mūsų krašto užsienio politikoje, kai buvo 
smarkiai apgadinti santykiai su įvairiom šalim. Tačiau dar 
nežinia, kas pasikeis, kai bus inauguruotas naujasis 
prezidentas Ronald Reagan. Sunku pasakyti, kokios 
pozicijos laikysis Madride jo nominuota nauja delegacija. 
Konferencija, galima sakyti, ta proga ir darys pertrauką 
nuo Kalėdų iki 1981 metų sausio 29 dienos, kai jau bus 
inauguruotas naujasis J. A. V. prezidentas. Tada ir 
pamatysime, ar ir toliau liks toks “karingas” J. A. V-bių 
delegacijos tonas dėl Tarybų Sąjungos pagalbos savo 
kaimynams (pavyzdžiui, Afganistanui), dėl įvairių disiden
tinių atskalūnų, kartais net susitepusių kriminalystėmis.

Viena aišku, kad J. A. V.-bių delegacija nusipelnytų 
didesnės pagarbos, jeigu, atsižvelgdama į tikrąją padėtį, 
užsiimtų ne skaldymu, o vienijimu pastangų, vedančių į 
tolimesnį taikų sambūvį ir bendradarbiavimą šalių su 
skirtingomis politinėmis sistemomis.

Kaip pasiseks Madrido konferencija, pirmiausia priklauso 
nuo to, ar joje susidarys pasitikėjimo ir bendradarbiavimo 
klimatas, ar pavyks išvengti bereikalingos konfrontacijos.

Sukurti ir palaikyti prideramą darbo atmosferą stengiasi 
patys konferencijos dalyviai, o taip pat vyriausybė tos 
šalies, kuri priima šį reikšmingiausią tarptautinį forumą. 
Todėl labai keistai atrodo kai kurių išeivijos veiksnių 
elgesys Madrido konferencijos atžvilgiu. Jie sąmoningai 
pasisako už konfrontaciją, segasi sau žmogaus teisių 
“gynėjų” vaidmenį. Visokiais būdais stengiasi prilįsti prie 
Vakarų šalių delegacijų. Delegatams brukami lapeliai su 
raginimu kažką “vaduoti”, palaikyti opozicinių triukšmada
rių grupeles Rytų Europos šalyse. Jie tikisi, kad didinant 
įtampą pačioje konferencijoje, bus užblokuoti ir nepriimti 
kai kurie konstruktyvūs, geri įvairių šalių pasiūlymai.

Kelia nuostabą tai, kad dešiniųjų “komitetų”, “tarybų” ir 
kitokių sambūrių atstovai sugebėjo ne tik nuvykti į 
Ispanijos sostinę, bet ir ten gauti komfortą savo abejotinai 
veiklai. Daugiausia jie šūkauja susirinkę į Castelana 
viešbutį, kur įsimetė lyg širšynas “baltų veiklos centras”. 
Tikrumoje gi ta “veikla” neturi nieko bendro su pačia 
Madrido konferencija. Atvirkščiai—tie šūkautojai neriasi iš 
kailio, stengdamiesi užgožti šį svarbų tarptautinį susitiki
mą įvairiais “kaltinimais”. Ypač akiplėšiškai elgiasi vadina
mo visuomeninio J. A. V.-bių komiteto Helsinkio susitari
mams vykdyti Madrido skyriaus direktorius Bruce Allen 
Kieman, iš Vakarų Vokietijos atsiradęs latvių informacijos 
biuro vedėjas Julius Kadelis, keletas lietuviškų landukų— 
K. Bobelis, K. Šidlauskas, M. Rudienė. Jie įkyriai piršo 
delegacijų nariams “medžiagą” apie žmogaus teisių “pažei
dimus” Rytų Europos šalyse, organizavo “apvalaus stalo” 
konferencijas. Kai kurie jų “parengimai” priminė net . . . 
cirką. Buvo kūrenami lauželiai, durstomas! oda, neva 
demonstruojant kraujo lašus, tekančius iš venų. Jeigu jau 
iš tiesų koks “veikėjas” būtų gerai persirėžęs venas, tai 
šiandien jis ramiai gulėtų Chicagos ar Philadelphijos 
tautinėse kapinėse.

Keista, kad abejotina tų niekur nepritampančių ir 
praradusių savo tėvynę atplaišų “veikla”, nukreipta prieš 
bendradarbiavimo ir savitarpio supratimo atmosferą, 
gauna nepelnytai daug vietos Ispanijos spaudoje.

Labai neatsakingai pasielgė Madrido konferencijos press 
klubo darbuotojai K. Mendo, Ch. Martines, K. Boada, 
kurie, praradę žurnalistinio objektyvumo jausmą, šoko 
aprašinėti tuos atskalūnų “cirkus”.

Į Madridą sugužėję įvairaus plauko šūkautojai, teturėda
mi siaurakaktiškus nacionalistinius tikslus, bandė pravesti 
vadinamą “lygiagrečią konferenciją”. Joje vėl mėginta 
pasmaguriauti savo “kaltinimais” prieš socialistines šalis.

Ko gi tikisi tie rėksniai? Jie tikisi paveikti savo tariamą 
prestižą ir įkyrią reklamą naujoms aukoms vilioti.

Abejotini tikslai ir metodai duos, aišku, ir abejotinus 
rezultatus. Tie, kas nusidangino į Madridą, tikėdamiesi 
sudrumsti tarptautinę atmosferą, patyrė visišką fiasco, tai 
yra pralaimėjimą. Kaip tik todėl, vos dešimt dienų 
tepabuvęs Ispanijoje, pardūzgė namo K. Bobelis, o M. 
Rudienė išsileido “į kelionę po Europą”. Didžiausia nauda 
tiems veikėjams tai ir buvo jų asmeninis “gudtaimas” 
Ispanijos sostinėje. Daugiau nieko . . .

BET LABAI, LABAI 
KALTI IR JUS PATYS

Chicagos kunigų “Drauge” “Kultūrinis palikimas—atei- 
gruodžio 8 Juozas Masilionis j ties kartoms” rašoma: 
skundžiasi: j Lapkričio 20 d. Vilniuje

“Visi norime, kad lietuvių ' pasibaigė dvi dienas trukusi 
• respublikinė moksline konfe

rencija istorijos ir kultūros 
paminklų tyrimo bei restau
racijos klausimais. Į ją taip 
pat buvo atvykę specialistai 
iš šalies sostines ir broliškų 
respublikų, iš Bulgarijos, Če
koslovakijos, Jugoslavijos, 
Lenkijos, VDR, Vengrijos. 
Konferencijoje dalyvavo Lie
tuvos TSR paminklų apsau
gos ir kraštotyros draugijos 
pirmininke, respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininko pava
duotoja L. Diržinskaitė, Lie
tuvos KP Centro Komiteto 
kultūros skyriaus vedėjas S. 
Šimkus, respublikos kultūros 
ministras J. Bielinis, kiti 
atsakingi partiniai ir tarybi
niai darbuotojai, visuomeni
nių organizacijų atstovai.

Konferencijos proga Meno 
darbuotojų rūmuose sureng
ta respublikos restauratorių 
darbų paroda.

Šias svarbias ir garbingas 
pastangas mes karštai svei
kiname.

išeivijos jaunimas būtų lietu
viškas, bet visi ir žinome, 
kaip sunku jiems įpiršti ir 
lietuvių kalbą, ir savuosius 
papročius, ir aplamai visa, 
ką mes vadiname lietuvišką
ja kultūra. Užtat ne vienas 
skundžiasi, kad tarp senimo 
ir jaunimo auga praraja, vis 
sunkiau pereinamas tarpek
lis, kad vis sunkiau ir sun
kiau senesniesiems susikal
bėti su jaunimu”.

Tikra tiesa: Lietuviškosios 
išeivijos jaunime klestėti lie
tuvybėj vis darosi sunkiau 
ir sunkiau, jau beveik nebeį
manoma. Bet mums atrodo, 
kad tokios padėties sudary
mui labai pasitarnauja ir 
patys “Draugo” leidėjai, re
daktoriai ir jų bendradarbiai 
bei kiti “vaduotojai” su savo 
priešingu nusistatymu link 
nūdienės Lietuvos. Niekini
mas, purvinimas ir šmeiži
mas nūdienės Lietuvos lietu
viškosios išeivijos jaunime 
atšaldo pagarbą ir meilę savo 
tėvų gimtajam kraštui . . .

Kai laikraščiuose dabar 
kasdien mirga pranešimai 
apie Madrido konferenciją, 
prisimenu ir aš, kaip patekau 
į Ispaniją prieš 40 su viršum 
metų. Tada tenai liepsnojo 
žūtbūtinė kova su fašizmu. 
Visa pažangioji žmonija, su
laikiusi kvapą, sekė įvykius 
Ispanijoje. Fašistinė reakcija 
suruošė atvira nnnlimą prieš 
jaunutę Liaudies fronto vy
riausybę. Ir mes tada buvo
me jauni, legaliais ir slaptais 
keliais iš visų pasaulio kam
pų suvažiavę į krauju paplū
dusį kraštą.

Ne nutrūktgalviškų nuoty
kių ieškoti mes vykome tada 
į Ispaniją. Kaip ir tūkstančiai 
patriotų savanorių, žinojau, 
prieš ką kovosiu ir dėl ko 
teks rizikuoti net gyvybe. 
Tarptautinis fašizmas buvo 
užsimojęs kruvinu kirviu su
triuškinti Ispanijos liaudies 
demokratinius iškovojimus. 
Mes—nuo eilinio internacio
nalinių brigadų kovotojo iki 
Liaudies armijos vado—su
pratome, kad reikia tą kirvį 
išmušti iš fašizmo nagų. Ru
dasis fašizmo maras jau plito 
ne tik Europoje . . .

kia deramo atkirčio iš 
JAV-bių vyriausybės, 
a vertos JAV-bių de-

TIKRAI YRA KUO
DIDŽIUOTIS

Žurnale “Mokslas ir Tech
nika” skaitome:
„KAUNO
AUDINIAMS" — 50

metųPrieš penkiasdešimt 
Kaune ėmė veikti nauja Įmonė, 
pirmoji pradėjusi gaminti šilki
nius audinius Lietuvoje. Gamy
ba buvo nedidelė, dirbo mecha
ninės staklės. Per pamainą jo
mis buvo išaudžiama po keletą 
metrų šilko. Brandžiausias Įmo
nės darbo periodas prasidėjo 
1940 metais. Tada fabrike dir
bo 700 žmonių ir per metus bu
vo išaudžiama 1,7 mln. metrų 
audinių.

Dabar „Kauno audiniai“ —• 
moderni Ir pajėgi Įmonė, per 
metus išaudžiantl apie 8 mln. 
metrų audinių. Asortimentą su
daro 28 pavadinimų šilkas. Apie 
32% produkcijos žymima Vals
tybiniu kokybės ženklu. Už nau
jų audinių sukOrlmą fabriko 
darbuotojai apdovanoti 57 TSRS 
LOPP medaliais. Audinys „Žė
rutis 
aukso medalĮ.

Už nuopelnus vystant respub
likos tekstilės pramonę, planinių 
užduočių sėkmingą vykdymą ir 
50 metų sukakties proga „Kau
no audinių“ fabrikas apdovano
tas Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo garbės raš
tu.

Audinys
Leipcigo mugėje laimėjo

RAŠYTOJŲ KOVINGAS 
BALSAS

Lapkričio 17 San Francis
co, Cal. įvyko Jungtinių Val
stijų ir Tarybų Sąjungos 
rašytojų susitikimas. Tai bu
vo jau ketvirtas “Apvaliojo 
stalo” susitikimas. Tarpe da
lyvių minimas ir Lietuvos 
rašytojas M. Sluckis.

Iš susitikimo tarybinės ži
nių agentūros “TASS” kores
pondento pranešime rašoma:

“Susitikime Tarybų Sąjun
gos ir Amerikos rašytojai 
pabrėžė, jog būtina, kad 
abiejų šalių tautos vestų dia
logą, kad tuojau pat būtų vėl 
stengiamasi užkirti kelią gin
klavimosi varžyboms, išsau
goti taiką kaip pagrindinę 
kūrybos ir dvasinių vertybių 
kūrimo sąlygą. Daugelis kal
bėtojų pažymėjo didelę rašy
tojų atsakomybę dabartinia
me pasaulyje ir būtinumą 
visomis literatams prieina
momis priemonėmis toliau 
kovoti už taiką žemėje, savi
tarpio supratimo ir bendra
darbiavimo įtvirtinimą.”

"Now ya see it, now ya don’t"

Sveikinkite savuosius 
per “Laisvę”

Su žiemos šventėmis, su Naujaisiais Metais 
sveikinkime savo artimuosius per laikraštį “Lais
vę”. Bus laikraščiui parama ir pasieksite visus su 
vienu parašymu. Bet nedelskite—tuojau prisiųski- 
te savo sveikinimus. Kaina $10.00

ADMINISTRACIJA

j sušilau 
pačios

Kodėl šiandien prisimenu , Ko tadi;
legacijos Madrido konferen
cijoje v
Max Kempelmano kalbos 
apie tariamus žmogaus teisių 
pažeidimus socialistinės san
tvarkos šalyse? Kodėl tie 
ponai nė vienu žodžiu neužsi
mena, 
nės ir 
teisės

adovų Griffin Bello ir
tuos, atrodytų, jau tolimus 
laikus? Juk fašizmas gavo 
mirtiną smūgį antrajame pa
sauliniame kare, ir kažin ar 
verta apie jį kalbėti. Pasiro
do, neapykantos kitoms tau
toms ar rasėms apkratas yra 
labai gajus. Jis lyg ta piktžo
lė bando pro bet kokį plyšelį 
prisiminti, kas dabar dedasi
Čilėje, kur jau aštuntus me- Prisime 
tus smaugia šalį kraugeriška i 
fašistinė Pinočeto junta. Ne
reikia nė taip toli ieškoti. į 
Pakanka pasidairyti po pieti- : 
nes mūsų šalies valstijas, J 
kur vėl nesivaržydami ruošia 
savo atviras sueigas smailais i 
gobtuvais “pasipuošę” KKK 
rasistai. Chicagos Marquette 
Parko 71-oje gatvėje dunkso 
niūrus dviaukštis mūras su 
didelėmis juodomis svastiko
mis, lyg jame tūnotų po 
praėjusio karo pasislėpusi 
Hitlerio šmėkla. Štai tokie ir 
į juos panašūs gaivalai pir
mieji šoka trypti tikrųjų 
žmogaus teisių, drįsdami kė
sintis į gyvybes žmonių, ku
rie turi kitokią odos spalvą 
ar papročius. Liūdniausia, 
kad tos tamsiosios jėgos ne-

:aip trypiamos pilieti- 
dtų tautinių mažumų 
pačioje Amerikoje? 
name iš
os, kaip prieš porą 
priešais UN pastatą 

travo didelė minia in-

laikraščių,
televizi, 
savaičii 
demons 
dėnų, pėsčiomis atkeliavusių 
per vis^ Ameriką. Žinome, 
kaip be 
Meksikos ir kitų Pietų Ame
rikos šalių atbėgėliai, kurie 
neturi jįavę legalaus gyveni
mo teisės.

Štai kodėl šiandien negali
me tylė 
čiai. Š| 
plunksm 
liems žodžiams, kai taip daž
nai šiandien skamba brangūs 
man Ispanijos ir Madrido 
vardai.ryšium su opiais mūsų 
dienų pasaulio klausimais.

Povilas Venta
“Laisvės” direktorių 
tarybos pirmininkas

gailesčio išnaudojami

ti ir mes, pažangie- 
tai kodėl ėmiausi 
ps parašyti šiems ke-'

LAIŠKAI
Gerbiamas “Laisvės” 
Redaktoriau!

Netrukus nukris paskuti
nis senojo kalendoriaus la
pas, rodantis gruodžio 31 
dienos datą ant sienos, ir 
prasidės naujojo kalendo
riaus skelbiamos mūsų gyve
nimo dienos, savaitės ir mė
nesiai.

Metų pabaiga, tai yra, tas 
laikas, kada žemės planeta 
ima skrieti naują ratą aplink 
saulę, kada šiauriniame jos 
pusrutulyje pradeda ilgėti 
dienos, visais amžiais buvo 
vienaip ar kitaip pažymima. 
Senovės romėnai, pavyz
džiui, septynias dienas lė
baudami, šventė saturnali
jas, skirtas derliaus dievo 
Saturno garbei. Šiandien Va
karų pasaulyje vykstąs kalė
dinis, tikriau sakant, komer
cinis, triukšmas su visomis 
savo iliuminacijomis labai 
primena saturnalijų šventes.

Socializmo šalyse ikinauja- 
metinės dienos paprastai ski
riamos susimąstymui, balan
sų suvedimui, pasitaikiusių 
trūkumų analizei ir naujoms 
gairėms ateičiai numatyti. 
Toks jau yra gyvenimo dės
nis, kad tai, kas jauna, žvel
gia į priekį, laukia vilčių 
įsikūnijimo, o senesniam am
žiui būdinga dirstelėti į 
praeitį, į pasiektus laimėji
mus, pasidžiaugti jais, pasi
gėrėti, kad teko gyventi ir 
kovoti tokioje įvykių turtin
goje epochoje. Ant tarybinių 
veteranų krūtinių žvilgą or
dinai ir medaliai primena 
istorijoje neregėtą pergalę 
prieš fašizmą, pergalę, kuri 
iki šiolei įkvėpdavo, tebeį- 
kvepia ir įkvėps ateityje bū
simas kartas didvyriškiems 
žygiams.

Šiandien “Tiesa” ir kiti 
laikraščiai paskelbė TSKP 
CK nutarimą, kurio pilna 
antraštė skamba taip: “Pa
grindinės TSKP ekonominio 
ir socialinio vystymo kryptys 
1981-1985 metams ir laiko
tarpiui iki 1990 metų”.

Skaitydamas tą nutarimą, 
negali nenustebti, kokios 
milžiniškos gairės numatytos 
Tarybų Sąjungos žmonių ge
rovei kelti, kiek pastangų 
skiriama, kad tarybinis žmo
gus gyventų kas kartą vis 
šviesiau ir didingiau.

Tame projekte yra sky
rius, liečiantis ir Lietuvos 
respubliką. Jo antraštė: “Ga
mybinių jėgų išdėstymas. 
Sąjunginių respublikų ekono
minis ir socialinis vystymas”. 
Tos kelios eilutės yra tokios 
reikšmingos, kad aš negaliu 
jų čia nepacituoti.

“Lietuvos Tarybų Socialis
tinėje Respublikoje padidinti 
pramonės produkcijos gamy
bą 21-24 procentais, elektros 
energijos — 2,4 karto, naf
tos perdirbimą— 4 kartus, 
mėsos ir pieno konservų ga
mybą— 2,5 karto. Spartes
niais tempais vystyti elek
tronikos ir radiotechnikos 
pramonę. Daugiau gaminti 
skaičiavimo technikos prie
monių, audinių, baldų. Ge
rinti maistinės žuvies pro
dukcijos kokybę ir asorti
mentą.

Užtikrinti, kad būtų ati
duota naudoti Ignalinos ato
minės elektrinės, Vilniaus 
TE-3 pirmoji eilė, Mažeikių 
naftos perdirbimo gamyklos 
antroji eilė. Rekonstruoti 
pramoninio linų perdirbimo 
įmones.

Padidinti bendrosios žemės 
ūkio produkcijos metinį vi
durkį 8-10 procentų. Užtik
rinti, kad vidutiniškai per 
metus būtų gaunama 3,2-3,4 
milijono tonų grūdų, 2,3-2,5 
milijono tonų bulvių, 500-520 
tūkstančių tonų mėsos (sker
dienos), 2,8-2,9 milijono tonų 
pieno. Nusausinti 440-460 
tūkstančių hektarų pernelyg 
drėgnų ir pelkėtų žemių.”

Eiliniam žmogui akivaiz
džiausiai šie skaičiai byloja, 
kai jis atsiduria naujuosiuose 
mūsų miestų rajonuose, kur 
išaugo ištisi kvartalai pui
kiausių visais patogumais ap
rūpintų daugiaaukščių gyve
namųjų namų su dešimtimis 
tūkstančių butų. Norom ne
norom tai užčiaupia burną 
dar pasitaikantiems niurz
goms, viso to nematantiems. 
Ten, kur prieš dešimtį metų 
žaliavo rugiai ar augo bul
vės, dabar stiebiasi naujF 
balti miestai, architektų 
įžvalgiai suplanuoti, su vaikų 
darželiais, buitinio aptarna
vimo kompleksais, įvairiais 
kultūros statiniais.

Baigdamas šiuos kelius 
įžanginius sveikinimo žo
džius, linkiu visiems “Lais
vės” darbuotojams, rėmė
jams ir skaitytojams, sutin
kant Naujuosius Metus, pasi
džiaugti nueitu savo keliu, 
sėkmingai atsispirti užklum
pantiems negandams ir kar
tu su tėvynėje gyvenančiais 
tautiečiais pasigėrėti šviesia 
jos dabartimi ir dar švieses
nėmis bei didingesnėmis jos 
perspektyvomis.

Tegu naujojo sieninio ka
lendoriaus lapai būna tokie 
pat turtingi pergalių bei lai
mėjimų, reikšmingi mūsų vi
sų ateičiai ir lydimi sveikatos 
bei ryžtingos nuotaikos!

Gruodžio 31 dienos vakarą, 
kada, sugaudus Kremliaus 
kurantaįns, televizoriuose 
prasidės šventinis saliutas, 
kartu su kitais pakelsiu tostą 
už jus, mieli laisviečiai.

Su nuoširdžiausiais 
sveikinimais

Vilnius, J. Subačius 
1980.XII,2

Gerbiamieji Bičiuliai,
Sniegas dengia tėvynės 

laukus ir pievas. Ankstyva ir 
šalta šiemet žiema. Rytoj 
gruodžio pirma diena, o si
noptikai žada net apie pen- 
kioliką laipsnių šalčio. Vasa
ros daromi vėsesnės, lietin
gos, o žiemos šaltesnės.

Baigiasi dar vieni metai. 
Kai Jus pasieks šis laiškas, 
bus paskutinės 1980 metų 
dienos. Gąle metų visi skai
čiuoja savo laimėjimus dar
be, planuoja ateitį. Ir mes 
galime pasigirti tam tikrais 
laimėjimais. Lapkričio 19 
dieną mano vadovaujama 
vaistinė baigė vykdyti penk
mečio planą. Taigi, daugiau 
mėnesio mūsų keturių žmo
nių kolektyvas dirba virš 
penkmečio plano. Ir kiti dar
bo kolektyvai baigia, ar jau 
įvykdė savo penkmečio pla
nus. Aišku, bus kolektyvų, 
kurie penkmečio planus 
įvykdys gruodžio mėnesyje.

Artėja Nauji metai. O kaip 
norėtųs, kad tie metai būtų 
taikos visame pasaulyje me
tais, kad nebūtų niekur prie
spaudos, kad visos pasaulio 
tautos gyventų laisvos ir lai
mingos, kad žmonija būtų 
sveika ne tik fiziškai, bet ir 
morališkai, kad visi dirbtų 
žmonijos ir savos tėvynės 
labui, kad visus lydėtų sėk
mė, didelis noras padėti savo 
artimui, šios Žemės žmogui, 

Utad žmogus jaustus tikruoju 
mūsų planetos šeimininku, 
kad stiprūs negrasintų silp
nesniems, kad niekas ir nie
kur neslėgtų žmonių morališ
kai, kad visi pasaulio žmonės 
siektų šviesos, doros, tiesos, 
kad niekas niekam negrasin- 
tų, kad visi, visi būtų laisvi 
ir laimingi.

Na, o Jums, mieli Bičiuliai, 
Naujų, 1981 Metų proga lin
kiu visada būti jaunais dva
sioje, darbe rasti nusiramini
mą ir paguodą. Linkiu Nau
juose metuose geros sveika
tos, didelės laimės, puikios 
kūrybinės ugnelės. Tegul 
Naujieji Metai į Jūsų namus 
atneša taiką ir ramybę. Tad 
lenkiu Jums žemai galvą, 
spaudžiu dešinę: būkite lai
mingi!

Jūsų
Kęstutis Balčiūnas

1980.XI.31
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Lapkričio 28 d. Vilniuje 
mirė Spalio revoliucijos. Pi
lietinio karo ir revoliucinio 
judėjimo dalyvis, TSKP na 
rys nuo 1917 metų, Lietuvos 
TSR nusipelnęs kuiliuos vei
kėjas, sąjunginės reikšmes 
pcrsonalmis pensininkas Ka
zys Klorys

K, Klorys gimė 1896 m. 
sausio 19 d. Panevėžyje, dar
bininko šeimoje. Ieškodamas 
darbo, aštuoniolikmetis dar
bininkas išvyko j JAV. Dir
bo juodadarbiu B: n ga m tono 
miesto fabrikuose.

Nuo 1915 m. K. Klorys pri
klausė JAV lietuvių socialis
tų sąjungai. buvo aktyvus 
jos kairiojo sparno veikėjas.

Po Vasario revoliucijos Ru
sijoje K, Klorys su grupe po
litinių emigrantų išvyko i 
Petrogradą. Čia 1917 m. lie
pos mėn. buvo priimtas į 
bolševikų partiją. Netrukus 
jis pasiunčiamas partiniam 
darbui į Jekaterinoslavą (da
bar Dnepropetrovskas). Ten, 
taip pat Voroneže K. Klorys 
Raudonosios gvardijos greto
se kovojo už Spalio revoliu
cijos pergalę.

RKP(b) lietuvių sekcijų 
Centro biuro siunčiamas, K. 
Klorys 1918 m. vasarą sugrį
žo j gimtąjį Panevėžį dirbti 
revoliucinio darbo. Jis buvo 
vienas pirmųjų LKP Panevė

Kęstutis Balčiūnas

Nauji Metai
Šventa ramybė žemę glosto, 
Danguj parimusi delčia;
Pradingo nuovargis

nuo skruosto:
Draugai jau sveikin’

su švente 
Štai, skamba juokas,

liejas dainos, 
Širdis palinksta prie širdies; 
Naujieji metai šaunią laimę 
Atneš, bičiuli, patikėk!

žin organizacijos kūrėjų, 
LKP pogrindinio rajono ko
miteto sekretorius, dalyvavo 
parengiant LKP I konferenci
ją-

Paskelbus Tarybų valdžią 
Lietuvoje, nuo 1919 m, sau
sio men. dirbo Panevėžio 
vykdomojo komiteto pirmi- 
n n ko pavaduotoju.

Užsienio jnterventams ir 
vidaus kentrrevoliucijai nu
slopinus Tarybų valdž:ą, K. 
Klorys tęsė pogrindinį par
tini darbą Lie'uvojc. 1919 m. 
liepos mėn. buvo buržuazi
nės žvalgybos suimtas Kau
ne. Tarybų Rusijai ir buržua
zinei Lietuvai 1920 m. balan
džio men. pasikeitus politi
niais kaliniais, jis buvo iš
laisvintas ir išvyko į Tarybų 
šalį.

1921—1924 m. K. Klorys 
mokėsi J. Sverdlovo komu
nistiniame universitete Mask
voje, vėliau dirbo partinį ir 
pedagoginį darbą Cbabarovs- 
ke, Maskvoje ir kitur. Bend
radarbiavo ,,Priekalo" žurna
le.

Didžiojo Tėvynės karo me
tais K. Klorys kurį laiką 
tarnavo Tarybines Armijos 
16-ojoje lietuviškojoje divi
zijoje.

1946 metais sugrįžęs į Vil
nių, K. Klorys dirbo atsakin
gą administracini ir ūkinį 
darbą.

Nuo 1960 metų būdamas 
pensininkas, K. Klorys toliau 
aktyviai reiškėsi visuomeni
nėje veikloje, parašė turinin
gą atsiminimų knygą „Liau
džiai pakilus".

K. Klorys buvo apdovano
tas Raudonosios žvaigždės 
ordinu, keturiais TSRS me
daliais, dviem LTSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo garbės raštais.

Šviesus Kazio Klorio, išti
kimo Komunistų partijos sū
naus, atminimas išliks visų jj 
pažinojusių širdyse.

Grupė draugų

Prisnigo
Tai prisnigo! Tai prisnigo! 
Balta žemėj ir danguj; 
Pilnos šakos balto sniego, 
Sniego pusnys apsukui.

Medžiai klaidžioja po sniegą, 
Čeža upė po ledu, 
Sniego kalne šaltis miega, 
Apsiklodamas šerkšnu.

LIETUVIŠKOJI IŠEIVIJA IR "TĖVIŠKĖ"

PRANAS PETRONIS

1980 m. gruodžio 3 d. “Tė
viškės” draugijos pirminin
kui, dimisijos generolui ma
jorui Pranui Petroniui suka
ko 70 m. Spausdiname jo 
interviu, duotą “Laisvės” 
bendradarbiui Tarybų Lietu
voje Pr. Karlonui.

“Laisvės” redakcija 
Korespondentas:

— Pirmininke, kaip Jūs 
vertinate istorinius pasikeiti
mus lietuviškoje išeivijoje ir 
kokia “Tėviškės” draugijos 
veiklos perspektyva?

Pr. Petronis:
— Kiekvienas vyresnės 

kartos Lietuvos žmogus ne 
naujokas lietuviškos emigra
cijos klausimuose, bent jau 
tiek, kad puikiai žino, jog 
daugelyje pasaulio šalių gy
vena jo tautiečiai,—giminės, 
kaimynai, pažįstami. Į JAV, 
Angliją, Kanadą, Braziliją, 
Argentiną, Belgiją, Australi
ją, Urugvajų ir kitas valsty
bes įvairiais laikais emigravo 
mūsų tautiečiai ir jų skaičius 
iš tikrųjų labai didelis. Skai
čiuojama, kad Lietuvos išei
vija sudaranti apie 800,000 
gyventojų. Pagrindinėmis 
priežastimis gausios išeivijos 
yra senosios Lietuvos nesu
gebėjimas aprūpinti žmones 
darbu, o vadinasi ir duona. 
Taigi, ši vadinamoji ekono
minė emigracija buvusi gau
siausia, o ją dosniai papildė 
išeiviai, vengę tarnybos cari
nės Rusijos kariuomenėje, 
caro valdžios persekiojami 
pažangūs visuomenės veikė
jai, buvusių sambrūzdžių ar 
sukiliyių dalyviai, pagaliau 
žmones, suvilioti uždarbių,

“LAISVĖ”

kitaip tariant, patikėję gan
dams apie pasakiškai laimin
gą gyvenimą svetimuose 
kraštuose.

Visai kitokio pobūdžio ban
gą sudaro emigrantai, palikę 
Lietuvą 1940 ir 1944 metais. 
Nepasakysime, kad ji viena
rūšė—joje nemažai žmonių, 
kurie buvo suklaidinti fašisti
nės ir atsidavusiai jai pasi
tarnavusios nacionalistinės 
propagandų, tačiau šioji emi
gracija savo pobūdžiu visu
moje visgi antitarybinė, anti
komunistinė, palikusi Lietu
vą, kaip pralaimėtoja klasi
nių mūšių. Neapykanta dar
bo žmonių valdžiai ir šiandie
ną sudaro jos politinės veik
los kredo. Tiesa, ta jos politi
nė veikla naivi, netolerantiš
ka. Įsisiūbavę reakcionieriai 
net nesupranta visuomenės 
vystymosi dėsningumų, ku
rie įtikinamiausiai pasaulinės 
istorijos pavyzdžiais rodo, 
kad senoms visuomeninėms 
santvarkoms lemta užleisti 
vietą naujoms, augančioms, 
pasiryžusioms BŪTI, kad 
klestėtų žmonių gyvenimas.

Toks margas, įvairus lietu
vybės užsienyje pobūdis, jos 
nevienoda kilmė, esmingiau
si socialiniai skirtumai sąly
goja ir “Tėviškės” draugijos 
veiklą. Nereikia užmiršti, 
kad emigracijos išaugo, su
brendo, jau į vidutiniosios 
kartos kategoriją pakilo net 
ir paskutinės, tai yra 1944 
metų pilnamečių emigrantų 
išeivijoje gimę vaikai. Jiems 
jau tėvelių paramos nereikia. 
Jų rankos, protas sukuria 
gausiausias materialines ir 
dvasines visuomenės verty

bes. Būdinga, kad išeivijoje 
gimusi jaunoji karta savo 
požiūriu į tėvų šalį, į gyveni
mą, kurį turi Tarybų Lietu
vos žmonės labai skiriasi nuo 
požiūrio savo tėvų. Jie nere
tai patys pabando ieškoti 
kelių, kurie jiems padėtų 
būti lietuviais užsienyje, 
trokšta kultūrinio bendravi
mo su Lietuva paramos. Ko! 
bus išeivijos ir jos jaunuome
nės domėjimasis Tarybų Lie
tuva, lietuvių tautos istorija, 
jos kultūros lobiais, vadinasi, 
bus ir “Tėviškė”, kurios 
veikla didele dalimi priklau
sys nuo tokio domėjimosi 
intensyvumo, geravališku- 
mo. Teikdami paramą išeivi
jai, kartu džiaugiamės sulau
kę iš jos atsiliepimų, pasiūly
mų, patarimų ir viso to, kas 
padeda “Tėviškės” veiklą pa
koreguoti, tobulinti, žodžiu— 
pagerinti.

Korespondentas:
— Ar jaunoji lietuviško

sios emigracijos karta neiš
tirpsta gyvenime visuome
nės, kurioje gyvena?

Pr. Petronis:
— Tai logiška ir, pasaky

siu, labai esminga. Lietuviš
kosios išeivijos jaunuomenė 
yra neatskiriama dalis visos 
jaunuomenės, kurią turi kon
kreti šalis. Jai, jau ten gimu
siai, kažkokie išlikę lietuviš
kumo niuansai netrukdo pa
sinerti į gyvenimą. Išeivijos 
jaunuomenė atkakliai kovoja 
dėl savo tolimesnės ateities, 
kurią mato per tos visuome
nės teikiamas galimybes. Su
prantate, ji savo ateitį ma
to—kartoju!—toje visuome
nėje, kurios organizmo dale
lyte yra pati. Jai net į galvą 
rimtai neateina mintis, kad 
kada tai ji galėtų užimti 
kokią nors padėtį visuomenė
je, kuri yra socialistinėse 
šalyse, neišskiriant ir Tary
bų Sąjungos, kurios viena 
respublikų yra Lietuva. Lie
tuviškos išeivijos jaunuome
nė daug kartų, sakysime, 
“amerikoniškesnė” ar “brazi- 
liškesnė” ar dar kaip, negu 
kad lietuviška. Tai rodo ir 
jos lietuvių kalbos žinojimas, 
įpročiai, gyvenimo būdas su 
visomis jų gyvenamose šaly
se esančiomis tradicijomis. 
Žodžiu, nutautėjimo proce
sas neišvengiamas, tai objek

tyvus reiškinys, tik jo tem
pai būna greitesni ar lėtesni. 
Vadinamoji ekonominė emi
gracija lietuvybės išlaikymo 
požiūriu buvo žymiai patva
resnė. Gi 1940 ir 1944 metų 
emigracijos jaunuomenėje 
nutautėjimo procesas vystosi 
žymiai sparčiau. Tai išdava 
kitokių ekonominių, sociali
nių, ir politinių sąlygų. Eko
nominė lietuviškoji emigraci
ja buvo vargana, atėjusi iš 
darbo liaudies gelmių, dirbo 
šachose, gamyklose ir nesa- 
kysim, kad ji galėjo tikėtis 
kokiu tai priviUn-iiii, išsky
rus pasiektas klasių kovoje. 
Gi paskutiniąją emigrantų 
bangą sudarė labiau išsilavi
nę žmonės, dažniausiai į išei
viją patekę iŠ buržuazinės 
Lietuvos ir hitlerinės okupa
cijos įvairiausių tarnybų. Pa
lankios ekonominės pokario 
metų sąlygos sukūrė neblo
gas galimybes įsikurti, mo
kyti savo vaikus, duoti jiems 
įvairių specialybių. Ši aplin
kybė yra ne iš paskutiniųjų, 
spartinančių išeivijos jaunuo
menėje nutautėjimo procesą.

Tačiau kartu tenka pripa
žinti, kad lietuviškosios išei
vijos jaunuomenėje dar gy
vai reiškiasi tendencija žinoti 
iš kokių namų ji ten atėjusi. 
Tuomet ji atsigręžta atgal ir 
regi Lietuvą, kuri šaukia pa
žinti ją. Prisiglaudus prie 
lietuvių liaudies kultūros, 
pajutus jos didžiulius turtus, 
dvasinę tautos šilumą, šis, 
pradžioje gal gan gaivališ
kas, noras didėja, kartais 
perauga į būtinybę bendrauti 
ir todėl mes sutinkame jauni
mą atvykusį mokytis lietuvių 
kalbos, ar pasidairyti po sa
vo tėvų šalį. Iš jų išgirsti, 
kad jie pasiryžę grįžti į 
lietuvybę, stropiau domėtis 
lietuvių tautos gyvenimu, 
mokytis jos istorijos. Žodžiu, 
pasitaiko nemažai atvejų, kai 
jaunimas iš naujo atranda 
Lietuvą—savo tėvų žemę.

Korespondentas:
— Matyt, darbo aspektas 

su išeivijos jaunuomene yra 
svarbiausias “Tėviškės” 
draugijos veikloje?

Pr. Petronis:
— “Tėviškės” draugija 

įkurta kultūriniam bendravi
mui su visais užsienio lietu
viais—ir senais, ir jaunais ir

3-IAS PUSLAPIS

netgi su Tarybų valdžios 
priešais^ Jeigu mes regime— 
o tai ne kartą yra pasitaikę— 
kad žmogus susimąsto, ati
džiau apsižvalgęs kritiškai 
įvertina savo ankstesnį nusi- 

i teikimą prieš socialistinę 
i Lietuvą, tai mes tuo tik 
i džiaugiamės. Patys karštai 
mylėdami savo kraštą, visur 
didžiuodamiesi jo nepapras
tais laimėjimais, mes gyvai, 

‘ pasakysiu, susijaudinę prii- 
i mame ir kitų gerus žodžius, 
linkėjimus Lietuvai. 0 kas tų 
mūsų laimėjimų nemato?

i Netgi mato ir tie, kas jų 
nenori matyti. Tačiau mie- 

; liau kalbėti apie tai, kad 
išeivija turi daug šviesių 

, protų, labai garbingų žmo- 
! nių. Jais didžiuojamės, juos, 
. regis, net neišeina vadinti 
; emigrantais, kadangi jie vi- 
Į suomet aktyviai veikė kartu 
| su savo liaudimi Tėvynėje, 
: tai yra Lietuvoje. Neseniai 
<60 metų jubiliejų pažymėjo 
pažangus JAV lietuvių laik
raštis “Vilnis”, jau tiesiame

i rankas pasveikinti “Laisvę” 
su jos 70 metų sukaktimi. 
Argentinoje dar regime “Va
gą”. Tai 
didžiulę 
išeivijos 
čiai, apie 
si lietui 
miausiai 
dies. S
daug garbingų žmonių išug-

vis laikraščiai, atlikę 
rolę lietuviškosios 
gyvenime, laikraš- 
kuriuos būrėsi gau- 
iškoji išeivija, pir- 
kilusi iš darbo liau-
ikau, daug, labai

dė lietuviškoji išeivija ir Lie
tuva jais didžiavosi ir di
džiuojasi.

Man dažnai tenka pasisa
kyti lietuviškosios išeivijos 
klausimais, pavyzdžiui, “Ta
rybiniame mokytojuje”, 
“Tiesoje”, “Gimtajame kraš
te”, “Mcksle ir Gyvenime”,
lietuviškosios išeivijos pa-
žangioje spaudoje. Manau, 
kad tieji, kam rūpi kultūrinių 
ryšių, kultūrinio bendravimo

it

su Tėvyne klausimai, mano 
pasisakymus atrado ir žino.
Tėviškės” tikslas kilnus— 

padėti visiems tautiečiams 
užsienyję, kas tik to nuošir
džiai trokšta, būti arčiau 
Tarybų Lietuvos, jausti, ži-
noti, kuo ji gyvena, kuo 
džiaugiasi, kokias problemas 
turi ir kaip jas sprendžia.

Asmeniškai ne kartą tekę
atsakinėti į klausimą, kad 
esą, mes “Tėviškėje” pripa
žįstame, jog išeiviškasis jau-

.ATVAŽIUOSIU 
ČIA DAR NE KARTĄ',,

MŪSŲ RESPUBLIKOJE VIEŠĖJO AK
TYVI JAV VISUOMENĖS IR PAŽANGIŲ 
AMERIKOS LIETUVIŲ VEIKĖJA, 
“LAISVĖS” DIREKTORIŲ TARYBOS 
SEKRETORĖ NASTĖ BUKNIENĖ. IŠ
VYKDAMA NAMO, VIEŠNIA MIELAI 
PASIDALIJO KELIONĖS PO GIMTINĘ 
ĮSPŪDŽIAIS.

— Tarybų Lietuvoje Jūs jau ketvirtą 
kartą. Kiekvienas susitikimas su tėvų že
me — tai naujos pažintys, nauji įspūdžiai...

— Išvykau iš savo tėviškės 1938, sme
toninio režimo metais, ir štai dabai jau 
keturis kartus lankiausi Tarybų Lietuvoje. 
Koks didelis kontrastas, kokios permainos! 
Jų negalima nupasakoti, jas reikia pačiam 
pamatyti.

Kiekvienąkart, atvykusi į Lietuvą, susi
jaudinu iki ašarų: kokia pajaunėjusi ir iš- 
gražėjusi ji man pasirodo. Šiemetinis ma
no kelionės tikslas — aplankyti vyro (Pra
nas Buknys — pažangiųjų Amerikos lie
tuvių veikėjas, 43 metus išdirbo ,.Lais
vės” administratoriumi — Red), kapą. 
Prieš ketverius metus, vykdydama vyro va
lią, atvežiau iš Amerikos ir Tryškių kapi
nėse palaidojau jo palaikus Prie kapo pa- 
aodinau lietuvišką berželį — tegul jis pa- 
Jiūdi už mane. .. Skaudus tai buvo susiti
kimas, bet giliai širdy dėkojau tryškie
čiams, kurie rūpestingai prižiūri mažytį 
žemės kauburėlį, puošia jį gėlėmis.

— Kur Jums dar teko lankytis?
— Gimiau Kaune, tad pirmiausia norė

jau pamatyti miestą prie Nemuno. Žavė
jausi Kauno senamiesčiu, vaikštinėjau Lais
vės alėja, apžiūrėjau restauruotą Pažais
lio architektūrinį ansamblį. Žemaitijoje ap
silankiau viename vaikų darželyje. Iki šiol 
ausyse skamba skardūs ' mažylių balseliai, 
padainuotų dainelių žodžiai. Visur tokia 
švara, tvarka, žydi gėlės. Kokia laimė tė
vams, kad jų vaikučiai gali augti sveiki ir 
laimingi.

Teko būti Telšių ,.Masčio” įmonėje, pa
sikalbėti su darbščiais ir nuoširdžiais šios 
įmonės darbininkais, pasidairyti po erd
vius jų darbovietės cechus. Lankiausi ir 
Šiauliuose — mieste, kuris per Antrąjį pa
saulinį karą labai nukentėjo, o dabar ne 
tik pakilęs iš griuvėsių — pasipuošęs nau
jais gyvenamaisiais rajonais, skverais, kul
tūros įstaigomis.

— Jūsų viešnagės dienomis Šiauliuose 
vyko kasmetinis moterų tarybų seminaras- 
vakaronė, kurioje dalyvavote Ir Jūs.

— Lietuvos moterų gyvenimas mane la
bai domina. Šis seminaras, kuriame daly
vavo apie 300 moterų — įvairių sričių 
specialisčių — buvo labai gera proga su
sitikti dideliame būryje, sužinoti, kuo gy
vena, kokias problemas sprendžia šiuolai
kinė Lietuvos moteris — kolūkietė, darbi
ninkė, inteligentė. Aišku, jai nereikia 
spręsti tokių problemų, kokios Iškyla eili
nei amerikietei: lygybės pripažinimo, tei

sės į darbą. Jūsų moterys — išmokslintos, 
savarankiškos, aktyvios darbe ir visuome
niniame gyvenime. Tuo metu, kai jos dir
ba įmonėje ar įstaigoje, jų vaikučiai links
mi ir žvalūs žaidžia vaikų darželiuose ir 
lopšeliuose. Amerikietė motina tik svajoti 
gali apie tokias sąlygas.

— Ateinančiais metais balandžio mėne
si pažangiam Amerikos lietuvių laikraščiui 
„Laisvei" sukaks 70 metų. Kaip ruošiama
si sutikti š| jubiliejų?

— Jau septyniasdešimt metų kas savai
tė skaitytojus aplanko „Laisvė” — visada 
kovinga, principinga, ji skleidžia tiesos žo
dį, nepaisydama buržuazinių nacionalistų, 
reakcionierių išpuolių. Šie atskalūnai ge
rai žino, kad Lietuva klesti ir klestės, kad 
Tarybų valdžia atnešė lietuviui šviesą ir 
laimę. Žinodami, kad nieko nepakeis, jaus

dami, kad jų žodžiais mažai kas tiki, jie 
tik dar labiau siunta.

„Laisvei" labai padeda tai, kad joje dir
ba išties atsidavę žmonės, kad ji turi daug 
draugų ne tik JAV, bet ir Lietuvoje. Visi 
mes mylime mūsų laikraštį ir visomis iš
galėmis stengiamės, kad jis būtų įdomus ir 
visada laiku išeitų. Puikus pavyzdys, koks 
turi būti žurnalistas — mūsų visų mylimas 
ir gerbiamas Antanas Bimba. Vos išėjęs iš 
ligoninės po susižeidimo autoavarijoje, jis 
vėl ėmėsi plunksnos. Ir vėl po tradicine 
■„Krislų" skiltimi — jo pavardė...

Artėjant „Laisvės” jubiliejui, mes jau
čiame didelę mūsų skaitytojų paramą, fi? 
nansinę pagalbą. Stengsimės šiai didelei 
šventei išleisti specialų leidinį.

— Su kokiomis mintimis paliekate Lie
tuvą?

— Šįkart, lankydamasi Kaune, staiga 
sunkiai susirgau. Nežinau, ar' būčiau pa
sveikusi, jeigu ne nuoširdi Kauno klini
kinės ligoninės direktoriaus P. Jašinsko, 
akademiko Z. Januškevičiaus, profesoriaus 
J. Blužo, visų gydytojų, medicinos seselių, 
slaugiusių mane, globa. Koks dėmesys, ko
kia pagarba žmogui! Jūsų laikraščio pus
lapiuose visiems tariu nuoširdų ačiū.

Labai gilų įspūdį paliko jūsų Operos ir 
baleto teatras. Klausiausi meniško ir didin
go pastatymo: Š. Guno operos „Faustas", 
kuriame pagrindinį vaidmenį atliko V. 
Daunoras.

Vaikščiodama miesto gatvėmis, negalė
jau atsižiūrėti į jūsų jaunimą. Kokia links
ma, nuoširdi ta jūsų jaunoji karta. Visi 
tokie spalvingi, skoningai apsirengę, jau
natviškai žvalūs. ..

Palieku gimtinę ir galvoju, jog, sveika 
būdama, atvažiuosiu čia dar ne kartą su
sitikti su žmonėmis, su kuriais manė su
vedė likimas Lietuvoje, su kuriais buvau 
susitikusi JAV.

— Linkime laimingo kelio. Dėkojame 
už pokalbi.

Kalbėjosi LILIJA DAlLIDONYTfi

Iš “Gimtasis Kraštas”

nimas 
neužmirš 
čia dabar?

Pasaky 
norime jo užmiršti. Kiekvie
nas žmogus, geravališkai 
žvelgiantis į Lietuvą, yra 
mums prangus, nepaisant 
daugiau ar mažiau jis lietu
vis. Mes juk internacionalis
tai. Tai pienas iš aukščiausių 
mūsų tarybinės visuomenės 
vystymos 
dalykas, 
kam jaun 
geresnes 
bendravipiui. Mat jis moka 
lietuvių Ijalbą, kuria sukurti 
mūsų tautos dvasiniai turtai.

Korespondentas:
— Jūsų, pirmininke, linkė

jimai lietuviškai išeivijai?
Pr. Petronis:

Šis mano interviu prieš 
pat Naujuosius Metus. Tad 
noriu išeiviją pasveikinti su 
Naujais 
sveikatos 
mų, vilčijų išsipildymo. Ta
čiau su 
atsiriboju 
dar ir šiahdieną per šautuvo 
taikiklį su 
ta žvelgia 
kiekvieną 
gai triūsĮantį socialistinės 
Lietuvos 
niam klės 
tarybiniu 
Nuoširdžiausiai linkiu vi
siems ger 
Lietuvą i 
kokia ji iš 
kiant jos nepaprastai didingą 
žygį kuriąnt naują komunis
tinę visuomenę.

Korespondentas:
— Ačiū

nutautėją, o visgi 
tame jo. Esą, kaip

siu, kad taip—ne-

i principų. Kitas 
kad labiau lietuviš- 
imui turime kur kas 
sąlygas kultūriniam

Metais, palinkėti 
, džiaugsmo, sieki-

tokiais linkėjimais 
nuo žmonių, kurie

didžiule neapykan- 
į Tarybų Lietuvą, į 
jos žmogų, sąžinin-

gerovei, jos toles- 
tėjimui vieningoje 

tautų šeimoje.

■ąi pažinti nūdienos 
r matyti ją tokią, 
tikrųjų yra, suvo-

už pašnekesį.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
ATIDENGĖ PAMINKLĄ VIENYBĖS ŽENKLE

atsto-
16 d.
prisi- 
žuvu-

JULIA LAZAUSKIENĖ
Miami, Florida Taip atrodo Lenkijos darbininkų paminklas savo kritusiems 

draugams prieš 10 metų. Paminklas visu savo aukštumu 
iškyla viršum laivų statyklos.

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

Per pastaruosius penkerius metus dideli darbai atlikti 
tvarkant prie miestų ir gyvenviečių Baltijos jūros ir Kuršių 
marių krantus. Pastatytos giliavandenės Klaipėdos preky
bos ir Jūrų žvejybos uostų krantinės, sutvarkytos Kuršių 
marių pakrantės Smiltynėje. Šiuo metu hidrostatytojai 
rengia antrąją perkėlą iš Klaipėdos per Kuršių marias.

Nuotraukoje: naujosios Kuršių marių krantinės Smilty
nėje.

Žiemos Švenčių Proga
Sveikinu gimines, draugus, bičiulius, Aido Choro 

narius, Niujorko Lietuvių Moterų Klubo nares ir 
“Laisvės” personalą; taipgi gimines ir pažįstamus 
Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje.

Linkiu visiems sveikatos ir daug saulėtų dienų su 
Naujaisiais Metais.

ii
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V. Mickevičiui- j 
Kapsukui Maskvoje i 
memorialinė lenta

Maskva. — Lietuvos Ko
munistų partijos vienas įkū
rėjų, Lietuvos pirmosios dar
bininkų ir valstiečių vyriau
sybės vadovas Vincas Micke-1 
vičius-Kapsukas ilgokai gy- 
veno ir dirbo Maskvoje. Įžy- j 
miojo revoliucionieriaus gi
mimo 100-ąsias metines, pa
žymint Tarybų šalies sosti
nėje spalio 2 d. atidengta 
memorialinė lenta.

Maskvos centre, Serafimo- 
vičiaus gatvėje, prie namo, 
pažymėto 2-uoju numeriu, 
susirinko daug maskviečių, 
atvyko Lietuvos KP CK pir
masis sekretorius P. Griške
vičius, dalyvavo Maskvos 
miesto vadovai, Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos nuo
latinis atstovas prie TSRS 
Ministrų Tarybos S. Jaruše
vičius, Partijos istorijos in
stituto prie Lietuvos KP CK 
direktorius R. Šarmaitis, 
Lietuvos Mokslų Akademijos 
viceprezidentas J. Požėla, V. 
Mickevičiaus-Kapsuko sūnus 
Vincas, dukros Lena ir Jūra.

Į susirinkusius kreipėsi 
TSKP Maskvos miesto komi
teto antrasis sekretorius V. 
Makejevas.

Lietuvos KP CK Pirmasis 
sekretorius P. Griškevičius 
perkirpo juostelę. Nukrito 
audeklas, atidengdamas 
skulptoriaus, Lietuvos TSR 
liaudies dailininko, profeso
riaus R. Vyšniausko ir archi
tekto J. Stravinsko sukurtą 
memorialinę lentą. Joje įra
šyta: “Šiame name 1931-1935 
metais gyveno Vincas Micke- 
vičius-Kapsukas, vienas iš 
Lietuvos Komunistų partijos 
organizatorių ir vadovų, 
tarptautinio komunistinio ju
dėjimo veikėjas”.

P. Griškevičius priminė V. 
Mickevičiaus-Kapsuko gyve
nimo ir veiklos kelią, ištiki- 
Ynojo lietuvių tautos sūnaus 
nuopelnus gimtojo krašto 
liaudžiai, ir indėlį į tarptauti
nį komunistinį judėjimą.

ST.PETERSBURG, FLA.

Mirus

Motiejui Steiniui
Reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą giminėms 

artimiesiems bei draugams.

VALDYBA ir NARIAI
LITHUANIAN SENIOR CITIZENS CLUB

MIAMI, FLA.

Mirus

Charles Tamošiūnui
Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą jo žmonai 

Nellie, sesutei Nancy Bagdonas ir jos šeimai, 
brolienei Mary ir jos sūnui David Tamošiūnas ir 
visiems giminėms Lietuvoje bei visiems artimie
siems ir draugams.

LIETUVIŲ SOCIALIU KLUBO
VALDYBA ir NARIAI

MIAMI, FLA.

Mirus

Charles Tamošiūnui
Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą jo žmonai 

Nellie, sesutei Nancy Bagdonas ir jos šeimai, 
brolienei Mary ir sūnėnui Davidai; taipgi visiems 
giminėms T. 
gams.

iiisimbolizuoja tikėjimą ir viltį. 
Vienoje pusėje pjedestalo 
įrašytos eilės iš neseniai No
belio premiją gavusio Czes
law Milosz poemos, o kitoje 
pusėje įdėta metrika, paaiš
kinant kokiam tikslui tas 
paminklas pastatytas. Pa
minklo sumanytojas yra Bog
dan Petruszka, technikas iš 
laivų statyklos, o projekto 
autoriai—Wieclaw Szyslak, 
architektas ir dailininkai Elz
bieta Szczodrowska-Peplins- 
ka ir Robert Peplinski.

Lietuvoje ir artimiesiems bei drau-

Gdansk. — Dalyvaujant 
vyriausybės, partijos, dva
siškuos ir darbininkų 
vams, čia gruodžio 
atidengtas paminklas 
minti darbininkams,
siems prieš 10 metų riaušių 
už geresnę buitį metu.

Po vyriausybės, partijos ir 
darbininkų atstovų kalbų, 
buvo pamaldos, po kurių 
įvyko paminklo dedikacija. 
Paminklas yra 140 pėdų 
aukščio, plieninis, pastatytas 
netoli laivų statyklos. Jis

Nuo pereito pirmadienio, norint sumažinti kriminalinių 
nusikaltimų skaičių požeminio susisiekimo tinkle, New 
Yorko policija pradėjo patruliuoti su šunimis. Pradžiai į 
darbą paleista dvylika policininkų, kurie Philadelphijoje 
užbaigė 14 savaičių apmokymą. Nuotraukoje—policininkas 
su savo naujuoju talkininku.

FRANK ir HELEN MANKAUSKAI 
Miami, Florida

SU NAUJAISIAIS
1981 METAIS

irSveikiname visus LLD 45 kuopos narius 
draugus. Linkime visiems sveikatos, sėkmės asme
niniame ir visuomeniniame gyvenime.

Lai 1981 metai būna taikos ir draugystės metai.

L. L. D. 45 KUOPOS VALDYBA ir NARIAI 
St. Petersburg, Florida

SU NAUJAIS METAIS
Sveikinam draugus ir gimines Amerikoje ir 

Tarybų Lietuvoje. Linkime geros sveikatos, laimės 
ir sėkmės darbuose.

Lai gyvuoja taika ir tautų draugystė pasaulyje.
JUOZAS M. ir TILLA LUKAI

St. Petersburg, Florida

J. Zutra
J. Smolenskas
P. M. Pocius
S. Danis
J. S. Jurevich
J. Macina
S. Owsk

F. Teranda
Chicago
C. Szten
N. A. Procyszyn
P. Pasichnyk
II. Dmetronko

M. Nevins 
II. J. Chalkiai 
F. Kalinchuk 
C. Urbšaitis 
T. Mik at imas 
M. Kvietkas
A. Švėgžda 
M. Kissel 
M. Brušas
B. Szita 
P. G. Rušinsky 
J. J. Strolis 
S. Kanapė 
P. Stonic
H. F. Mankauskai

J. Andrus 
T. Lombard 
T. Koplin 
J. Krupp 
E. Stankus 
M. Koch 
J. Lazauskas 
M. V. Bovinai 
V. A. Nevins 
M. Novitsky
M. Koszowski 
(S. Demitrieff 
A. Bečienė
N. A. Iešmantai

ST. PETERSBURG, FLA.

Su kalėdomis ir Naujaisiais Metais draugus ir 
pažįstamus čia Amerikoje ir Lietuvoje. Siunčiu 
daug meilės iš saulėtos Floridos.

Su širdingais linkėjimais,
ALMA BRUVVER
St. Petersburg, Fla.

9727 S. Western Avenue, Chicago, Ill. 60643 
Telefonai: (312) 238-9787

1981 metams yra užplanuota 15 ekskursijų Lietuvon 
Jau laikas REGISTRUOTIS

Linksmų žiemos švenčių 
ir laimingų Naujųjų Metų! 

VISIEMS PASAULYJE LIETUVIAMS

American Travel 
Service Bureau

Vežame pavienius keleivius ir ekskursijas į 
Europą, Pietų Ameriką, Afriką ir Pacifiko salas. 
Padedame sudaryti kelionių maršrutus lėktuvais ir 
laivais. Užsakome viešbučius ir duodame kelionių 
patarimus.

Organizuojame ekskursijas į Lietuvą ir padeda
me sutvarkyti kelionių reikalus giminėms iš 
Lietuvos atvykti į Ameriką.

VĖL PAKĖLĖ
NAFTOS KAINAS

Bali, Indonesia. — Savo 
dviejų dienų konferenciją už
baigė OPEC, paskelbdama, 
kad kainos pakeliamos už 
naftą nuo $2 iki $4 už stati
nę. To išdavoje reikia tikė
tis, kad Amerikoje gazolinas 
ir šildymo aliejus pabrangs 
kokiais 2 centais už galioną.

Naftą gaminančių šalių 
(OPEC) gen. sekretorius Re
ne Ortiz pareiškė, kad dabar 
naftos kaina sieks $41, taigi, 
9 proc. aukščiau, negu prieš 
tai. Saudo Arabijos nafta kol 
kas dar yra pigiausia, nors ir 
ji pakėlė savo naftą dviem 
dol., tuo būdu ji dabar kaš
tuos $32 už statinę. Bran
giausia yra Libijos nafta— 
$41 už statinę.

• plateozaurai
p<iei 150 mln. metų, triaso 

periodo metu, Žemėje gyve
no senoviniai ropliai plateo
zaurai. 
rastas 
skeletas.
davo iki 8 m
aukščio, 
jomis, 
jog šie 
būriais
galėdavo atlikti gana dideles 
keliones. Iki 
rų liekanų
tik VFR teritorijoje, Pietų 
Tiuringijoje. Ten rastos tikros 
šių milžiniškų gyvūnų kapi
nės — 50 skeletų vienoie 
vieloje!

Neseniai Sveicarijo)e 
vieno tokio gyvūno 

Plafeozaurai užaug- 
ilgio ir 3 rn 

vaikščiojo dviem ko- 
Mokslininkai mano, 
milžinai gyvendavo 

nelygu klimatas 

šiol plalęozau- 
būdavo randama 

teritorijoje,

United Nations. — Jau 
ketvirtą kartą per pastaruo
sius trejus metus Generalinė 
Asamblėja priėmė rezoliuci
ją, kviečiančią Saugumo Ta
rybą nutraukti prekybos ry
šius su pasauliu, jei Izraelis 
nepasitrauks iš 1967 m. karo 
metu okupuotų arabų žemių.

Oodai prieš uodus
JAV žemės ūkio ministeri

jos mokslininkai nutarė pasi
telkti uodus foksorinchitus 
kovai su kraujasiurbių rūšių 
uodais. Mat toksorinchitų ler
vos yra plėšrios. Vandenyje 
jos ryja paprastųjų uodų ler
vas, kurių knibždėte knibžda 
balose ir pelkėse.

Niu Orleano apylinkėse bu
vo išleista daug tūkstančių 
toksorinchitų patelių. Dabar 
tikrinama, kiek jų reikia, kad 
palikuonys visiškai išnaikintų 
kraujasiurbius uodus, kurie 
tose vietovėse taip Įkyri žmo
nėms.

Kai kas klausia, ar masiškai 
prisidauginę ir sunaikinę sa
vo giminaičius, šie plėšrūs 
uodai nepradės pulti žmonių 
ir galvijų? Žinoma, ne, nes 
šių uodų straubliukas negali 
pradurti žmogaus arba gyvu
lio odos. Pagrindinis suaugu
sių uodų maistas yra gėlių 
nektaras.

MIAMI, FLA.

Mirus

Apolonijai Bečienei
Reiškiame gilią užuojautą jos sūnui Zenon 

Bechis, anukui Kenneth & Donna Bechis ir anūkui 
Dannis Bechis ir visiems jos artimiesiems bei 
draugams.

LIETUVIŲ SOČI ALIO KLUBO 
VALDYBA ir NARIAI

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Motiejui Steiniui
Reiškiame širdingą užuojautą jo giminėms, 

draugams ir pažįstamiems.

L. L. D. 45 KUOPOS NARIAI ir VALDYBA
St. Petersburg, Florida

KM

Mirus

Joseph Sharkey- •war 
Sarkiūnui

Reiškiame gilią užuojautą žmonai Helen; podu
kroms Helen Janulytei; Estelle Parker, Harvey, 
Ill.; posūniui Richard Januliui, Palmer, Mass.; 
anūkėms Martha ir Patricia Grahek^ Ely, Minn.; jų 
šeimoms, artimiesiems bei draugams.

Kartu ir mes liūdime.
VALDYBA ir NARIAI

LITHUANIAN SENIOR CITIZENS CLUB

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Juozui Sarkiunui
Reiškiame širdingą užuojautą velionio žmonai 

Helen, podukroms Helen ir Stelai, posūniui Ri
chard, anūkėm bei kitom giminėm.

J. Vėžys 
P. Vežienė
J. Garadauskas 
S. Garadauskienė
E. Damalakienė
K. Damalakas 
A. A. Jociai 
W. Alaveckas 
Virginia Watt 
V. M. Repekai 
S. Kuzmickas 
V. Kuzmickienė 
N. Samanick 
H. Samanick
L. Strack
V. Paulauskas
M. Vilkauskienė 
P. A. Aleknai
A. Bruwer 
J. T. Lukai
F. Mockapetris 
F. M. Walaičiai
B. M. Brannen

J. M. Mileriai
V. V. Bunkai
F. Bunkus
F. V. Budrioniai
E. Valley
M. Rutkauskienė
J. White
V. Kasper
P. Keller
H. Siaurienė
B. Jankauskas
J. Bowman
W. Dūda
E. Dūdienė
A. Klimavičienė
E. Snerpūnienė
R. Laluba
J. Harmatiuk
E. Paulauskienė
A. Luris
J. Andrulienė
V. Beker

D. Mikalajūnienė 
A. Pateckas 
P. Pieferienė 
A. Pakalniškienė 
J. Greblikas 
A. Kashkin 
Ą. Mathus
1. Klishius 

I\Įl. Miller 
W. E. Cheplikai 
M. Stencler 
J. H. Dobrow 
L. Novak 
J Vaitkus 
B Vaitkienė 
R. Feiferis 
H. Feiferienė

. M. Raškauskai 

. P. Lukai 
Gresh 
Budrienė

. Dubendris

N

W
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i LONDON, ONT.

KANADOS ŽINIOS

TORONTIEČIŲ kronika
PAMATĖM DAINŲ IR 
ŠOKIŲ ŠVENTĘ

Lapkričio 30 turėjome pro
gą pamatyti praėjusią vasarą 
Lietuvoje įvykusią Dainų ir 
Šokių šventę. Tą progą su
teikė mieli detroitiečiai, Ser- 
vitas ir Birutė Gugai. Jie 
mums parodė visos šventėj 
eigos Vilniuje jų pačių susuk
tą filmą. Ne tik matėm, bęt 
ir girdėjom dainas, muziką. ! mus.

Jie atskirai užrekordavo 
garsus, bet taip suderino, 
kad atrodo, jog filmas yra 
garsinis, kalbantis.

Gugams tenka didelis kre
ditas už tokį puikų darbą. 
Jiems didelis ačiū už tai, kad 
sutiko atvežti tą filmą ir 
parodyti mums torontie- 
čiams. Torontiečiai tikrai ga
vo labai gerą įspūdį.

Be torontiečių, filmo pasi
žiūrėti buvo atvykusių ir iš 
toliau: R. Antanavičienė iš 
Stroud, R. Karvelienė iš St. 
Catharine, M. E. Šimkūnai iš 
Georgetown (jie visuomet at
silanko į torontiečių parengi-

i mus), G. Dubauskas iš Wind- 
i soro.

Po filmų su maloniais sve
čiais buvo draugiškos vaišės, 
pasikalbėjimas. Vaišes pa
rengė A. Guobienė, A. Poš
kienė, B. Janauskienė, P. 

j Morkūnienė ir A. Morkienė. 
Vyrai J. Morkis, M. Guoba, 

1 J. Morkūnas, J. Žulys ir J. 
Leskevičius parūpino gėri-

Parengimo iniciatorium 
buvo Toronto Lietuvių Sūnų 
ir Dukterų Klubas.

* * *
MUSŲ LIGONIAI

Teko sužinoti, kad draugas 
A. Gudžiauskas jau namie ir 
pamažu sveiksta.

Draugė R. Kuktarienė, ku
ri mūsų parengimuose visuo
met darbuojasi, buvo susižei
dusi koją, bet jau sveiksta.

Tuo tarpu draugės M. 
Daugėlienės sveikata sušlu
bavo. Ji buvo priversta išeiti 
į ligoninę.

Linkiu ligoniams greit vi
sai susveikti. A. Ylienė

Sveikiname ir linkime
Linksmų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų 

visiems mūsų giminėms, draugams, draugėms 
pažįstamiems Kanadoje, Jungtinėse Valstijose 
Tarybų Lietuvoje. Visi būkite sveiki, tvirti 
siekime įgyvendinti pasaulyje Taiką.

ir 
ir 
ir

JUOZAS, ELZIUTĖ, LILLY URBANAVlClAI 
Verdun, Que., Canada

B SVEIKINAME S
Su Naujaisiais 1981 Metais nuoširdžiai sveikina

me mielus mūsų gimines, draugus ir pažįstamus T. 
Lietuvoje, Kanadoje ir J. A. V.-jose.

LIUDAS ir PETRE KISIELIAI

%
įį SVEIKINAME %

Naujųjų 1981 Metų proga, nuoširdžiai sveikina- jfiS 
J| me mūsų mielus gimines, artimus draugus ir

pažįstamus Kanadoje, J. A. Valstijose ir T. 
Lietuvoje.

JONAS ir JANINA VILKELIAI 
St. Vincent De Paul, Que.

Mirė Petras Pajuodis
Lapkr. 24 Oakville ligoni

nėje, po sunkios ligos, mirė 
Petras Pajuodis, sulaukęs 79 
metų amžiaus.

Į laidotuves Toronte atsi
lankė gražus būrys tautiečių 
ir karstą puošė gražios gėlės. 
Atsisveikinimo žodį tarė ko
plyčioje ir prie karsto kapi
nėse J. Yla. Po laidotuvių, 
visi dalyviai buvo pakviesti 
pietums ir gražiai pavaišinti. 
Velionis palaidotas Park 
Lawn kapinėse, Toronte.

Paliko nuliūdime seserį 
Adelę (Mary) Paužienę, jos 
dukterį Rose Šimonienę su 
šeima, brolį-Povilą ir jo žmo
na Sofiją ir savo buvusiu 
žmoną Oną (pirmojo vyro- 
Barčaitienę). Lietuvoje yra 
likę trys broliai: Antanas, 
Liudvikas, Jonas ir sesuo- 
Kastutė su šeimomis.

Velionis Petras į Kanadą 
atvyko 1926 metais. Neleng
va buvo pradžia gyventi šio
je šalyje, jam teko pamatyti 
nemažai vargo: būti bedar
biu, bituoti (slaptai važiuoti) 
traukiniais depresijos laikais 
ieškant darbo. Jis buvo dar 
jaunas, darbštus ir taupus, 
tad spėjęs užsidirbti ir susi- 
taupyt pinigų, atsikvietė 
brolį Povilą, o vėliau ir 
seserį Adelę. Jis ilgą laiką 
gyveno viengungiu, bet vė
liau vedė našlę moterį, Ona 
Barčaitienę, su kuria išgyve
no apie 25 metus. Jam pra
dėjus sirguliuot ir kilus jų 
šeimyniniam gyvenime ne
santaikai, persiskyrė ir dau
giausiai gyveno prie sesers ir 
jos priežiūroj mirė.

Petras Pajuodis buvo kilęs 
Surdegio miestelyje (tarp 
Troškūnų ir Subačiaus), Pa
nevėžio apylinkėj.

Man pačiai teko keletą 
metų gyventi Surdegyje, tad 
apie šį miestuką ir Pajuodžiu 
šeimą noriu daugiau aprašy
ti.

Mano šeimai gyvenant 
Surdegyje, ėjau į pradinę 
mokyklą su Pajuodžiu jau
nesniąja seserim Kastute. 
Pažinau ir kitus jų šeimos 
narius, todėl man idomu pri
siminti tą miestuką ir Pajuo
džiu šeimą.

Pats miestukas buvo ma
žas. Gyveno apie 40 šeimų, 
daugumoje ūkininkų, keletas 
gritelninkų (neturinčių ūkių); 
buvo pora krautuvių, pradi
nė mokykla, bažnytėlė ir už 
kokio kilometro, gelžkelio 
stotelė, kur retkarčiais, va-

saros laikais miestuko jauni
mas nueidavo pasižiūrėt 
praeinančio traukinėlio ir jo 
keleivių. Ir mes vaikai nu
traukdavome.

Rusams valdant Lietuvą 
caro laikais, prie bažnyčios 
buvo įsteigtas vienuolynas. 
Jame gyveno provoslavų (or
todoksų) vienuoliai ir valdė 
bažnyčią. Po bažnyčia buvo 
šulinys ir išgarsintas, būk 
tas vanduo turįs galią pagy
dyti sergančius, buvęs “ste
buklingas”. Atvykdavo žmo
nių, ieškančių sveikatos ir tą 
vandenėlį gerdavo.

Pasibaigus Pirmajam Pa
saulinių! karui ir susikūrus 
Lietuvos valdžiai, rusų vie
nuoliai išvažinėjo, ir bažny
čia buvo atiduota katalikų 
kunigams ir turėjo nuolatinį 
kunigą. Baigiantis vasarai, 
ten įvykdavo religinė katali
kų šventė, kuriuos vadinda
vom atlaidais, Žolyne į kurią 
suplaukdavo daugybė žmo
nių pasimelst, o kiti ieškoda
mi sveikatos, gėrė “stebuk
lingąjį” vandenį ir jo vežėsi 
namo.

Pajuodžiu tėvai išmirė jau
ni: motina po gimdymo, o 
tėvas mirė po keleto metų. 
Atliko didelė šeima su keliais 
mažais vaikais gyventi ant 
pusvalakio žemės. Vyriau
sias brolis, Antanas, kuris 
buvo pasimokęs ir buvo pa
krypęs prie socialistinių pa
žiūrų, nors būdamas jaunas, 
ėmėsi ūkininkauti ir tvarkyti 
šeimą, padedant kitiems vy- 
resniams, Petrui ir Adelei. 
Neturint patyrimo ir mažam 
ūky, šeimai teko pergyventi 
daug vargo, net pabadauti. 
Tačiau, užaugo visi, 
jauniausias Kaziukas 
pirmutinis, vokiečių 
centracijos stovykloje 
Antrąjį karą.

Vokiečiams okupavus 
tuvą jis buvo paimtas 
bams, vėliau pateko į
centracijos stovyklą. Po jo 
mirties, vokiečiai atsiuntė jo 
kruvinus drabužius į tėviškę!

Petras, Povilas ir Adelė 
apsigyveno Toronte, kur jie 
prisijungė prie darbininkiš
kųjų organizacijų tarpe lietu
vių, ir tose organizacijose 
daug pasidarbavo, ypatingai 
Adelė, kuri yra žinoma kaip 
Mary Paužienė. Jai gyve
nant čia Kanadoje, teko per
gyventi ne tik vargo, bet ir 
sielvarto, kada pasimirė dar 
visai jaunas jos vyras Juo-

zas Pauža.
Pradėjus eiti lietuvių laik

raščiui “Liaudies Balsui”, Po- 'I 
vilas buvo pakviestas dirbti i 
prie šio laikraščio ir dirbo iki 
Kanados valdžia jį pašaukė į 
kariuomenę per Antrąjį Pa
saulinį karą. Jam teko tar
nauti sanitarų skyriuje. Bu
vo išvežtas į Angliją, Pran
cūziją ir kitas vietas. Pasi
baigus karui, laimingai su
grįžo į Kanadą, vedė Sofiją ir 
dabartiniu laiku gyvena Lon
don, Ontario.

Pajuodžiu šeima nors ne
buvo turtinga, bet jie visi 
pavyzdingai ir gražiai sugy
veno. Petras galėjo dar il
gesnio amžiaus sulaukti, bet 
ne taip jau buvo skirta liki
mo. Kadangi jie visi gražiai 
tarpusavyje sugyveno, tad 
jam persiskyrus su žmona, 

ne stebėtina, kad Petras ' 
pasirinko užbaigti savo gyve- i 
nimo dienas prie savo sesers i 
Adelės.

Ilsėkis ramybėje, Petrai, 
šaltoje Kanados žemelėje.

J. N.

Apvogė P. Pajuodi,
Lapkr. 27 d. grįžę namo į 

Londoną palaidoję brolį Pet
rą Pajuodį, Povilas su žmona 
Sofija rado apvogtus namus.

Vagys iėjo per užpakalines 
stiklines duris ir ieškodami 
brangenybių ar pinigų prida
rė daug žalos: išvertė drabu
žius, išdraskė kilimus ir lo
vas, išmėtė popierius. Išsine
šė raštus, žiedus, laikrodžius. 
Drabužiai ir baldai palikti.

Kasmet prieš Kalėdų šven
tes, didesniuose miestuose 
Kanadoje pasireiškia dau
giau apiplėšimų namuose, 
nes randa supirktų naujų 
daiktų dovanų šeimoms.

SVEIKINIMAS
Linkime linksmų švenčių ir laimingų Naujųjų 

Metų visiems mūsų giminėms, draugams ir pažįs
tamiems Lietuvoje, Kanadoje, JAV ir visur kitur.

MATAS ir EMILIJA ŠIMKŪNAI
Brampton, Ont., Canada

Su Kalėdų šventėmis ir Naujaisiais Metais visus 
draugus, drauges, pažįstamus ir gimines Kanado
je, Jungtinėse Valstijose ir Lietuvoje. Teęu būna 
mūsų visų obalsis: Lai gyvuoja Taika pasaulyje!

lį EVALDAS VILKIS ®
z Montreal, Que., Canada K

su tradicinėm žiemos šventėm ir Naujaisiais Metais 
visus idėjos draugus Kanadoje ir JAV, brolius ir jų 
šeimas, buvusius draugus ir kaimynus gimtajame 
krašte Lietuvoje.

B. KVIETINSKAS
Montreal, Que., Canada

ST. PETERSBURG, FLA
■

Broliai Bubneliai: kairėje Sigitas iš Vilniaus ir dešinėje 
Albinas iš Detroito.

Lapkričio 22 Lietuvių Pi
liečių salėje įvyko LLD 45 
kuopos renginys. Floridos 
oras šiuo metu yra atvėsęs, 
gražus, dar tebežydi gėlės.

Jau pradėjo suvažiuoti 
svečių iš šaltųjų kraštų. Jie 
visuomet užsuka į mūsų salę
papietauti, nes mūsų šeimi- ; vį. 
ninkai M. ir A. Raškauskai į Toliau sekė muzika ir 
jiems pagelbsti. Violet Kuz- i kiai bei susipažinimas 

svečiais.

' dovaujant Helenai Janulytei 
padainavo su Dainos Mylėto
jų choru “Lietuva brangi”.

Mūsų publikos vardu bro
liams Bubneliams nuošir- 

' džiai dėkoju—detroitiečiui 
Albinui ir vilniečiui Sigitui 
už atsilankymą į mūsų pobū-

mickienė visuomet pagamina 
skanių valgių. Be to, turime 
gera muzikantą šokiams.

Kuopos pirmininkas S. 
Kuzmickas pranešė, kad šios 
dienos pobūvis bus nepa
prastas, nes turime svečią iš 
T. Lietuvos, kuris atvyko 
pas savo brolį Albiną į De
troitą, tai Sigitas Bubnelis, 
Lietuvos 
Vilniaus 
jas.

Broliai
po saulėtąją Floridą. Ta pro
ga užsuko ir į mūsų klubą. 
Su mielais svečiais buvo ma
lonu pabendrauti.

Sigitas Bubnelis baigęs 
Vilniaus konservatorija, turi 
gražų balsą puikiai groja 
kanstantinca.

Mes floridiečiai turėjom 
progos pasiklausyti Sigito 
gražių dainų ir muzikos. Va-

aklųjų draugijos
kultūros darbuoto-

atvyko pasidairyti

so-
su

Pats 
mirė 
kon- 

per

Lie- 
dar- 
kon-

Verdun, Que.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiem 
kurie pirkote gėles, aplankė- 
tų mano mylimo vyro karstą 
ir palydėjote į kapus, o 
labiausiai dėkoju už gerą 
žodį liūdesio valandoje. Tai 
mums palengvino širdies 
skausmą.

Ačiū širdingai.
Žmona—
MARIJA GUDIENĖ

Dukrą—IRENA 
SESUO-

MARIJA NIAURIENĖ

KLUBO VEIKLA
Lapkričio 29 klubiečiai 

vo salėje buvo suruošę gražų 
parengimą. Tai buvo žiemos 
sezono atidarymas. Klubo 
sale buvo pilna.

Po pietų V. Bunkus prista
tė solistą Stasį Kuzmicką. 
Jis padainavo solo keletą 
dainų. Po to sekė Violet ir 
Stasio Kuzmickų duetas. To
liau padainavo Dainos Mylė 
tojų choro moterų ir vyrų 
grupės, o koncertą pabaigė 
mišrus choras. Vadovavo 
Choro mokytoja Helena Ja
nulytė. Publika gausiai pa
plojo.

V. Bunkus padėkojo moky
tojai H. Janulytei už dainų 
koncerto paruošimą, o Kuz
mickams už solo ir duetus, 
taip pat ir visam chorui. 
Toliau sekė šokiai iki vakaro.

sa-

Užprenumeruokite 
"Laisvę" 

savo draugams

ATSIPRAŠOME
Praėjusiame “Laisvės” nu

meryje, į “Laisvės” fondą 
aukotojų sąraše buvo pa
skelbta, kad John Kundrot, 
Vancouver, B. C., Canada, 
aukojo $40. Turėjo skambėti 
sekamai:
John Kundrot aukojo .$30.00 
A. Šimukauskas......... 10.00.

Šią auką prisiuntė J. Kun
drotas. Administracija

Su Naujaisiais Metais J?
H* Sveikinu gerus draugus ir gimines Kanadoje, 
vt Amerikoje ir Lietuvoje. uS
įfi. Linkiu visiems sveikatos ir gero pasisekimo ja
(Fl darbuose. ®

A. PAUŽIENĖ U
(fl Oakville, Ont., Canada

Žieminių švenčių proga įįf
Sveikiname visus gimines, draugus ir drauges $$ 

Kanadoje, Lietuvoje ir Jungtinėse Valstijose ir vi 
linkime linksmų švenčių ir laimingų Naujų Metų, įfi 
sveikatos ir sėkmės gyvenime; kad būtų taika 
pasaulyje. nt

SAM ir EMILY PABERALIAI
Toronto, Ont., Canada

Su Kalėdom ir 
Naujaisiais Metais

Sveikiname visus mūsų gimines ir draugus 
Kanadoje, Jungtinėse Valstijose ir Tarybų Lietu
voje; taipgi visus taiką mylinčius žmones pasauly
je.

ELENA PETRAUSKIENĖ ir šeima 
Montreal, Que., Canada

MONTREAL, QUE., CANADA

Mirus

Antanui Laurynaičiui
Giliai atjaučiame Lietuvių Moterų Klubo narę, 

velionio žmoną Berthą Laurynaitienę-Motuziūtę.

MONTREALO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS

LONDON, ONT., CANADA

Mirus

Povilui Mažyliui
Reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai Valeri

jai Mažylienei ir dukroms su šeimoms.
L. P. Isieliai J. E. Urbanavičiai
E. A. Morkevičiai A. Šuplevičienė

Montreal, Que., Canada

MONTREAL, QUE., CANADA

Mirus

Konstancijai Rudinskienei
Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą vyrui 

Valiui, dukrai Leonai, sūnui Viktorui, sesutei 
Tarybų Lietuvoje ir visiems kitiems giminėms bei 
artimiesiems. Tau, brangi Konstancijai, tegu būna 
lengva Kanados žemė.

J. R. Jurkštai J. Vaitekūnienė

MIRĖ
Lapkričio 28 sta 

keta Juozo Sark 
sukrėtė mūsų pa i 
suomenę. Vežan 
sustojo plakusi J 
širdis. Juozas bu\ 
amžiaus. Tačiau j 
jo veidą, niekuom 
si, kad jis buvo t 
Visuomet buvo su 
veide ir labai draup

Juozas Šarkiūn 
liūdėti žmoną He 
podukras—Heleną 
St. Petersburge i 
Parker.Harvey, Ill 
dvi anūkes ir d< 
draugų. Lapkričk 
Šarkiūno kūnas b 
votas J. Douglas 
lyčioje. 6 v ai ano 
įvyko atsisveikinin is

Stasys Kuzmicką, padaina
vo momentui tinkamas dvi 
dainas. Po to Bronė Vaitkie
nė apibūdino velionio gyveni 
mą, pabrėždama jo uc el- 
nus pažangiame judėjin e.

Juozas visą savo subn nov - 
sį gyvenimą buvo su p< dar
giaisiais, ypač plačiai i.in 
mas Chicagoje, kur ilgia įsi . 
gyveno. Kalbėtoja prir 'ir 
kad velionio lavonas, į "b 
džio 1 bus išvežtas Chic 
ir palaidotas Lietuvių aut. 
nėse kapinėse.

Velionio artimiesiems reiš
kiu gilią užuoautą.

V. B imki nė

p ir j ;ti-
no rr tis
mgiąj vi-

ligo nę,
Sark no
90 r 3tU

.Ž ilgi s į
t liesa *<y-
?k rm u.

i š; ps la
ikas.

> na <0

mą, vi
Janui tę

i 7 st lie
taip jat

g ic jos
3( J )ZO

v< pa tr-
ai 1 ) >p-

ai ire

Sirijos pr. zBeirut.
Hafez al-Assad pradėjo p n- 
kių dienų vizitą Libijo e, 
atvykdamas pasitarti dėl u- 
matyto tų dviejų valstybių 
apsijungimo. Prieš preziden
tui išvykstant, Sirija buvo 
užbaigusi atitraukti savo a- 
riuomenę nuo Jordano pasie
nio.
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g Žiemos švenčių proga $
VĮ Sveikinu visus gimines, draugus ir pažįstamus

Amerikoje ir Lietuvoje. Linkiu, kad su 1981 Metais UJ 
ųĮ būtų taika ir ramybė visame pasaulyje.
įS GEORGE WARESON Ž5

Brooklyn, N. Y. vi

Švenčių ir Naujųjų
Metų proga

Sveikinu visus draugus ir gimines Amerikoje ir 
Lietuvoje ir linkiu visiems sveikatos, laimės ir

ADELĖ RAINIENĖ
Brooklyn, N. Y.

Naujųjų metų proga
SVEIKINU

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

S. STASIUKAITIENĖ
Fairview, N. J.

&
<rt

Visus gimines ir pažįstamus Amerikoje, Kanado
je ir Lietuvoje. Linkiu visiems linksmų švenčių, 
laimingų Naujųjų Metų, geros sveikatos ir sėkmės.

KATRINA ŽEMAITIENĖ
Rochester, N. Y.

Sveikiname su žiemos šventėmis ir Naujaisiais į 
1981 metais visus gimines, draugus ir pažįstamus. į 
Linkime visiems viso geriausio. J

J. ir M. MAŽUKNAI 
Pittsburgh, Pa.

Žieminių švenčių ir
Naujų Metų proga

Sveikiname visus mūsų gimines ir draugus 
Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje.

Visiems linkime linksmų švenčių ir geros sveika
tos.

MIKE ir PETRĖ STUNSKAS 
144 Highland, Rochester, Michigan 48063

Naujųjų Metų proga į
Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus ? 

Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime visiems sveikatos ? 
ir taikos ir ramybės visame pasaulyje. 5

KAZIMIERAS ir VERONIKA MILENKEVlClAI 
ir šeima

Brooklyn, New York

BROOOKLYN, N. Y.

| Naujųjų Metų proga m
YJ Sveikiname visus mūsų draugus, bičiulius ir ub 

gimines Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime sveika- 
tos, džiaugsmo, laimės.

Ui FRANCES MAŽELIENĖ
J/ FRANCES BALTRUS, dukra

Sveikiname su Naujaisiais Metais visus musų 
gimines, draugus ir bičiulius Amerikoje ir Tarybų 
Lietuvoje. Linkime visiems geros sveikatos, sėk
mės ir laimės gyvenime.

Lai taika viešpatauja visame pasaulyje.

MARGARET ir LEO JAKŠTAS
Nesconset, L. L, N. Y.

Linkiu linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujųjų Metų. Nuoširdžiai sveikinu visus gimines, 
draugus ir kaimynus Amerikoje ir mūsų brangioje 
tėvynėje Tarybų Lietuvoje.

Linkiu visiems stiprios sveikatos, ilgo ir gražaus 
gyvenimo.

MECYSLAVAS HACINKEVICIUS
Great Neck, N. Y.

Naujųjų Metų proga
Visiems mano bičiuliams ir pažįstamiems linkiu 

viso geriausio ateinantiems metams.

SUZANA KAZOKYTĖ-JONES
Frackville, Pa.

Su Naujaisiais Metais
Sveikinu gimines, draugus ir bičiulius Amerikoje 

ir Lietuvoje.
Linkiu sveikatos, džiaugsmo, laimės ir sėkmės 

gyvenime.
N. ir P. DUDONIAI 

Aston, Pa.

Sveikiname su žiemos 
šventėmis ir 

Naujaisiais Metais
Visas klubo nares, vietines ir gyvenančias 

kituose miestuose ir ’’Laisvės” personalą.
Visiems linkime daug laimės 1981 metais.

Lai pasaulyje būna įgyvendinta pastovi Taika!

DETROITO LIETUVIŲ MOTERŲ 
PAŽANGOS KLUBAS

Visus mūsų gimines, draugus, drauges, pažįsta
mus Lietuvoje, Amerikoje ir Kanadoje; taipgi 
visus taikos šalininkus linkėdami linksmų žiemos 
švenčių ir laimingų Naujų Metų. Teišnyksta visos 
bėdos, lai pražūna karai, skurdas, baimė ir lai 
ateina visiems linksma laimė.

F. ir S. NAKAS 
Detroit, Michigan

Žiemos Švenčių Sveikinimas
Sveikiname visus savo gimines Amerikoje ir 

Tarybų Lietuvoje, taipgi visus draugus ir pažįsta
mus.

PRANAS JOCIONTS ir šeima
Dearborn, Mich.

n $
$ SVEIKINIMAS g 
įffi Žiemos švenčių ir Naujųjų Metų proga sveikinu 15 ’J* visus gimines ir draugus Tarybų Lietuvoje ir įfį 
(jjy Amerikoje; taip pat sveikinu Tėviškės Draugijos ir djg

L A Z~T • i* ▼ r V 4 M 1 1 1 • • * . «•“Gimtojo Krašto” darbuotojus ir “Laisvės” perso
nalą. Linkiu visiems geros sveikatos ir laimės 
gyvenime. Lai Naujieji Metai atneša pasaulyje 
taiką ir draugystę tarp Valstybių.

VINCAS KIRVELA
418 Abbott St., Lincoln Park, Mich. 48146

t

Sveikiname su 
Naujaisiais Metais

“Laisvės” kolektyvą, skaitytojus, vajininkus, gi
mines, draugus Lietuvoje ir Amerikoje.

Linkime geros sveikatos, energijos kovoje už 
Taiką ir Tautų sugyvenimą pasaulyje!

ALDONA ir PAUL ALEKNAI
Seminole, Florida

Kultūrinis palikimas - 
lietuvių ateities 
kartoms

Vilniuje pasibaigė dvi die
nas trukusi Lietuvos moksli-1 
nė konferencija istorijos ir. 
kultūros paminklų tyrimo bei' 
restauracijos klausimais. Į ją 
buvo atvykę specialistai iš 
Maskvos ir broliškų respu- 1 
blikų, iš Bulgarijos, Čekoslo
vakijos, Jugoslavijos, Lenki
jos, Vokietijos Demokratinės 
Respublikos, Vengrijos.

Konferencijoje dalyvavo 
Lietuvos TSR paminklų ap
saugos ir kraštotyros draugi
jos pirmininkė, respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininko pava- 1 
duotoja L. Diržinskaitė, Lie
tuvos KP Centro Komiteto t 
kultūros skyriaus vedėjas S. Į 
Šimkus, Kultūros ministras 
J. Bielinis, kiti partiniai ir | 
tarybiniai darbuotojai bei vi- i 
suomeninių organizacijų at- ’ 
stovai. Į

Lietuvos kultūros ministro 
pavaduotojas, pradėdamas 
konferenciją tarptautinės pa
minklų ir lankytinų vietų 
apsaugos tarybos (ICOMOS) 
tarybinio komiteto narys J. 
Glemža nušvietė restauraci- 
nių tarnybų pasiekimus sau
gant Tar. Lietuvos istorijos 
ir kultūros paminklus.

Prieš trisdešimt metų 
įkurta pirmoji šio profilio 
įstaiga—mokslinė restauraci- 
nė gamybinė dirbtuvė šian
dien yra išaugusi į kultūros 
paminklų restauravimo tres
tą. Jo gamybiniai padaliniai 
veikia Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoje, o neseniai restaura- 
cinės dirbtuvės įkurtos Bir
žuose ir Trakuose.

Įvairiausių sričių kvalifi
kuoti specialistai dirba Pa
minklams konservuoti insti
tute, atliekami istoriniai, ar
chyviniai, ikonografiniai, ar
cheologiniai, inžineriniai ir 
kiti paminklų tyrimai, ruo
šiami projektai jų restauraci
jai, pritaikymui naujoms 
reikmėms.

Restauruotus Vilniaus uni
versiteto, Verkių ir Pažaislio 
ansamblius, F. Dzeržinskio 
namą-muziejų Vilniuje, kitus 
paminklinius pastatus visuo
menė gerai įvertina.

Kasmet restauracijos dar
bų dabar atliekama beveik 
už 10 milijonų rublių.

Konferencijos proga Meno 
darbuotojų rūmuose sureng
ta ir restauratorių darbų 
paroda.

RAMUNĖ PALEKAITĖ

JUNGTIS
Telpame f atodūsi. 
Į rankos paspaudimą. 
I lupų prisilietimą 
Kaktoje. / užvertas 
duris., už kurių 
bud.i nežinia.
Telpame į kiekvieną 
pėdą — du žmonės... 
Į kiekvieną žvilgsnį — 
du žmones...
Į kiekvieną žemės 
skundą -..  du žmonės
viena širdim 
atsiliepiantys.

STIPRYBĖ
Suplėšyto gaila. 
Pamesi o gaila. 
\era>.t\: galia. 
O Džiaugsmas 
virpa kaip kibirkštis, 
nes tai, ką radus 
išsaugo lau, 
v ra už viską daugiau. 
Ir niekas to neatims.

Nebylus prašymas
Pražystant is 
nakties 
pumpure,< 
prisiglausk 
prie manąs 
ir kalbėki 
eilėraščiais, 
Aš pasaugosiu 
savo rankas, 
kad tavęs 
nenulaužtų.

Be spindulio vainikuoti.
Be ašarų apraudoti.
Mylėti be meilės.
Žuvę be mirties.
Išnyrame ir dingstame. 
Surandame ir pametame. 
J r vė l iš nau jo glaudžiamės 
Kaip lašas prie ugnies.

Naujųjų Metų 
sutikimo banketas

Kaip ir kiekvienais, taip ir šiais metais Aido 
Choras ruošia tradicinį Naujųjų Metų sutikimą. 
Banketas įvyks sausio 4 d., sekmadienį, 1 vai. po 
pietų, “Laisvės” salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Jhitėrnykite, kad tai įvyks 
sekmadienį, sausio 4 d. Bus geros vaišes, muzika, 
dainos ir šokiai. Auka 18. AIDO CHORAS

SU NAUJAISIAIS METAIS, 
MIELI BIČIULIAI!

Aido choras per daug rrs-\ 4 
ruošia tradicines Ną.ujųju 
Metų sutiktuves, šiais rr.v 
tais Choro Nauju j u M <- t 4 
sutikimas ir banketas <///>. 
sekmadieni, sausio 4d, i 
vai. po pietų “Laisvės' sale 
je, 102 02 Libert, y Av< 
Ozone Park, N. Y. Kaip kas 
met, taip ir srais metais, 
aidietės paruoš geras vaisęs 
Girdėsite dainų ir galėsite 
pasišokti.

Prašome gerai jsitemyti, 
kad pobūvis įvyks sekmadie
nį, sausio 4 d.

Aido choras kviečia, links 
mai sutikti Naujuosius Me
tus ir popietę draugiškai 
praleisti su aidiečiais. Auka 
$8.

1982 metais Aido choras 
švęs savo gyvavimo 70 metų 
jubiliejų. Tai Amerikos pa
dangėje kultūrinei organiza
cijai įšsilaikyti ilgas amžius!•

Naujųjų Metų proga Aido 
choras širdingai sveikiname 
visus buvusius aidiečius ir 
rėmėjus, linkime visiems ge- ! 
ros sveikatos ir sėkmės gy-

/‘•mme, ypatingai, kad atei
na n t, e,, 1981 metai būtų Tai-

,r 7 autu draugystės Me
ta / . r. 14 t|r o k š ta visa ž m o n i -

Ca,,ma drąsiai pasakyti, 
xad Aido ėhoras yra vienas 

,s.u lietuvių chorų.
7a; didelė padėka iietuviš 

komos dairios mylėtojams ir 
bu v u šie rns mok /tojams, k u • 
ne Aidui vadovavo.

Aido choras yra vienas 
aktyviausių ir draugiškiausių 
or ga n i zac in i u k o ie k ty v as.

Dabar per daugeli, metų 
jam vadovauja ir Aido chorą 
moko Mildred Stensler. Tai 
yra jos didelis pasiryžimas ir 
meilė lietuviškai dainai. Yra 
choristų, kurie per daug me
tų tam kolektyvui priklauso 
ir Chorą išlaiko.

Aido choras kviečia buvu
sius aidiečius ir visus ki
tus,—kurie galite dainuoti— 
stoti į Aido chorą, ir būti 
draugiško kolektyvo nariais.

Pirmasis 1981-ųjų metų 
aidiečių parengimas, tai 
Naujųjų Metų sutikimas— 
sausio 4 d. Choro valdyba

BRIEFS
New York City’s Fire De

partment has reserved 25 
places for women as proba
tionary firefighters, but it 
will fill the jobs with women 
only if a Federal judge rules 
that the department has dis
criminated on the basis of 
sex. * * *

The New York Times re
cent editorial, titles The 
Grasso Touch said in part:

“Cancer has managed to 
do what no political oppo
nent ever could — drive Ella 
Grasso of Connecticut from 
elective office. She has won 
elections since 1952, rising 
from state legislator to Sec
retary of State and then, in 
1974, to become the first 
woman ever elected gover
nor of any state under her 
own political steam. Yester
day she resigned, effective 
Jan. 1.

Mrs. Grasso has been a 
gifted and often cunning po
litician. The child of immi
grants, she has never lost 
the common touch or tongue. 
She has invariably cham
pioned the consumer in utili
ty rate controversies and, to 
the satisfaction of voters of 
all persuasions, she vehe-

mently opposed a state in
come tax. Lacing other is
sues to invigorate a flagging 
campaign for re-election in 
1978, she seized on a snow 
storm and helicoptered 
across the $tate, directing 
the cleanup.

Now she loaves an envia
ble record: 
administratio
mish of scant al; a succession 
of budget surpluses; and a 
strengthened

♦

six years of 
n without a ble-

state economy.
* *

Glaucoma is one of the 
leading causOs of blindness. 
However, it doesn’t have to 
be that way. iDhe disease can 
be contained if it’s diagnosed 
and treated early enough.

* ♦♦
Mildred Stensler and Vic

tor Becker have returned 
from a week’s stay in Flori
da. It was good to see our- 
people there and to spend 
some time with them, they 
say.

* * ♦
Of all the groups in Afgan 

society, women have per
haps the most adjustments 
to make as they assume new 
roles in economic and politi
cal life. Ilse

The first women parachutists in Afghanistan's history in training. The revolutionary 
constitution guarantees by law full equality for women. Before the 1978 Revolution, 

Afghan women possessed few rights.

I




