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KRISLAI
Muzika už Taiką
O kur mandagumas?
Lenkų hierarchija 
Darbiečių vadovybė

R. BARANIKAS
Beveik visas pasaulis liū

dėjo, kai New Yorke tapo 
nušautas John Lennon, bu
vęs Beatles kvarteto narys, 
pasaulinio garso jaunas mu- 
zikas-dainininkas. Nuo 
Maskvos “Komsomolskaja 
Pravda” iki Londono konser- 
vatyvio “Times”, visų kraštų 
spauda rašė apie jo mirtį su 
gailesčiu, vertino jo priedėlį 
prie žmonijos kultūros.

Ne visuomet visi jį taip 
vertino. Kai Lennon ir trys 
jo draugai, iš Anglijos Liver- 
poolio darbininkijos gelmių 
kilę vyrukai pradėjo garsėti 
apie prieš du dešimtmečius 
su savo naujoviška muzika, 
konservatyviai elementai vi
same pasaulyje į juos žiūrėjo 
su pašaipa, juos skaitė tradi
cinės muzikos priešais. Tik 
jaunimas iš pradžių jų muzi
ką suprato.

Su laiku dalykai pradėjo 
aiškėti. Senesnių žmonių už- 
sikimšusios ausys lyg atsivė
rė, ir jie taipgi pradėjo 
girdėti Lennono ir jo kolegų 
muzikos humanizmą, švelnu
mą, lyriškumą. Kai Vietna
me virė karas, Beatles ne tik 
su savo muzika, bet ir politi
niais pareiškimais stojo tai
kos pusėn. Žiaurus Lennono 
nužudymas yra liūdnas epilo
gas. Bet tas epilogas taipgi 
skelbia ir viltį: anksčiau tik 
mažumos suprasta muzika 
suvirpino visų širdies stygas.

Atrodo lyg mažmožis, bet 
kartais mažmožis turi svar
bią simbolinę reikšmę. Paim
kime tą mažiuką skandalą 
apie būsimo prezidento Rea- 
gano žmoną Nancy. Nancy, 
kaip atrodo, taip nekantriai 
laukė įsikraustymo į Baltuo
sius Rūmus, kad ji pradėjo 
aplinkiniu keliu, per pareiš
kimus spaudai, raginti Car- 
terius, kad jie tuojau išsi
kraustytų iš Baltųjų Rūmų, 
kad jie keltųsi gyvent sker
sai gatvę į Blair House, kad 
ji, Nancy, galėtų tuojau pra
dėti “redekoruoti” Baltųjų 
Rūmų kambarius ir sales!

Carteriai, žinoma, jos ne
paklausė, ir lieka Baltuose 
Rūmuose iki paskutinės pre
zidentavimo dienos. Bet, ko
dėl šis incidentas svarbus? 
Ogi, jis rodo, kokie atsilikę 
gaivalai supa Reagano šei
mą,—ir kokios žemos kultū
ros pati šeima yra.

Taip, rinkimus laimėjo la
biausiai atsilikusi Amerikos 
valdančiosios klasės dalis, ką 
amerikiečiai vadina “Nauji 
pinigai” (“New Money”), ki
taip sakant, naujieji turtuo
liai—itūžę, įžūlūs, dar nespė
ję apsigaubti rafinacijos 
skraiste.

Lenkijos bažnytinė hierar
chija lošia atsargiai apgalvo
tą rolę. Kai ji šaukia kraštą 
prie ramybės ir vienybės, iš 
paviršiaus atrodo, kad ji va
dovaujasi grynai patrioti
niais sumetimais. Bet fakti- 
nai tai yra strategija. Iš 
vienos pusės bažnyčia save 
perstato kaip tėvynės pasto
vumo gynėja, iš kitos pusės, 
bent užkulisuose, bažnyčios 
jėgos kursto kaip tik tuos,

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NA U JŲ JŲ 1980 METŲ 
VISIEMS SKAITYTOJAMS IR BENDRADARBIAMS

KVIEČIA NUGALĖTI 
DEŠINIOJO SPARNO OFEN MIRĖ ALEKSEI KOSYGIN IRANAS IŠ JUNGTINIU VALSTIJŲ,

New York. — Čia tris 
dienas posėdžiavo JAV Ko
munistų partijos centro ko
mitetas, tarybos nariai ir 
partijos veikėjai. Jie per
žvelgė pastarųjų prezidenti
nių rinkimų šviesoje susida
riusią šalyje padėtį ir nusi
statė gaires ateities veiklai.

Pagrindinį pranešimą pa
darė partijos centro komite
to gen. sekretorius Gus Hali. 
Jis pabrėžė, kad krašte susi
dariusi nauja politinė situaci
ja, daugeliui vilčių sudužus ir 
eilei kontroversijų atsiradus.

“Esama sąmyšio, susirūpi
nimo ir baimės, kalbėjo 
jis,—bet taip pat esama ir 
didelio pabudimo. Esama pa
syvumo ir pesimizmo, bet 
taip pat esama ir pasiryžimo, 
noro stebėti ir laukti su 
didėjančiu įsitikinimu, kad 
įžengiame į laikotarpį, kuria
me reikės pasireikšti sustip
rinta kova”.

Jis nurodė, kad partijos 
ateities uždavinys yra de
maskuoti reakcingąją dema-

A. LAURINClUKAS 
VADOVAVO ŽURNALISTŲ 
DELEGACIJAI

Pnompen. — Gruodžio an
trąją savaitę čia lankėsi tary
binių žurnalistų delegacija, 
vadovaujama TSRS žurnalis
tų sąjungos sekretoriaus, 
Lietuvos žurnalistų sąjungos 
pįrmininko ir “Tiesos” redak
toriaus Alberto Laurinčiuko.

Kampučijoje delegaciją 
priėmė Kampucijos liaudies 
revoliucines tarybos narys, 
Kampucijos Liaudies Respu
blikos užsienio reikalų minis
tras Hun Senas, kiti valsty
biniai veikėjai.

Pokalbiuose respublikos 
vadovai padėkojo Tarybų Są
jungos spaudos organams už 
principinę ir efektyvią para
mą teisingai Kampučijos 
liaudies kovai ir už didelį 
indėlį stiprinant Kampučijos 
Liaudies Respublikos tarp
tautinį autoritetą.

kuriuos ji oficialiai ramina.
Lenkijos darbo žmonės 

greit supras, kad teisėti so
cialiniai reikalavimai negali 
būti perduoti į anti-socialinių 
rankų vadovybę.

Šių eilučių rašytojui nese
niai teko lankytis Anglijoje. 
Tame krašte viešpatauja 
Nauja dvasia ultra-konserva- 
tyvė valdžia. Ji taip žmones 
įpykino, kad Darbo Partija 
atsidūrė žymiai kairesnių ly
derių rankose—naujasis par
tijos pirmininkas Michael 
Foot, atvirai kalba apie ge
neralinius streikus, apie so
cializmo reikalą . . . Jeigu 
rinkimai vyktų šiandien, dar- 
biečiai laimėtų rinkimus 10% 
dauguma. Bedarbiai organi
zuojasi, Londone žmonės 
vartoja jėgą neleisdami val
džiai uždaryti ligonines, be
turčius aptarnaujančias klini
kas . . .

Konservatoriai, kaip atro
do, perdaug atkando—ir ne
moka nuryti. Ar taip atsitiks 
ir su mūsų Reaganu?

Gus Hali 
gogiją, surasti kliūtis ir pa
siūlyti naują taktiką, kuri 
įtikintų žmones, kad jie ne 
tik yra pajėgūs apginti praei
tyje pasiektus laimėjimus, 
bet ir privesti prie naujų 
nuolaidų ir reformų.

Posėdžiuose kalbėjusieji 
delegatai kėlė nedarbo, pra
monės įmonių uždarinėjimo, 
didėjantį rasizmo ir kitus 
klausimus.

POPIEŽIUS VĖL 
RUOŠIASI KELIAUTI

Vatikanas. — Gruodžio 21 
d. popiežius Jonas Paulius 
n, kalbėdamas šv. Petro 
aikštėje susirinkusiai penkių 
tūkstančių miniai pranešė, 
kad jis ateinančių metų vasa
rio 16-27 dienomis planuojąs 
kelionę į Tolimuosius Rytus 
ir aplankysiąs Filipinus, 
Guamą ir Japoniją.

Jis ypatingai pabrėžė, kad 
Japonijoje lankysiąsis Hiro- 
šimoje ir Nagasaki, miestuo
se, kur buvo numestos pir
mosios atominės bombos. Jis 
sakė pasimelsiąs, kad dau
giau taip niekados neatsitik
tų ateityje.

Tai bus jau devinta popie
žiaus kelionė į užsienius ir 
pirmoji į Japoniją.

Pasadena, Cal. — Valstijos 
inspektoriai paskelbė, kad 
jie nustatė, jog Dorothy 
Woods, 38 m. amžiaus, per 
pastaruosius septynerius 
metus “išmelžė” iš valstijos 
gerovės fondų daugiau kaip 
$4,000,000, prisirašydama 38 
fiktyvius vaikus. Taip pat 
manoma, kad ji gavusi apie 
$100,000 maisto kuponais ir 
medicinos patarnavimais. 
Pas ją buvo rasta net trys 
automobiliai — Rolls-Royce, 
Mercedes Benz ir Cadillac. 
Nieko sau “Welfare” globoti
nė.

Port Said. — Gruodžio 19 
d. Egipto prez. Anwar el- 
Sadat atidarė Suezo kanalą 
supertankeriams po penke- 
rių metų konstrukcijos, pagi
linant ir paplatinant tą 108 
mylių vandens kelią, jun
giantį Viduržemio ir Raudo
nąją jūras.

Visas tas darbas kaštavo 
$1.3 bilijoną. Kanalu dabar 
galės naudotis iki 370,000 
tonų dydžio tankeriai, kai jie 
tušti grįš į Persijos įlanką. 
Tikimasi, kad tas laivų judė
jimas Egiptui atneš apie $1 
bilijoną ateinančiais metais.

Maskva. — Gruodžio 18 d., 
širdies smūgio ištiktas, mirė 
buvęs Tarybų Sąjungos 
premjeras Aleksei Kosygin, 
76 m. amžiaus. Prieš du 
mėnesius jis dėl nesveikatos 
buvo atsisakęs iš premjero 
pareigų, kurioms buvo pa
skirtas buvęs jo pavaduoto
jas Nikolai Tichonov.

Kosyginas premjeru išbu
vo net šešiolika metų, perė
męs tą postą po Nikitos 
Chruščevo, tuo metu, kai 
partijos lyderio pareigas pe
rėmė Leonidas Brežnevas ir 
prezidento—Nikolai Podgor- 
ny. Kosyginas visą laiką atsi
dėjusiai ėjo premjero parei
gas ir rūpinosi Tarybų Są
jungos ekonomija.

Kosyginas buvo gimęs Le
ningrade ir ėjo tryliktuosius 
metus, kai atėjo tarybinė 
valdžia. Po dvejų metų jis 
įsijungė į Raudonąją armiją 
ir jos gretose kovojo civilinio 
karo metu. 1937 m. jis buvo 
fabriko vedėju Leningrade, o 
po metų tapo to paties mies
to burmistru. Tada jam buvo 
34 m. amžiaus. 1939 m. jam 
buvo patikėtos tekstilės mi- 
nisterio pareigos.

Velionio palaikai buvo pa
šarvoti Maskvoje, ir sargybą

paskyrė du umkto marius

Pirmasis negras ir pirmoji moteris Reagano kabinete: k: 
teisėjas Samuel R. Pierce, Jr. ir Jeane Kirkpatrick.
Washington. — Tarp dau

gelio jau anksčiau paskelbtų 
kabineto narių, busimasis 
prezidentas Reagan pranešė, 
kad buvęs New Yorko teisė
jas Samuel R. Pierce, Jr., 
skiriamas Housing and Ur
ban Development departa-. 
mento galva.

Tai pirmas negras Reaga
no kabinete, o pirmoji mote
ris naujojo prezidento kabi
nete yra Jeane Kirkpatrick, 
Georgetown universiteto

“LAISVES” REIKALAI
Vajus baigtas! Linksma pranešti, kad su pratęsimu 

vajaus iki gruodžio 10 dienos, rezultatai geri. Sukėlėme 
užsibrėžtąją $20,000 fondą.

KONTESTO LAIMĖTOJAI SEKAMI: 
Laimėta dovana Punktai

1) $50.-LLD 45 kp.,St.Petersburg,Fla.-P.Alekna . .13,512
2) 40. batalija lešmantienė, Miami, Fla...................11,289
3) 35.-Nęw York—A. Mitchell ir N. Ventienė.......... 9,121
4) 30.-Montreal, Que., Canada.................................. 8,014
5) 25.-Stefanija Masytė, Detroit, Mich..................... .6,132
6) 20.-Connecticut vajininkai..................................... 4,313
7) 15.-Toronto, Ont., Canada .. . ................  3,939
8) 12.-Regina Trakimavičius, Worcester, Mass. . . .3,320
W 10.-E. Repšienė, Dorchester, Mass....................... 2,464

10) 5.-A. Grinkus, Vancouver, B. C., Canada......... 2,443
[Tęsiama 5 pusi.

Kubos prezidentas ir partijos sekretorius Fidel Castro, 
dešinėje, ploja savo broliui Raul Castro Komunistų partijos 
kongrese. Už jiedviejų—Grenados premjeras Maurice 
Bishop.

i
i

Aleksei N. Kosygin
nešė jo buvę kolegos ir 
bendradarbiai, jų tarpe ir 
Tarybų Sąjungos vadovas 
Leonidas Brežnevas, kurio 
74 m. gimtadienis buvo pa
minėtas kaip tik vieną dieną 
po Kosygino mirties. Velio
nio pelenai, kaip ir daugelio 
Tarybų Sąjungos veikėjų, 
įmūryti Kremliaus sienoje.

Kosygino žmona Klaudija 
yra mirusi nuo vėžio 1967 m. 
Yra žinoma, kad jo duktė 
Liudmila Gvišiani su šeima 
gyvena Maskvoje ir yra už
sienio literatūros bibliotekos 
vedėja.

profesorė ir registruota de
mokratė. Ji bus JAV amba
sadorė Jungtinėse Tautose.

Nors oficialiai šis postas 
nelaikomas kabineto narių 
sąstate, bet JT ambasadoriai 
visada dalyvauja kabineto 
posėdžiuose. Šios profesorės 
konservatyvi užsienio politi
ka, sakoma, Reaganui pati
kusi dar prieš metus, ir jos 
pateiktą planą jisai naudojęs 
savo rinkiminės kampanijos 
metu.

NORI $24 BILIJONU
Washington. — Atrodo, 

kad JAV įkaitai nesugrįš 
namo ir šioms kalėdoms, nes 
Amerika negalinti Iranui su
mokėti reikalaujamą sumą 
pinigų—$24 bilijonus, į ku
riuos įeitų apie $10 bilijonų 
Amerikoje užšaldytų Irano 
fondų ir apie tiek pat ar 
daugiau šachui ir jo šeimai 
priklausančių pinigų, ku
riuos, Irano tvirtinimu, ša
chas pasigrobęs iš Irano.

Iranas pranešė Alžyro dip
lomatams, tarpininkaujan
tiems tarp Irano ir JAV, kad 
tokia suma turinti būti depo
nuota Alžyre, jei Amerika 
nori, kad įkaitai būtų paleis
ti.

Valstybės sekretorius 
Muskie pareiškė, kad tokios 
sąlygos esančios nepriimti
nos, nes JAV prezidentas 
neturįs teisės tokios sumos 
išmokėti.

Kubos komunistų kongresas
Havana. — Kubos komu

nistų partijos antrasis kon
gresas užbaigtas didžiuliu 
mitingu miesto centre, Revo
liucijos aikštėje, dalyvaujant 
arti milijonui žmonių.

Kongresas užtruko ketu
rias dienas ir jame dalyvavo 
daugiau kaip du tūkstančiai 
kubiečių ir užsienio svečių iš 
140 kraštų. Jisai vyko Hava
nos moderniame konvencijų 
centre. Savo atidarymo kal
boje, kuri užtruko apie 12 
valandų ir uždarymo kalboje, 
užtrukusioje apie 2 vai., Ku
bos prezidentas ir partijos 
vadas Fidel Castro peržvelgė 
Kubos ir pasaulio padėtį iš 
politinio ir ekonominio taško.

Castro pripažino, kad Ku
bos ekonominis augimas nėra 
toks, kokio norėta, nes jis 
padidėjęs tik 4 proc. vietoje 
numatytų 6 proc., tačiau^ 
turint galvoje, jog ir kiti 
kraštai yra paliesti infliacijos 
ir turi ekonominių sunkumų, 
šis 4 proc. pasiekimas nesąs 
blogas. Ateinančiam ekono
miniam penkmečiui žadama 
geriau pasirengti.

Tuo pačiu metu, kai vy
riausybė svarstė ką daryti 
toliau, buvo pasklidusios kal
bos, jog kai kurie JAV įkai
tai esą laikomi kalėjime, o ne 
“liuksusiniame viešbutyje”, 
kaip buvo skelbiama Irane.

Iš Irano ateinančios žinios 
taip pat neraminančios—par
lamento spykeris Rafsanjani 
skelbia, kad JAV įkaitai bus 
teisiami kaip šnipai, jei JAV 
atsisakys sumokėti $24 bili
jonus Tuo tarpu Irano mi
nistrų kabineto narys Nabavi 
spaudai pareiškė, kad, jei 
Amerika atmes 'rano pasiū
lymą, įkaitų likimas bus nu
spręstas Irano revoliucinio 
teismo ir kad nesą reikalo 
skubėti tą klausimą spręsti, 
nes mes galime dešimt metų 
juos laikyti kalėjime ir duoti 
jiems nemokamai maistą, pa
stogę ir drabužius”.

Jis nurodė, kad kubiečių 
gyvenimo sąlygos yra daug 
pagerėjusios, nors dar daug 
ko ir trūksta. Jis sakė, kad 
reikės daugiau ir sunkiau 
dirbti ateityje, ir kad reikės 
pasirengti ginti savo kraštą, 
turėdamas galvoje santykius 
su JAV.

Primindamas, kad, nepai
sant reakcinių vėjų hemisfe
roje, Kuba niekados neatsi
sakys komunizmo, o jei JAV 
bandytų Kubą užpulti, tai, 
anot jo, daugiau jankių žūtų, 
nei jų žuvo II Pas. karo 
metu”.

Jis pabrėžė, kad Kuba ne
sileis į kalbas su JAV dėl 
Kubos karinės pagalbos Afri
koje ar kitur. Kuba nori, kad 
JAV sustabdytų savo žval
gybinių lėktuvų skraidymą 
virš Kubos ir sugrąžintų 
Guantanamo bazę. Vieninte
lis klausimas, kuriuo Kuba 
yra pasirengusi su JAV kal
bėtis, tai emigracinės pro
blemos, įskaitant ir apsijun- 
gimą šeimų narių, kurių vie
ni yra Kuboje, kiti JAV.



2-RAS PUSLAPIS “LAISVĖ” PENKTADIENIS, GRUODŽIO [DECEMBER] 26,1980

LAISVĖ LITHUANIAN 
WEEKLY Kas ką rašo ir sako

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE 
PUBLISHING SOCIETY, INC.

Published Fridays, except in case of holidays 
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N. Y. 11417 

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
Established April 5, 1911 

ANTHONY BIMBA, Editor in chief
EVA T. MIZARA, Editorial Assistant & Business Manager

SUBSCRIPTION[RATES:
United States, per year..........$12.00
Canada, Lat. Amer., per year . $15.00
Foreign countries, per year . . . $15.00

United States, per 6 months.. . $6.50 
Canada. Lat. Amer., 6 months . $<3.00 
Foreign countries, 6 months .. . S8.00

Ko susisielojo 
ponas vaduotojas?

Taigi dėl ko susisielojo vienas ponas vaduotojas? Jeigu 
kas nors paklaustų tokio klausimo, galimas daiktas, kad 
nežinotumėt, ką atsakyti. Ir tada paprašytume! papildo
mos informacijos. Kas per paukštis tasai ponas; kame ir 
kur jis liūdi? Išgirdę, kad ponas sielvartauja pačiame 
pasiutiškiausiame, fašistuojančiame “veiksnių” organe, 
dedame galvą, kad atsakymą i šią mįslę rastumėt tuoj pat.

Teisingai, ponas verkia Lietuvos. 0 kokios Lietuvos 
verkia? Manot, tos, kur su bakūžėm samanotom? Tos, 
kurios seniai nėra? Nieko panašaus. Pasirodo—ponas labai 
gerai informuotas. Jis, pavyzdžiui, žino, kad Lietuva per 
paskutiniuosius keturiasdešimt metų šiek tiek pasikeitė. 
Buvo atstatyti miestai ir miesteliai, tvirtina ponas 
“vaduotojiškame” organe. Išaugo pramonė, kraštas elektri
fikuotas, žemės ūkis pertvarkytas ir mechanizuotas, 
pagerinti keliai. Viską žino ponas. Todėl drąsiai daro tokią 
išvadą: “Viso to rezultatas, kad buvęs grynai žemės ūkio 
kraštas pavirto pramonės kraštu, ir didesnė pusė gyvento
jų gyvena jau miestuose”. Maža to—minimas ponas plačiai 
atsimerkęs žiūri teisybei į akis! Paklausykit: “Ir kadangi 
daug kas nauja pastatyta, tai reikia pripažinti, kad daug 
kas atrodo gražiau, negu buvo. Ir dabartiniai (...) 
Lietuvos šeimininkai turistams bei svečiams turi ką 
parodyti ir kuo pasidžiaugti”.

Kas gi su tuo ponu pasidarė?—pagalvosite nustebę. Mes 
kažkaip neįpratę, kad lietuviškieji “veiksniai” džiaugtųsi 
mūsų pasiekimais. Kaip taisyklė, būdami pilno proto ir 
sveikos nuovokos, jie taip niekada nedaro. Vadinasi, poną 
ištiko viena iš dviejų: arba nuožmi liga, arba ūmus 
praregėjimas . . . Tačiau jokios mįslės čia nėra. Reikalas 
tas, kad ponas nė nesiruošia džiaugtis mūsų laimėjimais. 
Jam į juos, atleiskit už posakį, norisi nusišnypšt! Ne dėl to 
ponas parašo į “dipukiškus” organus, oi ne dėl to! Tiesiog 
Tėvynės pasiekimus konstatuojančios citatos užmigdė 
mūsų dėmesį ir mes visai pamiršome, kad poną graužia 
rūpestis. Reikalas tas, paaiškina ponas, kad pažanga 
tarybinėje Lietuvoje yra grynai materialinė! Kitaip sakant, 
kūnui jie turi, o dūšiai—ne! Štai kas skaudina gerbiamą 
poną! Štai dėl ko jam protarpiais liūdna, protarpiais 
graudu, o dar protarpiais—kartu paėmus ir liūdna, ir 
graudu. Vienpusiškai vystosi Lietuva, todėl gyvena joje 
žmonės be jokių moralinių vertybių. Ir labai gūdu tokiame 
krašte, kur pilvo poreikiai užstoja kilnius dvasios siekius. 
Todėl mums ir parūpo nuraminti sielvartaujantį tautietį. 
Poneli, norisi taktiškai priminti* kad, ne taip jau viskas 
blogai mūsų tėviškėlėje. Juk jūs pats tame pačiame 
dipukiškame organe, tame pačiame fundamentaliame 
straipsnyje pasakėt, bet staiga ėmėt ir pamiršot! Todėl 
leiskit priminti: “Žymiai išplėtus švietimą, priaugo naujų 
intelektualinių pajėgų—gydytojų, inžinierių, mokytojų, 
mokslininkų bei menininkų. Daugelis jų yra jau pasižymėję 
įvairiose srityse”.

Dabar, pone, privalėtumėt nusijuokti iš laimės, nes vėl 
nė truputėlio neapsirikot. Tarybų Lietuvoje tikrai žymiai 
išplėstas švietimas. Ypač, jeigu lyginsime jį su buržuazinės 
santvarkos pasiektu lygiu. Tik 3 milijonus gyventojų 
teturinčioje Lietuvoje šiandien yra virš 150 tūkstančių 
žmonių su aukštuoju išsilavinimu. Arti 300 tūkstančių—su 
specialiuoju viduriniu! Įgyvendintas visuotinis vidurinis 
mokymas! Ir visa tai mūsų piliečiams nekainuoja nė 
kapeikos! Jūs ir čia teisus—tikrai priaugo naujų intelektua
linių pajėgų ir dauguma jų tikrai pasižymėjo įvairiose 
srityse! Dvylika Socialistinio Darbo Didvyrių, dešimt 
Lenino premijos laureatų, septyniasdešimt Tarybų Sąjun
gos Valstybinės premijos laureatų! O kur tarptautinės 
premijos! Kur garbės vardai?

Bet mes veltui guodžiame mūsų susikrimtusį poną. Jo 
paguosti praktiškai neįmanoma. Nes daug kas jam gal ir 
patinka, išskyrus viena—tarybinę santvarką. Ir visai 
nesvarbu, kad tik šios santvarkos dėka Lietuva pasiekė 
tokių aukštumų. Kad tik jos dėka silpnai išsivystęs žemės 
ūkio kraštas virto pramonės kraštu. Kad tik jos dėka 
pasaulio kultūrinės vertybės tapo natūraliu kiekvieno 
žmogaus poreikiu. Kad tik šios santvarkos dėka dabartinis 
mūsų gyvenimas skiriasi nuo ankstesnio, Leonido Brežnevo 
žodžiais tariant, “kaip kosminis laivas nuo vežimo”. Visa tai 
mūsų buvusiems ponams nelabai rūpi. Tiesiog mūsų 
gyvenimo faktai bado akis, ir visiškai nepastebėti jų 
pasidarė neįmanoma. Užtat laikas nuo laiko dipukiškuose 
spaudos organuose ir daromos tokios įžangos, kad 
prisidengus tariamo objektyvumo skraiste, būtų galima 
kuo įtikinamiau apjuodinti mūsų liaudies kasdienį triūsą.

Taigi kas dar nepatinka ponams Lietuvoje? Trūksta 
butų, sielvartauja jie, gyvenat susispaudę. Vis dar trūksta, 
tas teisybė. Tačiau—neilgai, užtenka susipažinti su mūsų 
statybos mastais. Tiek daug Lietuvoje dar niekada nestatė. 
Bet susipažinti su mūsų planais ponai kalbėtojai nemėgsta. 
Jiems žymiai patogiau vadinti mūsų planus propaganda. 
Susipažinti su mūsų trūkumais—čia jau kita kalba. Kas gi 
dar nepatinka ponams? Ogi tai, kad Lietuvoje komunistai 
sužlugdė meilę žemei. Ne žemei aplamai, ne, o meilę 
nuosavai žemei! Va, čia ir slypi tikrasis atsakymas—ko 
susisieloję minimi ponai . . . Meilę tėvynei jie visų pirma 
traktuoja kaip meilę nuosavai žemei. Taip tiesiai ir rašo— 
žmogus, netekęs nuosavos žemės, netenka ir meilės tėvy
nei . . . 0 ką privalėjo mylėti tie, kurie niekada Lietuvoje

PLĖTOJAMAS ABIEM 
Salims naudingas 
BENDRADARBIAVIMAS

Žinių agentūros “TASS” 
pranešime iš Paryžiaus sako
ma:

Čia baigėsi Tarybų Sąjun
gos ir Prancūzijos nuolatinės 
mišrios komisijos XV sesija. 
Ji apsvarstė platų ratą klau
simų, susijusių su prekybiniu 
ekonominiu ir moksliniu- 
techniniu bendradarbiavimu.

i Daug dėmesio buvo skiriama 
■ jo vystymo perspektyvoms. 
Komisija konstatavo, kad 
daugelį metų plėtojamas sta
bilus savitarpiškai naudingas 
TSRS ir Prancūzijos bendra
darbiavimas.

Komunikate pažymima, 
kad TSRS ir Prancūzijos 
prekių apyvarta 1975-1979 
m. palyginti su ankstesniu 
penkmečiu padidėjo tris kar
tus.

Kaip sakoma komunikate, 
praktiškai vykdomas susita
rimas imtis visų reikiamų 
priemonių, kad 1980-1985 m. 
palyginti su ankstesniu 
penkmečiu toliau žymiai di
dėtų prekių apyvarta suba
lansuotu pagrindu.

Komisija pažymėjo, jog ša
lys suinteresuotos aktyvinti 
bendrus darbus Tarybų Są
jungos ir Prancūzijos moks
linių-techninių atradimų pa
grindu, kad vėliau būtų gali
ma pereiti nuo mokslinio- 
techninio prie pramoninio 
ekonominio bendradarbiavi
mo.

Tarybų Sąjungos delegaci
jos vadovas, TSRS užsienio 
prekybos ministro pirmasis 
pavaduotojas N. Komarovas 
pažymėjo, jog kai kurių 
svarbių ir konkrečių susita
rimų bei kontraktų pasirašy
mas sesijos metu yra geras 
indėlis į Tarybų Sąjungos ir 
Prancūzijos bendradarbiavi
mo stiprinimą, rodo, kad 
tvirtai siekiama plėtoti drau
giškus TSRS ir Prancūzijos 
santykius”.

ŽMONĖMS PAVOJINGAS 
NARKOTIKŲ BIZNIS

“Komjaunimo tiesoje’’ 
gruodžio 9 d. Tarptautinėse 
pastabose”, “Kur veda opiu
mo takai?”, rašoma:

“Anglija virto tikra pre

kiautojų narkotikais pogrin
dinių sindikatų Meka—per 
pastaruosius kelerius metus 
įregistruotų narkomanų 
smarkiai padaugėjo. Anglų 
specialistai, tiriantys šią pro
blemą, mano, kad didelis 
kiekis narkotikų, kuriuos ga
bena vadinamosios tria
dos”—slaptos kinų gangste
rių organizacijos, praslenka 
pro muitininkų akis.

. . . Praėjusių metų pabai
goje Hagoje, surengus di
džiulę operaciją prieš pre
kiautojus narkotikais, buvo 
areštuoti keturi kinų kilmės 
asmenys, pardavinėję heroi
ną Olandijoje .”

NERIMAS IR PROBLEMA 
DĖL KONSTITUCIJOS 
KANADOJE

Kanadiečių savaitraštyje 
‘Tėviškės žiburiai” gruodžio 
11 dieną rašoma apie nūdie
nę padėti:

“Ministerio pirm. P. E. 
Trudeau vyriausybė atšaukė 
konstitucinei parlamento ir 
senato komisijai nustatytą 
terminą—gruodžio 9 d. Iki to 
laiko komisija turėjo užbaigti 
Kanados konstitucijos pasiū
lytų reformų ir jos parsiveži- 
mo Kanadon svarstymus.

Dabar ši data pratęsta iki 
1981 m. vasario 6 d. Tai, 
atrodo, padaryta dėl kilusių 
nesutarimų. Advokatų kriti
kos susilaukė kaikurių pakei
timų paragrafai, Galintys 
kelti problemų ateityje. Savo 
teisių apsaugos bei įtraukimo 
konstitucijon pareikalavo 
Otavon suvažiavę Kanados 
indėnų vadai. Jie netgi grasi
na kreiptis į Jungtines Tau
tas, jeigu jų reikalavimo ne
patenkins min. pirm. P. E. 
Trudeau vyriausybė. Pana
šius reikalavimus kelia ir 
Kanados eskimų grupės.

Britanijos parlamente, ku
ris turės patvirtinti Kanados 
konstituciją vadinamo Britų 
S. Amerikos Akto pakeiti
mus ir jo perdavimą Kana
dai, taip pat pradeda kilti 
abejonės. Daugeliui parla
mentarų nepatinka, kad P.E. 
Trudeau vyriausybė šiam 
reikalui nesutaria su Kana
dos provincijomis. Esą Brita
nijai tektų uždavinys iš
spręsti Kanados nesutari
mus. Tokiu atveju praktiš
kiau būtų palaukti pačios 
Kanados sprendimo aukš
čiausiuose teismuose.”

JIE DŽIAUGIASI IR 
DIDŽIUOJASI TUO, 
KĄ MATĖ LIETUVOJE

Gruodžio 11 dienos “Gim
tajame krašte” skaitome:

— Atėjome padėkoti už 
“Gimtąjį kraštą”. Jis padėjo 
mums teisingai įsivaizduoti 
šiandieninę Lietuvą, kartu 
netikėti nesąžiningų žmonių 
tauškalais. “Negali būti, kad 
Lietuva ir liko tokia varga
na, kokia prieš kelis dešimt
mečius buvo”,—galvojome, 
girdėdami jų paikas kalbas. 
Susigaudyti visame kame 
mums padėjo ir kita tarybinė 
spauda (mes skaitome “lie
są”, “Švyturį”, “Tarybinę 
moterį”). Ji rašo apie pro
greso keliu žengiančią Tary
bų Lietuvą. Ir štai mes pir
mą kartą Lietuvoje. Surado
me ją tokią, kokią tikėjomės 
surasti,—kalbėjo į redakciją 
užėję tautiečiai Vladas Girė
nas ir Stasys Skiliniauskas iš 
Didžiosios Britanijos.

Pirmą kartą (po keturias
dešimt šešerių metų!) jie 
apsilankė savo gimtajame 
krašte. Tautiečiai, sujaudinti 
to, ką čia pamatė, skubėjo 
pasidalyti viešnagės įspū
džiais.

LENKIJOS VYSKUPŲ 
BALSAS IR PATARIMAS

Chicagos kunigų “Drauge” 
(gruodžio 15 d.) skaitome 
pranešimą “Vyskupai ragina 
neerzinti kaimyno”. Žinia iš 
Lenkijos sostinės Varšuvos. 
Joje sakoma:

“Po dviejų dienų konferen
cijos Lenkijos vyskupai pa
skelbė atsišaukimą, kuris 
sekmadienį buvo skaitomas 
iš sakyklų visose Lenkijos 
bažnyčiose. Vyskupai ragina 
visus lenkus nieko nedaryti, 
kas išstatytų į pavojų tėvy
nės laisvę ir nepriklausomy
bę. Dabartiniai pasikeitimai 
sukelia daug vilčių, tačiau 
juos lydi ir pavojai. Bažnyčia 
yra susirūpinusi neatsakin
gais pareiškimais prieš mūsų 
(tai yra prieš Tarybų Sąjun
gą). Tokie pareiškimai pavo
jų didina ir jų reikėtų atsisa
kyti, sakoma vyskupą laiške 
tikintiesiems”.

Tai gana protingas patari
mas.

Pasveikintas ir apdovanotas

Juozas Maniušis
Tarybų Lietuvos užsienio reikalų ministras Juozas Maniu
sia tapo Lietuvos Komunistų Partijos Centro Komiteto ir 
Aukščiausios Tarybos Prezidiumo karštai pasveikintas ir 
apdovanotas Lenino Ordinu. Šia garbinga proga ir prašome 
draugą jubiliatą priimti ir mūsų, Amerikos pažangiųjų 
lietuvių, karštus sveikinimus ir geriausius linkėjimus.

The Ghost of Christmas to Come

neturėjo nuosavos žemės? Tokių, jeigu pamenate, buržua
ziniais metais buvo nemaža. Bet veltui lauktumėte 
atsakymo į šį klausimą. Mes netvirtiname, kad visi tie 
ponai neturi jokių sentimentų Lietuvai, bet jų begalinės 
meilės tėvynei konkrečiausia išraiška, jų pačių žodžiais 
tariant, yra meilė nuosavam dvariukui, nuosavam fabrikė
liui, nuosavai sąskaitai banke.

Belieka pagirti šios rašliavos autorių už atvirumą—ne 
kiekvienas išeivijos “veiksnių” drįstų taip drąsiai pavadinti 
daiktus jų tikraisiais vardais. Tik todėl mes ir prisiminėm 
šį opusą, kurio autorius, įtempęs nelabai turtingą vaizduo
tę, taip atkakliai ieško kelių į vakar dieną. Deja, istorijos 
ratas nesisuka atgal. Lietuvių tauta pasirinko sąvąjį kelią. 
Pasirinko kartą visiems laikams. Kazys Bagdonavičius

LAIŠKAI
1980 m. gruodžio 16 d.

Didžiai gerbiamas 
drauge A. Bimba,

Naujųjų Metų proga pra
šau priimti nuoširdžiausius 
sveikinimus ir geriausius lin
kėjimus Jums, visiems 
“Laisvės” redakcijos kolek
tyvo ir direktorių tarybos 
nariams, visiems “Laisvės” 
skaitytojams ir rėmėjams. 
Per Jūsų laikraštį siunčiu 
nuoširdų naujametinį sveiki
nimą visiems geros valios 
lietuvių kilmės amerikie
čiams.

Linkiu, kad būtų pasiektos 
naujos aukštumos dirbant tą 
didžiai patriotinį darbą, kurį, 
Jūsų laikraštis ir organizaci
jos atlieka savo šalies—JAV 
labui.

Leiskit išreikšti viltį, kad 
“Laisvė”—seniausias tebegy
vuojantis pažangus laikraštis 
pasaulyje lietuvių kalba—ir 
ateityje įvairiapusiškai ir tei
singai nušviesdamas Tarybų 
Lietuvos gyvenimą, griaus 
jos priešų piktas užmačias, 
skatins gerus jausmus tėvų 
žemei, o per juos ir geresnį 
JAV ir TSRS tarpusavio 
supratimą, kuris gali padėti 
išsaugoti taiką-didžiausią 
vertybę visanaikinančio 
branduolinio ginklo amžiuje.

Nuoširdžiai Jūsų,
Edm. Juškys, Konsulas, 

TSRS Pasiuntinybės 
Pirmasis Sekretorius 

*
?G. “Laisvės”
Redakcija! 1980. XII. 11

Sveikinam jus su 1981 me
tais, taipat “Laisvės” laikraš
čio 70 metų Jubiliejų, linkė-

darni kuo geriausios sveika
tos, ir neišsemamos energi
jos jūsų darbe. Taip sveiki
nam per “Laisvę” P. ir V. 
Budrionius, gyvenančius Flo
ridoj su Naujaisiais Metais, 
ir dėkojam už prenumeratą 
“Laisvę”, kurią jie išrašo, 
mums labai patinka, ir įdo
miai skaitom.

Su pagarba:
Budrioniai- Alytus

*
KODĖL AŠ 
BENDRADARBIAUJU 
“LAISVĖJE”?

Bendradarbiauti “Laisvė
je” mane paskatino miręs 
kapsukietis Petras Naudžius, 
iš kurio tarsi perėmiau esta
fetę toliau rašyti apie Sūdu
vą ir ypač jos sostinę Kapsu
ko miestą (buv. Marijampo
lę). Taip varausi jau beveik 
dešimtį metų.

JAV gyvena nemažas skai
čius buvusių sūduviškių (t. 
v. suvalkiečių) ar jų vaikų, 
kuriems “Laisvės” skiltyse 
gali pamatyti, kaip atrodo jų 
tėviškė, kokiais rūpesčiais 
gyvena. Toks ir yra mano 
pagrindinis uždavinys.

Iš “Laisvės” skilčių (ko- 
lumnų) susidarau tam tikrą 
vaizdą apie mūsų išeivijos 
gyvenimą. Kad vaizdas būtų 
pilnesnis, reikalinga plėsti 
skyrių “Kas ką rašo?”, duo
dant daugiau informacijos ir 
apie kitų krypčių mūsų išei
vijos gyvenimą, nes iš vieno 
ar dviejų straipsnelių pilno 
vaizdo nesusidarysi. Tą patį 
pastebi ir kiti “Laisvės” skai
tytojai Lietuvoje, su kuriais 
tenka plačiau pasikalbėti 
laikraščio reikalais.

“Laisvei” ir jos kolektyvui 
ilgiausių metų!

[V. Gulmanas] 
Kapsukas, 1980 m.

*
LAIŠKAS KANADIETEI 
PETREI BENDŽAITIS
Gerbiama tautiete!

Širdingai dėkoju Jums už 
laišką ir iškarpą iš 'dipukinio” 
laikraščio, kuriame kažkoks 
Juozas Dilys, aprašo, kaip jis 
gelbėjo” žydus ir tarybinius 
belaisvius.

Galiu Jums pasakyti, kad 
dabar visi žydų ir tarybinių 
žmonių žudikai, radę prie
globstį JAV ir kt. šalyse, 
neriasi iš kailio, kad tik 
įrodyti savo “humaniškumą”, 
prie fašistų organizuotų žmo
nių žudynių nepritapimą. Ne 
tik Jurbarkas, bet ir kiekvie
nas Lietuvos miestas turėjo 
savo žydų ir tarybinių pilie-

ikų pavardes:

čių žudikus—lietuvius, vo
kiškiesiems fašistams tarna
vusius budelius. Apie jų vei
klą visko neaprašysi, o ir 
reikalo dar juos minėti laik
raštyje nėra. Per daug būtų 
garbės! Be tp, jaunoji lietu
vių tautos karta, jau užvertė 
tą gėdingą istorijos lapą ir 
užmiršo žud
Tarybų Lietuvoje jie užmirš
ti kaip tautoį atmatos, ku
riems galas si 
je. Jų niekas 1 
prisimins, ne 
save iš tautos 
kais, banditiškais veiksmais.

Dabar lietuvių tauta gyve
na laimingą gyvenimą, kuria 
savo ateitį 
kruopščiu dar 
visa Tarybų 
dis. Atvykit pasižiūrėti, kaip 
gyvena lietuv 
matysit jos kultūros, mokslo, 
meno ir gerbūvio sužydėji
mą.

Linkiu Jums sveikatos ir 
laimės!

Su paga

vetimoje žemė- 
Lietuvoje nebe
is jie išbraukė 
savo išdavikiš-

teisingu ir 
bu. Jai padeda 
Sąjungos liau-

ių tauta ir pa-

rba
P. Petronis

Gerbiamieji,
Sveikinu iš sniegu padeng

tos Žemaitijc 
kaip ir pernai 
voje prasidėjo 
30 jau pašąlo. 
jų dieną, lap 
jau buvo šalta 
gę. Vėliau da
go. < 
savaitės, kaip 
gas laikosi.
Lietuvoje prasideda anks
čiau.

Toks staigus ir ankstyvas 
užšalimas pr 
nuostolių: ne visi spėjo dar
žus nuvalyti, bulvienas nuar
ti bei bulves nurinkti, kurių 
šiemet ir taip;

Tokie ankstyvi atšalimai 
vargina ir žmones, nes kuro 
stoka, pašarų 
daug. Kai nešįla, tai žmonės 
gyvulius gano 
rudens, tuo su 
šarą.

Tai tiek apie 
gas Lietuvoje.

Kultūrinis 
vyksta įprasta 
nės, užbaigę 
mą, turi daugiau laisvo laiko: 
lanko kinus, a 
čia koncertus, 
jos programas, 
rengia šokius.

Taip ir bėga
Na, o Jums 

mės darbe, laimės, gyveni
me, kūrybinės aistros!

Kęstutis Balčiūnas
1980. XI. 16

s. Ir šiemet, 
, anksti Lietu- 
šalčiai. Spalio 

O visų šventų- 
cričio pirmą— 
kai kur pasni- 

^eiiau dar labiau pasni- 
Jau daugiau kaip dvi 

pašalę ir snie- 
Taigi, žiemos

idarė ūkiams

au mažai.

gyvuliams ne-

iki pat vėlyvo 
taupydami pa-

gamtos išdai-

gy venimas 
tvarka. Žmo- 

derliaus valy-

tvykstančius į 
žiūri televizi- 
Jaunimas su-

aikas.
linkiu ištver-

i
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Lietuvos žurnalistai
etraštį tęsia . .

Mokslas padeda žemdirbiams
VLADAS RAILA

Lietuvos TSR Žurnalistų 
sąjunga turi daugiau kaip 
tūkstantį narių. Vieni jų dir
ba laikraščių ir žurnalų re
dakcijose, kiti televizijoje ir 
radijuje, treti leidyklose. 
Greta to, respublikos žurna
listai turi dar vieną tribū
ną—Sąjungos kasmet lei
džiamą “Žurnalistikos” leidi
nį. “Žurnalistikoje” skelbia
mi straipsniai spaudos, radi
jo ir televizijos teorijos, 
praktikos, istorijos klausi
mais, nemažai dėmesio ski
riama žurnalistiniam meis
triškumui bei kūrybai, dali
jamasi darbo patirtimi ir 
pan. Kartu “Žurnalistika”— 
metraštis, gražiai atspindin
tis įvairiašakę, įvairiasluoks- 
nę Žurnalistų sąjungos veik
lą.

1973-1979 m. buvo išleistos 
šešios “Žurnalistikos” kny
gos, šiemet pasirodė septin
toji — “Žurnalistika — 78” 
(ats. redaktorius sudarytojas 
D. Šniukas).

Knyga pradedama E. Mer- 
tinienės straipsniu “Lieps
ningų metų liūdytojai”, ku
riame apžvelgiami komunis
tiniai periodiniai leidiniai ta
rybiniame Vilniuje 1918-1919 
m. Turimomis žiniomis, pa
žymi straipsnio autorė, par
tiniai ir tarybiniai organai 
sudėtingomis Tarybų val
džios gyvavimo dienomis 
1918-1919 m. Vilniuje išleido 
24 periodinius leidinius. Tais 
metais pradėtas leisti ir “Ko
munisto” žurnalas. Spausdi
nama medžiaga, skirta šio 
žurnalo 60-mečiui paminėti. 
Pateikiama plati Lietuvos 
TSR Žurnalistų sąjungos, jos 
padalinių — susivienijimų, 
skyrių, sekcijų veiklos ap
žvalga, rašoma apie mūsų 
respublikos Žurnalistų apdo
vanojimus, jiems suteiktus 
garbės vardus.

“Žurnalistikoje — 78”
spausdinami probleminiai ! 
straipsniai apie televizijos 
laidų įtaigumą, skaitytojų so
ciologinius tyrimus, apie re
portažą ir kt. Straipsnyje 
“Laiškai iš toli” A. Sinkevi
čius, tuo metu dirbęs Lietu
vos radijo laidų užsieniui 
vyriausiuoju redaktoriumi, 
dalijasi mintimis apie šias 
laidas ir jų klausytojus. 1978 
metais laidų užsieniui redak
cija, rašoma straipsnyje, ga
vo 1957 laiškus (1977 m.-^ 
1927). Kas šeštas laiškas 
atėjo iš Jungtinių Amerikos 
valstijų, dešimtoji dalis—iš 
Didžiosios Britanijos, kiek 
mažiau—iš Vokietijos Fede
ratyvinės Respublikos ir Ka
nados. Laiškai atkeliavo iš 32 
valstybių. Be to, radijo klau
sytojų turima Australijoje, 
Olandijoje, Suomijoje, Airi
joje, Prancūzijoje, Kuboje, 
Liuksemburge, Gvinėjoje, 
Norvegijoje, Lenkijoje, Indi
joje, Ispanijoje, Čekoslovaki
joje, Meksikoje, Belgijoje, 
Danijoje, Italijoje, Švedijoje, 
Šveicarijoje, Austrijoje, Vo
kietijos Demokratinėje Res
publikoje ir kitur. Daugeliui 
užsieniečių šios laidos—dar 
viena priemonė, padedanti 
geriau pažinti šiandieninį 
Lietuvos gyvenimą. Štai ką 
redakcijai rašo cituojama 
Ana Baksys iš Keilvertono, 
Niujorko valstijos (JAV, ku
ri klausosi laidų lietuviškai: 
“Džiaugiamės, kad jūsų pro
gramą iš Vilniaus girdime 
gana aiškiai . . . Mūsų drau
gai iš Niujorko dažnai atva
žiuoja pas mus vien tik 
klausytis jūsų laidų. Ačiū už 
puikią programą, kuri kiek
vieną dieną vis kitokia.”

Leidinyje patalpintas įdo
mus amerikiečių rašytojo ir 
publicisto Filipo Bonoskio 
straipsnio “Žvilgsnis į Ame
rikos spaudą”, kuriame vaiz
džiai pavyzdžiais atskleidžia
ma Amerikoje leidžiamos 

I spaudos monopolistinė pri
klausomybė, jos klasinė es- 

; mė. Straipsnyje “revoliuci- 
I nių idėjų įkvėptos” V. Kaza
kevičius rašo apie JAV lietu
vių moterų darbininkišką 
spaudą, jų leistus žurnalus 
“Moterų balsas” ir “Darbi
ninkų balsas” bei šių leidinių 
bendradarbes— aktyvias 
JAV pažangių lietuvių visuo
meninio judėjimo dalyves.

į JAV lietuvių moterų darbi- 
j ninkiška spauda, sutelkta 18 
metų komplektuose, pažymi
autorius, atskleidžia labai 
įdomų ir turtingą pažangios 
išeivių kultūros vaizdą, su ja 
susiję ištiso įžymių moterų 
veikėjų būrio kovingiausios 
veiklos metai, ji padeda gi
liau suprasti kaip kovojo 
lietuvių moterys dėl sociali
nės pažangos.

Vienas knygos skyrių skir
tas Vilniaus universitetui, 
atšventusiam 400-sias meti
nes, taip pat žurnalistikos 
specialybei Vilniaus universi
tete 30-mečiui—nušviečiama 
žurnalistikos katedros istori
ja ir veikla. Įkurta 1949 m., 
ši katedra į gyvenimą jau 
išleido apie 900 spaudos, 
televizijos ir radijo darbuoto
jų. Leidinyje spausdinama 
žurnalistų kūryba, rašoma 
apie naujus spaudos leidi
nius, recenzuojamos žurna
listų išleistos knygos ir pan. 
Pabaigoje tenka pridurti, 
kad šis leidinys gausiai ilius
truotas fotonuotraukomis, 
gražiai dailininko R. Dichavi- 
čiaus apipavidalintas. Todėl 
kiekvieno, besidominčio 
spaudos praktika, teorija ir 
istorija, norinčio pažinti res
publikos žurnalistų gyveni
mą, darbus, jų džiaugsmus ir 

, rūpesčius bus mielai imamas 
į rankas ir skaitomas.

Juozas Kuckailis

ĮVAIRIOS ŽINIOS
SIEKIAMA DARBUOTIS 
TAIKAI, NE ĮTAMPAI

Berlynas. — Tarp Tarybų 
S-gos ir Vakarų Vokietijos 
VFR kancleris H. Schmidt 
savo vyriausybiniame pareiš
kime užtikrino, kad Bona 
nori ir ateityje toliau vykdyti 
įtempimo mažinimo politiką. 
Bet VFR vyriausybei atsto
vaująs užsienio reikalų mi
nistras sutiko su NATO kon
cepcija, sutinkamai su kuria 
JAV vykdoma konfrontacijos 
politika, kuri, tačiau, turinti 
būti pakeista.

Kurie tikisi išplėsti tarp
tautinei teisei prieštaraujan
čią didžiosios Vokietijos dok
triną VDR atžvilgiu ir pa
versti ją NATO ekspansija 
Rytų kryptimi, trukdo įtem
pimo mažinimą Europoje ir 
provokuoja padarinius, kurie 
kaip bumerangas smogs pa
tiems šios doktrinos auto
riams. Tuo pačiu, supranta
ma, iškiltų pavojus viskam, 
taip pat visam tam, kas 
praėjusiais metais buvo pa
siekta vykdant konstrukty
vią taikos politiką bendra
darbiavimo interesais, visų 
žmonių labui. Ar to norima 
Bonoje?

Washington. — Kovotojai 
už taiką yra pasiryžę veikti 
prieš Aleksandro Haig pa
tvirtinimą Valstybės sekre
torium. Women’s Strike for 
Peace darbuotoja Ethel Tay
lor ir U. S. Peace Council 
vykdomasis sekretorius Mi
chael Myerson spaudai pa
reiškė, kad jie eis liudyti 
prieš Haig, nes jis perdaug 
įsivėlęs į Watergate kaip 
buvęs Niksono štabo šefas. 
Haig puolamas ir dėl jo kaip 
karininko veiklos ir nuomo
nių.

“LAISVE'

Restauruotame XVI amžiaus Vilniaus V. Kapsuko 
universiteto pastate atidarytas naujas knygynas. Jo 
interjerą sukūrė architektas V. Vizgirda, freskų autorius 
dailininkas A. Kmieliauskas.

Nuotraukoje: naujajame universiteto knygyne.
T. Žebrausko nuotr.

Panevėžio kabelių gamykloje per metus pagaminama 
produkcijos daugiau kaip už 27 milijonus rublių. Ji 
siunčiama į daugelį Tarybų šalies vietų.

Nuotraukoje: geriausių emaliuotoji; brigada [iš kairės} A.
Jurgaitienė, T. Makarenkova ir L. Gudžinskienė.

M. Baranausko nuotr,

JAV SIŪLO JAPONIJAI IR 
P. KORĖJAI STIPRINTI 
KARINES JĖGAS

Tokyo. —- Čia pasibaigė 
JAV gynybos ministro H. 
Braun vizitas Japonijoje. De
rybose su Japonijos vadovy
be jis kategoriškai pareikala
vo, kad Japonija padidintų 
karines išlaidas ir tokiu būdu 
prisidėtų prie JAV ir NATO 
militaristinių pasirengimų. 
Šis Pentagono vadovo vizitas 
rodo, kad JAV ketina Japo
niją dar labiau įtraukti į savo 
vykdomas ginklavimosi var
žybas.

Iš Tokijo JAV ministras 
išvyko į Seulą, kur svarsto 
su Pietų Korėjos karinės 
chuntos vadovais dvišalių ry
šių stiprinimo klausimus.

BULGARIJOJE 
KOVOJAMA PRIEŠ 
RŪKYMĄ

Sofia. — Sofijoje atidary
ti kabinetai . . . rūkoriams 
gydyti. Kad pacientai at
prastų nuo pražūtingo įpro
čio, naudojami įvairūs meto
dai—specialus mitybos reži
mas, sportas, pasivaikščioji
mai, hipnozė.

Bulgarijoje organizuojama 
plati kova prieš rūkymą.

Transliuojamos televizijos 
ir radijo laidos apie rūkymo 
žalą vaikams ir suaugusiems. 
Be profilaktinių ir auklėja
mųjų priemonių, daug kas 
daroma praktiškai. Vien So
fijoje uždrausta rūkyti 3,5 
tūkstančio viešųjų vietų, taip 
pat ten, kur dirba nėščios 
moterys arba maitinančios 
motinos, darbo patalpose, 
jeigu jose yra nors vienas 
nerūkantis. Vis daugiau ga
minama cigarečių, turinčių 
mažiau nikotino.

PLĖTOJAMAS 
PRANCŪZIJOS TARYBŲ 
Sąjungos
BENDRADARBIAVIMAS

Paryžius. — Čia baigėsi 
Tarybų Sąjungos ir Prancū
zijos nuolatinės mišrios ko
misijos XV sesija. Ji ap
svarstė klausimus, susijusius 
su prekybiniu ekonominiu ir 
moksliniu-techniniu bendra
darbiavimu. Daug dėmesio 
skirta jam vystyti. Komisija 
konstatavo, kad stabilus sa- 
vitarpiškai naudingas TSRS 
ir Prancūzijos bendradarbia
vimas jau plėtojamas per 
daugelį metų.

Komunikate pažymima, 
kad TSRS ir Prancūzijos 
priekių apyvarta 1975-1979 
m. palyginti su ankstesniu 
penkmečiu padidėjo tris 
kartus.

Praktiškai vykdomas susi
tarimas imtis visų reikiamų 
priemonių, kad 1980-1985 m. 
palyginti su ankstesniu 
penkmečiu toliau žymiai di
dėtų prekių apyvarta suba
lansuotu pagrindu.

Komisija pažymėjo, jog ša
lys suinteresuotos aktyvinti 
bendrus darbus Tarybų Są
jungos ir Prancūzijos moks
linių-techninių atradimų pa
grindu, kad vėliau būtų gali
ma nuo mokslinio-techninio 
pereiti prie pramoninio eko
nominio bendradarbiavimo.

Tarybų Sąjungos delegaci
jos vadovas, TSRS užsienio 
prekybos ministro pirmasis 
pavaduotojas N. Komarov 
pažymėjo, jog kai kurių 
svarbių ir konkrečių susitari
mų bei kontraktų pasirašy
mas sesijos metu yra geras 
indelis į Tarybų Sąjungos ir 
Prancūzijos bendradarbiavi
mo stiprinimą, rodo, kad 
plėtoti draugiškus TSRS ir 
Prancūzijos santykius tvirtai 

i siekiama.

Anksti rytą iš miego pabu
dino lietuvių, pagonių die
vas, perkūnas. Girdžiu, kad 
lauke smarkiai lyja! Iš karto 
net nesusigaudžiau, kur esu: 
mat, jau penktoje vietoje 
nakvoju pas gimines. Ak, 
juk susigriebiau. Čia Lietu
vos Žemės Ūkio Akademijos 
dėstytojų gyvenvietė—juk 
Algirdo ir Marytės Railų 
būtas.

Man, kaip valstiečio-ūki- 
ninko sūnui, jaunystėje teku
siam arti Lietuvos žemę, 
buvo malonu šios aukštos 
mokyklos dėstytojų tarpe 
nors pabuvoti.

Prisimėniau, kaip jaunų 
dienų metais į mano tėviškės 
namus kas savaitę ateidavo 
savaitraštis “Lietuvos Ūki
ninkas”, ir jos priedas Jau
nimas ir Viensėdis. Gauda- 
vom ir agronomo Jono 
Kriščiūno brošiūrų, mokan
čių—, kaip geriau ūkininkau
ti, taip pat kiek laukų pada
linti ūkio žeme ir kaip keisti 
sėjos pamainą, kaip patręšti 
laukus, gauti geresnį derlių. 
Tačiau į tuos pamokymus 
ūkininkai permažai tekreipė 
dėmesio: ūkininkavo po se
novei, kaip kas išmanė, arba 
kaip juos tėvai išmokė. Tada 
skaitydavau brošiūras ir gal
vodavau, kaip užaugsiu ir 
savistoviai gyvensiu, kaip 
ūkininkaudamas šiais pamo
kymais pasinaudoti. Deja, 
gyvenimo sąlygos taip susi
klostė, kad atsidūręs Kristo- 
po Kolumbo atrastoje žemėje 
visą subrendusį savo gyveni
mą dirbau plieno fabrikuose. 
Bet nuvykęs į Lietuvą,—gi
liai pajutau žemdirbio nostal
giją, ir su didžia pagarba 
pažvelgiau į aukštai pakilusį 
Lietuvos žemės ūkį.

LŽŪ Akademijos sunkiai 
nueitas kelias: 1924 m. 
LŽŪA buvo įkurta Dotnuvo
je—suorganizavus Žemės 
ūkio technikumą. 1943 m. 
vokiečių okupacinė valdžia 
akademiją uždarė, o 1944 m., 
traukdamiesi hitlerininkai 

, mokyklos mokamąjį korpusą 
susprogdino, sunaikino ben
drabučius ir laboratoriją.

Tarybų Lietuvos naujienos
UŽBAIGTA
NAFTOTIEKIO ATŠAKA

Lenkijos Liaudies Respu
blikos “Energopolio” susivie
nijimo statybininkai, kurie 
tiesė “Draugystės” naftotie
kio atšaką į Mažeikių naftos 
perdirbimo gamyklą, paleido 
paskutinę perpumpavimo 
stotį. Trasa ir visi jos įrengi
mai—rikiuotėje.

Per penkerius metus šios 
socialistinės šalies pasiunti
niai nutiesė į Tarybų Lietu
vos naftos chemijos milžiną 
440 kilometrų vamzdynų. 
Baltarusijos, Latvijos ir Lie
tuvos teritorijose jiems teko 
įveikti dešimtis upių, daug 
miškingų pelkynų. “Energo
polio” darbininkai ir specia
listai, pasitelkę galingą tech
niką, darbus atliko laiku ir 
kokybiškai. Apie dar vieną 
TSRS ir LLR broliško ben
dradarbiavimo faktą liudys 
obeliskas; iškilmingai ati
dengtas prie Joniškio-Žaga- 
rės kelio, netoli Buivydžių 
kaimo.
PABALTIJO CHIRURGŲ 
KONFERENCIJA

Vilniuje buvo surengta tre
čioji Pabaltijo respublikų chi
rurgų mokslinė konferencija. 
Joje taip pat dalyvavo moks
lininkai iš Maskvos, Lenin
grado, Kijevo, Taškento, 
Tbilisio, Minsko, Gorkio, Ir
kutsko ir kitų miestų. Kon
ferencijos dalyviai nagrinėjo 
dvi temas: virškinamojo 
trakto ir širdies bei krauja
gyslių ligų chirurginį gydy

Nuo 1944 m. vargingomis 
sąlygomis veikusi akademija, 
1946 m. perkelta į Kauną. O 
1964 m. akademija iš Kauno 
persikėlė į netoli esančią, 
Noreikiškių laukuose pasta
tytą naują mokymo pastatų 
miestelį: Dabar čia klesti 
išaugusi ir dėstytojams gy
venti, klesti gyvenvietė.

Šiuo metu LŽŪA Mokosi 
3,500 studentų, o kiti 3,500 
mokosi neakivaizdiniai.

LŽŪ Akademijoje darbuo
jasi 400 dėstytojų. Akademi
ja turi šešis fakultetus: Ag
ronomijos, Miškų ūkio, Hi- 
dromelioracijos — žemėtvar
kos, Žemės ūkio ekonomikos, 
Žemes ūkio elektrifikacijos ir 
Žemės ūkio mechanizacijos— 
fakultetai su 41 katedrą.

Kaip matote, akademijos 
plati mokslinė programa, yra 
ne tik paruošti aukštos kva
lifikacijos agronomus, miški
ninkus, bet ir ekonomistus, 
elektrikus, melioratorius ir 
žemės ūkio mašinų technikos 
specialistus. Žemės ūkyje 
Lietuvoje dabar visur plačiai 
naudojama technika. Reika
lingi išlavinti specialistai.

Mano giminaičiai: Marytė 
Railienė dirba akademijos 
mokslo dalies viršininke, do
centas Algirdas Raila dėsto 
mašinų detalių teorijos tech
nikos kursą. Jie turi erdvų 
keturių kambarių kooperati
nį butą, augina du sūnus, 
turi automobilį, gyvena pasi
turinčiai ir kultūringai.

Dar kartą išvažiavome pa
sidairyti po Kauną; pasižval
gyti po Laisvės Alėjos suve
nyrų parduotuves, Bet lietu
tis—pila—be paliavos! Tad 
buvo geriausia per mašinos 
langą dairytis.

Elektrinės užtvankos tiltu 
pervažiavome Nemuną kur 
krisdamas Nemuno vanduo 
suka turbinus, gamindamas 
elektrą. Už užtvankos susi
formavusios didžiulės, 63 
kvadratinių kilometrų, 83 
kil. ilgio ir 3 kilometrų pločio 
Kauno marios kurios pakeitė 
Kauno apylinkės peizažą. Čia 
kauniečiai poilsiauja ir žai
džia. Plaukioja du laivai tu

mą. Šiose srityse Tarybų 
Lietuvos mokslininkai yra 
pasiekę nemažų laimėjimų.

Beveik prieš keturis de
šimtmečius pradėjęs intensy
viai tyrinėti virškinamojo 
trakto ligas, Vilniaus univer
siteto profesorius P. Norkū
nas su savo mokiniais paskel
bė originalią skrandžio opų 
susidarymo teoriją, pasiūlė 
naujus chirurginio gydymo 
metodus. Jie duoda gerus 
rezultatus.

Mokslo ir technikos pažan
gos dėka labai sparčiai vys
tosi taip pat širdies ir krau
jagyslių chirurgija. Vilniaus 
ir Kauno kardiochirurginėse 
klinikose sėkmingai operuo
jamos įgimtos širdies ydos, 
protezuojami reumato pa
kenkti vožtuvai, atstatomi 
ritmo sutrikimai. Ypač dideli 
laimėjimai pasiekti elektrinio 
širdies stimuliavimo srityje. 
Įvaldžius šiuolaikinį širdies 
arterijų žvalgybos metodą, 
atsirado galimybė teikti chi
rurginę pagalbą ligoniams, 
esantiems priešinfaktinėje 
būklėje. Kraujagyslių opera
cijos, skubiai atstatant vien
tisą kraujotaką, išgelbsti li
gonius po sunkių traumų.

ĮKURTUVĖS PO 
UNIVERSITETO 
SKLIAUTAIS

Restauruotas Vilniaus V. 
Kapsuko universiteto ansam
blis praturtėjo dar vienu 
kultūros židiniu: Lituanisti
kos centre, po viduramžių

3-IAS PUSLAPIS

nuvykau aplankyti 
, jaunystės draugą

mano išleistuvėse,

susitikome, senukai.

s. Kazys Petronaitis 
metų gyvena Kau- 

įninkas profesijona- 
sta ir spaudos dar- 
radarbiauja “Kauno 
r “Nemuno” žurna-

int drėgno oro, Al-

Lietuvos gamtinin- 
pelnusio mokslo vei-

io, C. Darwino evo- 
teorijos aiškintojo,

daug dirbo palikti

s gyvendamas nau-

atyti medžiai ir krū- 
vanauskas yra daug

1 rizmui, nebrangiai įsigiję bi
lietus pąvežiojami pasigrožė
ti Kauno marių gražiais pa- 

i kraščiais.
! Netoliese pušyne puikuoja- 
i si barokinės architektūros 
i kūrinys, sąjunginės reikšmės 
architektūros paminklas, 
restoruota Pažaislio bažny- 

j čia. Resioracijos darbai baig- 
Įti.

Kaune 
kaimyno 

i Kazį Petronaitį. Jį mačiau 
i 1926 m.
kai vykąu į Kanadą. Tada 

! buvom jaunuoliai. Dabar, po 
■ 54 metų
I Bet labai jaunuoliškai pasi- 
i kalbėjome! Prisiminėme se- 
į nūs laiku 
; nuo 1929 
ne, teis

) las, mėgį: 
bą: bene 
Tiesa”, 
lui.

Nežiūri 
girdas mus nuvežė pažiūrėti 
žymaus 
ko, nusi 
kėjo, MiČiūrinio mokslo pro- 
paguotoj 
liucijos 
profesoriaus Tado Ivanausko 
sodybą. Dabar jo memoreali- 
nis muziejus. Name, kur jis 
gyveno i 
tie patys baldai, knygos ir 
kiti gyvenimo reikmenys, 
kuriais ji 
dojasi. Spde auga jo išvesti, 
man nem; 
mai. T. I 
nusipelnęs Lietuvai ir visai 
Tarybų Sąjungai. Jis dirbo 
gamtos tobulinimo ir jos sau
gojimo darbus. Už tai jo 
atminimas yra įamžintas.

Mėgėju lygije, visuomet 
domėjausi gamtos mokslo at- 
siekimais.

Du kar 
Rosa, Ca 
Amerikos 
lekcininkas Liuter Burbank, 
gyveno ir dirbo. Ten gali 
matyti jo 
jus medži 
išvedė vaismedžių, gėlių ir 
daržovių 
pagerino, 
ti tuos du 
Ivanausk; 
bank, tie! 
sius ga. 
mokslui, 
bui.

tus lankiau. Santa 
jfornia, kur žymus 

gamtininkas, se-

sode išvestus nau- 
us. O kiek daug jis

rūšių, dar kitus 
Tad noriu palygin- 
gamtininkus: Tadą 

4 su Liuter Bur- 
sk daug nusipelnu- 
imtos tobulinimo 
visos žmonijos la-

įkurtuves atšventė

os aukštosios mo- 
vavimo pradžioje,

amatininkai, įvai-

freskų kompozici-

skliautais 
knygynas

Jis įrengtas M. K. Sarbie
vijaus kiepao rytiniame spar
ne, kur 
kyklos
prieš keturis šimtmečius, bu
vo įsikūrę 
rios ūkinėj tarnybos.

Pagal architekto V. Vizgir
dos projektą pusrūsyje 
įrengta erdvi prekybos salė, 
kitos patalpos. Dvejus metus 
čia darbavosi dailininkas A. 
Kmieliauskas. Jis dekoravo 
skliautuotas lubas didžiule, 
daugiau kaip šimto kvadrati
nių metrų
ja, pasakojančia apie Vil
niaus universitete suklestė
jusius mokslus. Įkomponuota 
taip pat dvidešimt mokslo, 
meno ir literatūros Lietuvoje 
pradininkų portretų. Sukurti 
originalūs žibintai, grotelės, 
langų vitražai.
KONSTITUCIJOS 
GATVĖJE

Konstitucijos gatvė Klai
pėdoje—viena naujausių. Čia 
visi naujakuriai. Šešiolikoje 
daugiaaukščių namų čia įsi
kūrė apie du tūkstančius 
žvejų ir jūreivių, dokininkų
ir laivų remontininkų šeimų. 
Greta—du vaikų lopšeliai- 
darželiai, dvi vidurinės mo
kyklos, gražiai sutvarkyta 
aplinka. Netoliese jau kyla 
visuomeninės prekybos cen
tras. Jame įsikurs erdvi sa
vitarnos parduotuvė, buiti
nio gyventojų aptarnavimo 
tarnybos, ryšių skyrius, tau
pomoji kasa.

Sudarė V. Petkevičienė
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Hegemonizmas—tarptautinio 
įtempimo mažinimo priešas

II II

II II II

Tarybų Lietuvos naujienos
[MIESTŲ IR RAJONŲ LAIKRAŠČIUS PASKLAIDŽIUSI

NEW YORKO SUSISIEKIMO PROBLEMOS

APOLINARAS SINKEVIČIUS

Jungtinių Tautų Generali-1 Laose, ir Kampučijoje. Siek- 
nės Asamblėjos XXXV sesi- damas savo ekspansionisti-
joje daugelio šalių delegacijų 
vadovai ryžtingai smerkė he- 
gemonizmą kaip tarptautinio 
įtempimo mažinimo priešą. 
Ir tai suprantama. Juk viso 
pasaulio akivaizdoje dabarti
nė Pekino vadovybė suėjo į 
suokalbį su reakcingiausio- 
mis imperializmo jėgomis, 
tapo vienu iš svarbiausių 
tarptautinio klimato pablogė
jimo kaltininkų, svaria kliūti
mi mažinti tarptautinį įtem
pimą ir skatinti tautų ben
dradarbiavimą.

Kaip žinoma, į Pekiną pa
dažnėjo Amerikos oficialių 
asmenų, kai kurių NATO 
šalių veikėjų kelionės. Karin
gai nusiteikę vakarų “vana
gai” Pekine ieško sau bendri
ninkų, kad galėtų atgaivinti 
“šaltojo karo” laikus, kad 
pajėgtų sužlugdyti tarptauti
nio įtempimo mažinimo pro
cesą. Pekino hegemonistai 
negaili pastangų, kad sukir
šintų tautas, kad pasaulyje 
vyrautų chaosas. Juk visa 
žmonija žino, kaip iš Pekino 
be pertrūkio dūduojama apie 
“trečiojo pasaulinio karo’’ 
neišvengiamumą.

Pastarasis dešimtmetis pa
rodė, kad Pekino hegemonis
tai yra pagrindiniai tarptau
tinės įtampos kurstytojai 
tiek pačioje Azijoje, ypatin
gai pietryčių Azijoje. Jau 35 
metai, kai Pekinas ne kartą 
savo agresyviems tikslams 
panaudojo kiniečius, gyve
nančius Vietname prieš šios 
šalies interesus. Nėra kaimy
ninės valstybės, kuriai Peki
nas nereikštų teritorinių 
pretenzijų. Kaip žinoma, ne 
taip seniai Pekino hegemo
nistai buvo surengę vadina
mąją “pamoką” socializmą 
statančiam Vietnamui. Nuo
lat grasinama, kad būsianti 
ir “antra pamoka”. Užtat 
nenuostabu, kad Kinijos— 
Vietnamo pasienyje nuolat 
vyksta pasienio konfliktai, 
kurių kaltininkas yra Peki
nas.

Iš viso Pekinas stengiasi 
trukdyti socializmo statybą 
ne tik Vietname, bet ir

nių tikslų, Pekinas pasitelkė 
šių valstybių kaimyninę Sa
lį—Tailandą. Pekinas ne tik 
šmeižia socializmo statybą 
Vietname, Laose ir Kampu
čijoje, bet ir vieni ja savo 
ekspansionizmą su Jungtinių 
Amerikos Valstijų imperia
lizmo tikslais prieš nacionali
nio išsivadavimo judėjimo 
pergalę Pietryčių Azijoje.

Nenuostabu, kad Pekino 
vadovai atsidūrė tarp vienų 
aršiausių Afganistano revo
liucijos priešininkų. Pekinas 
padeda Washingtonui drauge 
su kitomis reakcijos jėgomis 
organizuoti diversijas ir te
rorą Afganistane prieš liau
dies demokratinę valdžią. 
Pekino hegemonistai drauge 
su Vakarų imperialistais gin
kluoja ir aprūpina šaudmeni
mis Afganistano kontrrevo
liucinius banditus, moko juos 
žudyti. Ginkluoti banditai įsi
veržė į Afganistaną, žudo 
nekaltus gyventojus, mote
ris, vaikus ir senelius, kurie 
pritaria ir remia dabartinę 
šalies valdžią.

Pekino hegemonistai de
monstratyviai stengiasi pa
brėžti, kad jie turi teisę 
“mokyti” azijiečius, kurie ne
paklusnūs dabartinei Kinijos 
valdžiai ir vakarų imperialis
tams. Užtat netenka stebė
tis, kad Pekino propagandis
tai plačiai naudoja vakaruose 
sugalvotos “tarybinės grės
mės’’ atmainą—“tarybinė 
grėsmė iš Šiaurės”. Esą Pe
kinas nesiimtų jokių veiksmų 
prieš Afganistaną, Pietryčių 
Azijos šalis—Vietnamą, Lao
są ir Kampučiją, jeigu jos 
nebūtų “grėsmės iš Šiaurės” 
talkininkais.

Tačiau kiekvienam blaiviai 
galvojančiam žmogui aišku, 
kad dabartinė Kinijos politi
ka Azijoje diktuoja ne kokia 
tai išgalvota “grėsmė iš Šiau
rės”, o jos hegemonistinė 
politika, kuri “Kinijos kor
tos” vardu tarnauja vakarų 
imperializmui prieš tarptau
tinio įtempimo mažinimo 
procesą, prieš taiką ir tautų 
bendradarbiavimą.

Naujos aukštumos
Mažeikių J. Garelio elek

trotechnikos gamykla daro 
elektros variklius skalbimo 
mašinoms ir šaldytuvams, 
kurie plačiai naudojami bui
tyje. Ši įmonė, neseniai pra
dėjusi savo trečiąjį dešimt
metį, ypač išaugo pastarai
siais metais.

Dabar per metus pagami
nama 1,3 milijono variklių, 
metinė įmonės produkcija šį 
penkmetį padidėjo nuo 7 iki 
13 milijonų rublių. Mažei
kiuose padaryti elektros va
rikliai, pažymi “Pergalės vė
liava”, siunčiami į daugelį 
šalies miestų, juos perka 
Bulgarija, Lenkija, Kuba, 
Iranas,

Įmonės pasididžiavimas
Seniausios respublikoje 

tarpūkinės gyvulininkystės 
įmonės “Širvinta” kolektyvas 
jau maždaug trečdaliu viršijo 
pagrindines dešimtojo penk
mečio užduotis. Šiemet “Šir
vintoje” per tris ketvirčius 
gauta 27,6 tūkstančio parše
lių, beveik 4 tūkstančiais 
daugiau negu per atitinkamą 
praėjusių metų- laikotarpį. 
Mėsos pardavimas valstybei 
padidėjo 525 cnt, jos reali
zuota 1733 tonos.

Įmonėje, rašo Širvintų 
“Lenino vėliava”,—daug šau
nių darbo pirmūnių. Jos ap
dovanotos TSRS Liaudies 
ūkio pasiekimų parodos si
dabro ir bronzos medaliais.

Žemdirbių poilsis
Vienuolika Šiaulių rajono; 

kolūkių ir tarybinių ūkių yra 
respublikinio poilsio įstaigų 
susivienijimo dalininkai. Jie 
kasmet gauna nemažai kelia
lapių į Druskininkų “Eglės” 
bei Birštono “Versmės” sa
natorijas, taip pat į Palangos 
“Lino”, Šventosios “Auksinių 
kopų” ir Nidos “Dobilo” poil
sio namus. Antai iš Ginkūnų 
daržininkystės tarybinio ūkio 
šiemet sanatorijose gydėsi 
20 žmonių, o į poilsio namus 
buvo išvykę 60 ūkio darbuo
tojų su šeimomis.

Beveik puspenkto šimto 
rajono žemdirbių šiemet ga
vo iš profsąjungos sanatori
nius, poilsinius ir turistinius 
kelialapius, primena “Leni
niečio” laikraštis. Keliasde
šimt žemdirbių vaikų ilsėjosi 
prie jūros, o 250—Kurtuvė
nų pionierių stovykloje.

Kai tėveliai dirba
“Gintaro” kolūkio statybi

ninkai šią vasarą pastatė 
erdvų vaikų darželį. Anykš
čių rajone, rašo “Kolektyvi
nis darbas”, naujos patogios 
ikimokyklinės įstaigos veikia 
“Nevėžio” ir Surdegio kolū
kiuose, Raguvėlės, Staškū- 
niškio bei Sodininkystės ta
rybiniuose ūkiuose. Kitąmet 
vaikų darželius ruošiasi sta
tyti “Ateities”, “Lenino ke
liu” ir Svėdasų kolūkiai.

Juodupiečių milijonas
Daugiau kaip 700 “Nemu

no” vilnos audinių fabriko 
kolektyvo narių, aktyviai 
lenktyniaudami, dabar dirba 
vienuoliktojo penkmečio są
skaita. Nuo metų pradžios, 
praneša Rokiškio “Spalio vė
liava”, įmonė realizavo virš
planinės produkcijos daugiau 
kaip už milijoną rublių.

Juodupės tekstilininkai 
kartu sparčiai atnaujina pro
dukcijos asortimentą. Netru
kusį bus pradėtos austi nau
jos medžiagos vaikiškiems 
paltukams—“Prienai” ir
“Svireliai”.

Vaismedžių ir gėlių 
augintojo^

Veprių vidurinėje kaimo 
profesinėje technikos moky
kloje šiemet pradėtos ruošti 
busimosios sodininkės ir gė
lininkės. Įvairių rajonų ūkiai 
ir komunalinių įmonių kom
binatai atsiuntė su savo sti- 
penijomis merginas mokytis 
šios labai reikalingos profe
sijos.

Pareiškę iniciatyvą pra
plėsti auklėtinių specialybių 
sąrašą, rašo Ukmergės 
“Gimtoji žemė”, mokyklos 
vadovai energingai kuria mo
kymo bazę. Praktiniams už
siėmimas susitarta panaudoti 
netoliese esantį sodą, plėšia
mi dirvonai busimiesiems gė
lynams.

Parinko A. Petrauskas

Sulūžus naujiesiems New Yorko miesto autobusams, 
pasiskolinta iš Washingtono šimtas autobusų, kuriuos 
atvairavo specialiai ten nuskraidinti New Yorko autobusų 
vairuotojai. Čia—vaizdas iš tos kelionės. Sakoma, kad 
nevisi tie autobusai galės pradėti kursuoti, nes reikalingi 
papildomo remonto.

Klastotę teko paneigti
Beveik prieš dešimt metų 

ne tik per Ameriką, bet ir 
per visą pasaulį plačiai nu
skambėjo “Wilmingtono de
šimtuko” byla. 1971 metų 
sausio mėnesį devyni tam
siaodžiai vaikinai ir viena 
baltoji moteris buvo apkal
tinti susprogdinę maisto pre
kių parduotuvę. Šiaurės Ka
rolinos valstijos teismo bau
džiamųjų bylų žiuri, posė
džiavusi vos trejetą valandų, 
visą dešimtuką nubaudė ilgai 
kalėti. Sudėjus bausmes kar
tu, būtų 282 metai.

Iš tikrųjų nuteistieji nieko 
nesusprogdino. Kaltinimus 
jiems sufabrikavo vietiniai 
rasistai, keršydami už akty
vią veiklą ginant negrų pilie
tines teises.

Kukluksklanininkai patys 
užpuolė parduotuvę, ten su
kėlė gaisrą, per kurį žuvo du 
žmonės—vienas juodasis ir 
vienas baltasis., O kaltę su
vertė aštuoniems Wilmingto
no gimnazijos juodaodžiams 
moksleiviams. Jaunuoliai, iš
sigandę rasistų susidorojimo, 
pasislėpė vienoje bažnyčioje. 
Juos stojo ginti jaunas-tam- 
siaodis šventikas Benjaminas 
Cheivis ir viena baltoji wil- 
mingtonietė. Kukluksklani- 
ninkų paraginta, vietos poli
cija suėmė bažnyčioje pasi
slėpusius žmones.

Šalies aukščiausias teismas 
liko kurčias nuteistųjų ape
liacijoms. Nepaveikė Ameri
kos Temidės sargų ii plačiai

per visą šalį nusiritusi pro
testo banga. Demonstravo 
įvairių tautybių ir rasių stu
dentai, jauni darbininkai. 
Kaip tik tada amerikiečiai 
pirmą kartą išgirdo pažan
giųjų jėgų raginimą kovoti 
už žmogaus teises.

Po penkerių metų atsisė
dęs į JAV prezidento kėdę, 
J. Carter šiai sąvokai suteikė 
visai priešingą prasmę: jis 
suskato kovoti ne už Ameri
koje trypiamas darbo žmo
nių, etninių mažumų, kovo
tojų su rasine diskriminacija 
teises. Misteris Carteris ir 
artimiausieji jo padėjėjai iš 
paskutiniųjų stengiasi kovos 
už žmogaus teises areną per
kelti kuo toliau nuo JAV 
sienų.

Sustiprėjo ideologinės šalis 
ir visų pirma—prieš Tarybų 
Sąjungą. Todėl nenuostabu, 
kad ne vien republikonų Nik- 
sono, Fordo, bet ir demokra
to Carterio prezidentavimo 
laikais buvo “užmirštas” taip 
plačiai nuskambėjęs “Wil
mingtono dešimtuko” apelia
cijos klausimas.

Neseniai buržuazinis dien
raštis “New York Times” 
prasitarė, kad 1971 metais 
Wilmingtone nuteistiems 
žmonėms buvo atimta kon
stitucinė teisė į bešališką 
bylos svarstymą. Ko verti 
buvo sufabrikuoti “liudytojų 
parodymai”, rodo kad ir 
“svarbiausio” jų, kažkokio 
Aleno Holo, pavyzdys. Jo

SENOVINĖS BITININKYSTĖS MUZIEJUS
Lietuvos nacionalinio parko sename Sfripeikių kaime praeivių akį patraukia sodyba, ku

rių supa daugelis įvairiausių avilių. Čia įsikūręs senovinės bitininkystės muziejus. Jame 
galima pamatyti, kaip senovėje lietuviai laikė bites. Lankytojai susipažįsta su įvairiausių 
konstrukcijų aviliais, kurių daugelis yra įrengti medžio kamiene. Aviliai padengti šiaudais 
arba medžio žieve.

Naujame muziejuje lankytojų netrūksta, nes šiame ežeringame krašte visasąjunginiu 
maršrutu valtimis praplaukia tūkstančiai turistų iš įvairių mūsų plačiosios šalies kampelių. 
Turistai, susipažinę su sodyboje esančiais eksponatais,> patraukia Samino ežero link, kurio 
pakrantėje juos pasitinka dešimtys liaudies meistro Teofilio Patiejūno iš medžio išdrožtų 
skulptūrų, bylojančių apie senovės bitininkus.

M. Baranausko (ELTA) nuotraukoje: senovinės bitininkystės muziejaus bendras vaizdas.

liudijimuose yra “tik” pen
kiolika didelių prieštaravi
mų.

Ir vis dėlto dižiausiai viso 
dešimtmečio JAV juridinei 
klastotei atėjo galas. Šią 
savaitę viešai paskelbta, kad 
Šiaurės Karolinos valstijos 
teismas buvo pažeidęs šeštą
ją konstitucinių teisių patai
są nuteistųjų Wilmingtone 
atžvilgiu.

“Wilmingtono dešimtuko” 
nariai ir jų rėmėjai New 
Yorke surengė spaudos kon
ferenciją. Joje Benjaminas 
Cheivis žurnalistams pareiš
kė: “Šį įvykį mes laikome 
milžiniška pergale kovoje už 
tikrąsias žmogaus teises”.

“Rasistų klastotės “Wil
mingtono dešimtuko” bylo
je—pastebi laikraštis “Daily 
World”,—tapo visos Ameri
kos gėdos žyme. Bausmės 
panaikinimas tos gėdos ne
nuplauna. Tai turi paskatinti 
mus tęsti kovą su kitomis 
panašiomis—atviromis ir už
slėptomis—klastotėmis. Šią 
kovą mes galime ir turime 
laimėti”. Sigitas Krivickas 

Iš Vilniaus “Tiesos”

Daugiau kaip 75 tūkstančius šaldytuvų “Snaigė” pagami
no šiemet Alytaus šaldytuvų gamyklos kolektyvas. “Snai
gės” ne tik patogios, bet ir gražios, todėl pirkėjų mielai

Nuotraukoje: operatorės A. Kariniauskaitė [kairėje] ir L 
Klusaitytė ruošia “Snaiges” patikrinimui gamyklos bandy
mų stotyje. A. Palionio nuotr.

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

Tuo tarpu New Yorko mėras Ed Koch, kuris neseniai 
lankėsi Pekinge ir ten nužiūrėjo, kad gal ne pro šalį ir 
newyorkiečiams būtų važinėti dviračiais, kaip važinėja 
kinai, dabar lankėsi Egipte ir pabandė keliauti kupranuga
riais. Jis ir vėl sako, kad gal ir newyorkiečiams būtų gera 
ta “transporto” priemonė, kai visos kitos neveikia.

Daugiau 200 asmenų dalyvavo demonstracijoje Miami 
Liberty Parke, prisimenant prieš metus tariamai baltų 
policininkų užmuštą juodą Miami prekybininką Arthurą 
McDuffie. Gegužės mėn. penki byloje įvelti policininkai 
išteisinti, o neseniai išteisintas ir šeštasis.

JAU KABINA IR MAO
Peking. — Tuo tarpu, kai 

dar vis tebevyksta teismo 
procesas, kuriame nagrinėja
mi kaltinimai civiliams as
menims, vadinamiems “gang 
of four”, vietos partijos laik
raštis pirmajame puslapyje 
atspausdino straipsnį prieš 
buvusį partijos vadovą Mao- 
Tsetungą. Jis kaltinamas 
kad asmeniškai pradėjęs ir 
vadovavęs 1966-76 metų va
dinamai kultūrinei revoliuci
jai, kuri susmukdžiusi krašto 
ekonomiją ir prisidėjusi prie 
šimtų žmonių mirties.

Anksčiau tokių dalykų ne
buvo. Mao lyg buvo ir apei
namas, nenorint jo vardą 
įvelti, bet dabar atrodo, kad 
Kinijos komunistų partija 
ruošiasi užkabinti ir savo 
buvusį vadą, dėl kurio rolės 
turbūt pasisakys netrukus 
įvyksiančiame savo centro 
komiteto susirinkime.

PASMERKĖ IZRAELĮ
United Nations. — Saugu

mo Tarybai penkiolika balsų 
priėmus rezoliuciją, reikalau
jančią, kad Izraelis leistų
dviem arabų burmistrams
sugrįžti į Vakarinio Jordano 
krantą, Izraelio išvarytieji 
burmistrai pradėjo bado 
streiką Saugumo Tarybos di
plomatų syetainėje. Jie tvir
tina, kad
sūdytą vahdenį, ligi Izraelis 
pradės vykdyti Saugumo Ta
rybos rezoliuciją.

jie tol gers tik

ŽUVO MAŽIAU

Roma. -4 Tuo metu, kai iš 
viso pasaulio pagalba dar 
tebeplaukia lapkričio 23 d. 
žemės drebėjime nukentėju- 
siems mies
Italijos vyriausybė paskelbė, 
kad žuvusiųjų 
beveik tūkstančiu mažiau, 
nei buvo skelbta anksčiau.

tams ir kaimams,

ųjų būta 2,916—

i
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KANADOS ŽINIOS
“LAISVĖS” REIKALAI DETROIT, MICHIGAN

MONTREAL, QUEBEC
MIRĖ A. MARTELL

Gruodžio 5 d. mirė Annie 
Martell (Blanckie), sulaukusi 
66 metų amžiaus. Paliko ilgai 
ir sunkiai sergantį vyra, sū
nų ir dukrą su šeimomis; 
brolį, dvi sesutes ir kitus 
artimuosius. Velionė buvo 
lenkų tautybės, bet išmoko 
lietuvių kalbą, priklausė lie
tuviškoms draugijoms. Buvo 
draugiška.

Į šermenis atsilankė daug 
žmonių, jų tarpe velionės dvi 
sesutės ir brolis iš Nova 
Scotia. Karstą puošė daug 
gėlių. Velionės palaikai buvo 
sudeginti. Palydovai buvo 
pakviesti pietums.

Šeimai ir artimiesiems gili 
užuojauta, o velionei amžina 
ramybė.

Verdunietį R. Karalevičių 
šį pavasarį ištiko paralyžiaus 
smūgis, nebevaldė rankos ir 
visos pusės kūno, o neseniai 
ištiko ir antras smūgis ir 
suparaližavo kojas. Žmona 
mėgino siųst į ligoninę, bet 
kadangi liga neišgydoma, tai 
ligoninėje nelaikė. Patarė 
apgyvendinti poilsio namuo
se. Bet ten patekti yra labai 
sunku —reikia ilgai laukti 
eilės, ir tai ne visada sulauki, 
o, be ko, kainuoja mažiausiai 
$o00 per mėnesį! Reikia būti

pasiturinčiam. Liko parsivež
ti į namus ir slaugyti. Vyrą 
sergantį kilnoti moteriai, tai 
nėra juokai. Tai žmonišku-

I mas ir tvarka!
SAUGOKITĖS VAGIŠIŲ!

Šiais laikais, o ypač prieš 
šventes labai praturtėjome 
įvairiais vagišiais, kurie daž
nai ne tik užpuola moteris (ir 
vyrus) gatvėje ir atima pini- 

' ginęs, bet atsilanko ir į 
namus. Štai J. J. Vilkeliai 
trumpam laikui buvo išvykę 
iš namų, o sugrįžę rado durų 
stiklą išmuštą įeiti į stubą. 
Visi kamodžių stalčiai išvers
ti. Daug papuošalų auksinių 
ir gintarinių ir kitokių daiktų 
išnešta.
GRAŽI JUBILIEJINĖ 
PARTIJA

Lapkričio 29 d. Petro ir 
Marcelės Barzdenių sūnus ir 
duktė su jų šeimomis tėve
liams suruošė jųjų 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukak
ties proga puikų pokylį, ku
riame dalyvavo ne tik jubili- 
jantų gimines, bet ir artimi 
draugai. “Jaunieji” buvo ap
dovanoti gausiomis ir bran
giomis dovanomis.

Linkiu “Jaunavedžiams” 
sulaukti deimantinio jubilie
jaus. P.

TĘSIAMA IŠ 1-OJO PUSLAPIO

Kitų kontestantų nelaimėjusių dovanų stovis:
V. Taraškienė, LLD 198 kp.,
San Francisco-Oakland, Cal...........................................2,098

Geo. Kodis, Windsor, Ont., Canada..............................1,864
A. Račkauskienė ir M. Sametis, Haverhill, Mass........ 1,762
C. Ustupas, Brockton, Mass. ........................................ 1,436
A. Bemat, Los Angeles, Cal........................................... 1,268
Binghamton, N. Y............................................................... 930
J. Brazdžius, Sudbury, Ont., Canada............................... 640
M. Uždavinis, Norwood, Mass..................................... . .638
N. Dudonis, Aston, Pa........................................................512
Eva Kralikauskas, Lawrence, Mass.................................. 488
Rochester, New York........................................................ 418
London, Ont., Canada........................................................ 410

* * ♦
Per laikotarpį, nuo lapkričio 11 d. iki gruodžio 10 d. 

naujų prenumeratų gavome 29. Prisiuntė P. Alekna, St. 
Petersburg, Fla., 14; N. lešmantienė, Miami, Fla.—4; M. 
Gillams iš Australijos—3; N. Ventienė—3; Stefanija 
Masytė —2; po vieną—J. Ratkus, Detroit, Mich.; C. 
Ustupas, Brockton, Mass.; J. Urbanavičius, Verdun, Que., 
Canada.

MIRĖ KLUBIETĖ
Lapkričio 20 mirė klubietė 

Martha Račūnas, 87 metų 
amžiaus. Ji ilgai ir sunkiai 
sirgo ligoninėje. Palaidota 
lapkričio 22 Woodmere kapi
nėse. Dideliame nuliūdime 
paliko dvi dukreles—Frances 
ir Josephine, ir kitus gimi
nes.

Velionė buvo Detroito Mo
terų Pažangaus Klubo ir De
troito Lietuvių Klubo narė. 
Kadangi jos mirtis ir laidoji
mas įvyko prieš pat klubo 
susirinkimą; , valdyba nega
lėjo jos tinkamai paminėt. 
Gruodžio mėn. bus klubo 
valdybos rinkimai, tad jos 
mirties paminėjimas atidėtas 
iki sausio mėn. susirinkimo, 
kuris įvyks sausio 25 d.

tę Kairaitienę ir savo motiną 
Aldoną Kairaitis Janos, 
dėkų dienos grįžo namo.

Po

S. J. Jokubka. Velionis nu
liūdime pa
Helen, podukrą Chicagoje ir 
podukrą F 
Janulytę 1:
Petersburgje mokytoją.

liko savo žmoną

oridoje, Helen ir 
etuvių choro St.

Linksmų žiemos švenčių | 
ir laimingų Naujųjų Metų |* 

Sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus Jjg 
Kanadoje, Suvienytose Amerikos Valstijose ir ag 
Tarybų Lietuvoje. ®

Linkime visiems laimės. Lai būna ramybė iįr 
pasaulyje!

P. ir S. PAJUODŽIAI ®
London, Ont., Canada

MONTREAL, QUE.

PADĖKA

KALIFORNIECIAI
Pas klubietę Anna Kairai

tis buvo atvykę iš Concord, 
Cal., jos anūkė Christine su 
vyru Douglas Robbins ir ma
žiuku f vos 6 mėnesių šuneliu 
Colin. Jie viešėjo pas močiu -

.24.00

Lapkričio 12 d. 1980
Netikėta mirtis išplėšė iš mūsų rankų, mano 

mylimą žmoną ir vaikų motiną. Norime padėkoti 
visiems, kurie padėjote mums pernešti tokį didelį 
skausmą. Ačiū kurie lankėtės šermenyse, už gėles, 
išreikštą užuojautą per spaudą. Jonui Vilkeliui už 
pasakytą atsisveikinimo žodį. Be Jūsų visų mums 
būtų sunku viską pernešti. Tu brangioji ilsėkis 
ramiai, o mes liekame nuliūdę ir Tavęs niekad 
nepamiršime. Dar kartą visiems širdingas Ačiū.

Vyras-JURGIS
Duktė—GENUTE su šeima
Sudus—VYTAS su šeima

TORONTO, ONT., CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juozas Grigaliūnas
mirė

1979 m. gruodžio 31 d.
Jau prabėgo vieneri metai, kaip mirtis nuo mūs 

atskyrė mano mylimą vyrą, vaikų tėvą ir penkių 
anūkėlių senelį.

Jį prisimename su meile, gilia pagarba ir su 
liūdesiu širdyse.

Žmona—M ARCI JONĄ
Sūnus—EDMUNDAS ir šeima
Duktė—VIOLET ir šeima

* * ♦
Sveikinimų “Laisvės” 70 m. jubiliejui per šį laikotarpį 

gavome:
W.Dubendris,St.Petersburg,Fla.,per P.Alekną... .$100.00 
Juozas White, per P. Alekną, St. Petersburg, Fla. . .88.00 
Jonas Morkūnas, Toronto, Ont., Canada......................10.00* ♦ ♦

Į fondą nuo lapkričio 11 d. iki pabaigos vajaus aukų 
gavome:
Skaitytoja.................................................................. $1,000.00
Rėmėjas......................................................................1,000.00
Grupė ilgamečių “Laisvės” skaitytojų......................1,000.00
Olga ir Frank Graham, So. Boston, Mass., prisi
minimui motinos ir tėvo, Suzanos ir Juozo Shukių . .250.00 

Olga ir Frank Graham, So. Boston, Mass....................250.00
Walter Smith, Port Charlotte, Fla............. . ............... 100.00
Alfonsas Švėgžda, Miami, Fla., per N. lešmantienę .100.00 
Anna Miswick, Santa Rosa, Cal., per V. Taraškienę .100.00 
Teofilė ir Stefanija Masys, St. Clair Shores, Mich. . .100.00 
Jonas Smalenskas, Miami, Fla., per N. lešmantienę. 100.00 
Sophie Stasiukaitienė, Fairview, N. J., prisimini
mui mirusio vyro Jurgio........................... 100.00

Iš parengimo, per N. lešmantienę,
Lauderdale Lakes, Fla...........................64.55 

S. Rakštys, Fruitland, Ont., Canada ........................... 50.00
Paul ir Margaret Daugėla,Willowdale,Ont.,Canada . .50.00 
Kostancija Rušinskienė, Brooklyn, N. Y., prisimi
nimui vyro Jono,kuris mirė 1975 m.gruodžio 12 d....... 50.00

J. Sasnauskas, Vancouver, B. C., Canada
per Wm. Valiuką.................................... 46.44

Veronica Pranaitienė, Whitestone, N. Y., prisimi
nimui Onos Malinauskienės-Malin............................... 40.00

K. Kalinauskas, Fonda, N. Y..........................................33.00
Bronė Janauskas, Willowdale, Ont., Canada............... 30.00
J. Aršauskas, Hamilton, Ont., Canada....................    .30.00
Margaret Klishus, Clearwater, Fla., per P. Alekną . .30.00 
Kazimieras ir Josephine Sisevičiai, Chicago, Ill.......... 28.00
Frank Nakas, Detroit, Mich., per Stefaniją Masytę . .25.00 
Anna Daukus, Detroit, Mich., per Stefaniją Masytę . .25.00 
J.Šimonis,Vancouver,B.C.,Canada,per Wm.Valiuką. .25.00 
Joseph ir Helen Dobrow, St. Petersburg, Florida,
per P. Alekną ................................................................25.00

J. Chichinskas, Rosemont, Que., Canada, 
per P. Kisielienę ....... ...........................

Elizabeth Stankus, Miami Springs, Fla.,
per N. lešmantienę........................................................20.00

Alex Mitchell, Brooklyn, N. Y........................................20.00
J. Žiulys, Toronto, Ont., Canada... ...............................20.00
Draugai iš Long Island, N. Y..........................................20.00
M. Valatkienė, Bridgeport, Conn., per M. Arison ... .20.00 
M. Arison, Fairfield, Conn...........................................  .20.00
R. Maslaveskas, Springdale, Pa..................................... 18.00
Ch. Narush, Willowdale, Ont., Canada, per J. Ylą .. .18.00 
John Krist, Brockton, Mass............................................18.00
Ukrainai draugai, per N. lešmantienę......................... 16.00
S. Kuisis, Islington, Int., Canada, per T. Rimdžius. . .15.00
Antonette Račkauskienė, Haverhill, Mass....................15.00
Alex Trask, San Leandro, Cal., per V. Taraškienę ... 13.00 
Mary Ginaitis, Santa Clara, Cal., per V. Taraškienę .. 13.00 
Draugas, Winnipeg, Man., Canada, per F. Stapon ... 10.16 
G.Aleliūnas,London,Ont.,Canada,per S.Pajuodienę . .10.00 
Frances Sakai, West Covina, Cal................................... 10.00
Ch. M. Bartnick, San Diego, Cal., per W. Doriną . • • .10.00 
Walter Dorinąs, San Diego, Cal..................................... 10.00
K. Meškėnas, So. Ozone Park, N. Y........ . ...................10.00
Antanas ir Antanina Jočis,Clearwater,Fla., 10.00
per P. Alekną ............................................... 10.00

Verutė Casper, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną . .10.00 
A. Jocius, Weston, Ont., Canada, per J. Ylą.............10.00
Albina Volungis, Brooklyn, N. Y...................................10.00
Albina Maldeikis, Tillsonburg, Ont., Canada ...............10.00
P. Šlajus, Chester, Pa.................................................... 10.00
Julia Lazauskienė, Miami, Fla., per N. lešmantienę . .10.00 
V. Venskūnienė, per N. lešmantienę,
Lauderdale Lakes, Fla...................................................10.00

S. Ilakis, Toronto, Ont., Canada...................................10.00
Anna Žutaut, Thomaston, Conn.....................................10.00
Jeanne Rigely, per M. Arison, Fairfield, Conn............10.00
Joseph Zutra, Miami Beach, Fla., per N. lešmantienę .8.00 
Mary Bružas, Miami, Fla., per N. lešmantienę ........... 8-00
Bronius Gelgotas, San Diego, Cal., per W. Doriną ... .8.00 
A. Lalis, Brockton, Mass., per C. Ustupą......... ........ 8.00
Valentina Nevins, Margate, Fla., per N. lešmantienę .8.00 
Mary Petronis, Middle Village, N. ¥.,
prisiminimui mirusio vyro Petro.................................. 8.00

Amilia Paulauskas, Cherry Valley, Worcester,
Mass., per P. Alekną......................................................8.00

Charles S. Bukas, New Hyde Park, N. Y........... ............8.00
Frances Poškus, Pittsburgh, Pa...................................... 8.00
Sophie Lipčius, Lester, Pa...............................  8.00

MIRĖ FLORIDOJE
Lapkričio 22 d. nuo širdies 

priepuolio staiga mirė vi
siems gerai žinomas Charles 
Tamošiūnas, gyv, Miamyje. 
Pažangus lietuvis Tamošiū
nas seniau gyveno Detroite. 
Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Nellie, sesutę Nancy, 
mirusio brolio žmoną Mary, 
anūkus Mindy ir David ir 
daug giminių bei draugų. 
Velionis Tamošiūnas ir jo 
žmona Nellie buvo iš tų kurie 
įsteigė Lietuvių Socialį Klu
bą ir dalyvavo jo veikime.

Žinia pasiekė, jog St. Pe- 
tersburge nuo širdies prie
puolio mirė visiems gerai 
žinomas čikagietis Juozas 
Šarkūnas. Jis buvo palaido
tas gruod. 2 d. Chicagoje 
Lietuvių Tautiškose Kapinė
se. Atsisveikinimo kalbą pa
sakė “Vilnies” redaktorius

Sveikinu draugus ir drauges Lietuvoje ir Ameri 
koje ir linkiu visiems sveikatos ir laiminga 
sulaukti 1981 metus.

Trokštu kiekvienam sulaukti 100 metų amžiaus.

ELIZABETH REPSHIS
Dorchester, Mass.

Naujųjų Metų proga
Sveikiname gimines bei draugus Amerikoje, 

Tarybų Lietuvoje ir “Laisvės” kolektyvą.
Linkime sveikatos, sėkmės gyvenime ir kad 

pasaulyje viešpatautų pastovi taika.
ALEKSAS ir VIOLETA TARAŠKAI

San Leandro, California

Su Naujaisiais 1981 Metais
Sveikiname visus LLD narius ir bičiulius Ameri

koje, Kanadoje, Pietų Amerikoje ir Lietuvoje.
Linkime daug asmeninės laimės ir taikos pasau

lyje.
LLD 198 KP. VALDYBA ir NARIAI

Oakland, California

W. Stapon, Winnipeg, Man., Canada ...........................5.96
E. Šventickienė, London, Ont., Canada,
per S. Pajuodienę.............................................. 5.00

Peter Gudelis,Pompano Beach,Fla.,per N. Iešmantienę5.00 
Eva Witart,per N.Iešmantienę,Lauderdale Lakes,Fla. 5.00 
Rapolas Chulada, No. Miami Beach, Fla.,
per N. lešmantienę...........................................................5.00

Apolonija Bečis, Miami, Fla., per N. lešmantienę........5.00
Bronė Spūdienė, Woodhaven, N. Y., per A. Mitchell . .5.00 
Frances Jordan, Chicago, Ill......................................  .5.00
A. Lehman, Toronto, Ont., Canada, per T. Rimdžius . .5.00 
M. Guoba, Willowdale, Ont., Canada, per T. Rimdžius 5.00
O. Kielienė, Dollard, Des Ormeaux, Que., Canada,
per P. Kisielienę.............................................................. 4.00

Nellie, per P. Kisielienę, Montreal, Que., Canada........3.00
Mary Melis, Frackville, Pa................................................3.00
D. Burkauskas, Elizabeth, N. J........................................ 3.00
T. Stočkienė, Newark, N. J., per Nellie Ventienę........3.00
S. Egounis, Rowley, Mass................................................. 3.00
Betty Jočis, per M. Arison, Fairfield, Conn....................3.00
Helen Hinmen, per N. lešmantienę,
Lauderdale Lakes, Fla......................

Fred Kalenchuk, per N. lešmantienę, 
Lauderdale Lakes, Fla....................

Mary Kissel, per N. lešmantienę,
Lauderdale Lakes, Fla........ i......................................   .2.50

S.Yurewich,Fort Lauderdale,Fla.,per N.Iešmantienę .2.50 
H. Gecewich, North Easton, Mass. .. ........................    .2.00
M. Vidruk, Winnipeg, Man., Canada, per F. Stapon.. .1.77
P. Gudžiūnas,Winnipeg,Man.,Canada,per F.Stapon .. .1.77 
P. Civilis, Winnipeg, Man., Canada, per F. Stapon ... .1.77 
W. Kureckas, Winnipeg, Man., Canada, per F. Stapon 1.77 
M. L., Montreal, Que., Canada, per P. Kisielienę ... .-1.50
E. Jagelavičienė, Montreal, Que., Canada,
per P. Kisielienę..........................................

C. Wallen, Oakland, Cal., per V. Taraškienę
♦ ♦ *

Viso dabar skelbiamų aukų gavome $5,268.19. Pridėjus 
pirmiau skelbtų aukų į fondą iki pabaigos vajaus įplaukė 
$20,239.11.

Širdingai dėkojame visiems, prisidėjusiems vajaus sėk
mingumui. Administracija

2.50

2.50

1.50
1.00

Servit Gugas šio-

DAUG KELIAUJA
LDS prezidentas ir Detroi

to Lietuvių Klubo finansų 
sekretorius
mis dienomis daug keliauja. 
Lapkričio pabaigoje dalyva
vo LDS Centro valdybos 
susirinkime 
kričio 30
buvo nuvokęs į Toronto, 
Kanadą, kur rodė savo filmą 
iš šios vž.saros viešnagės 
Tarybų Lietuvoje.

New Yorke, lap- 
su žmona Ruth

vyrai investato-

la Smith namuo- 
Michigan. Įvyko

VYRAI INVESTATORIAI
Lietuviai 

riai susirinko gruodžio 6 d. 
John ir Ste 
se Livonia,
1981 metams valdybos rinki
mai. Išrinkt
Milus; vicepirm. Alfons Rye; 
užrašų sekretorium Tony 
Vasaris; fin 
ir iždininku 
Po susirin 
Stella Smit 
vakarienę.

i: pirmininku Bill

^insų sekretorium 
Kęstutis Garelis, 
rimo šeimininkė 
h patiekė skanią

FILMAI
LDS 21 k 

susirinkimą 
dienį, sausio 11 d. Detroito 
Lietuvių klubo patalpose. Po 
susirinkimo 
paruoš pietus, o po pietų 
Servit Gugas rodys savo 
filmą iš savo viešnagės praei
tą vasarą Tarybų Lietuvoje. 
Matysite Dainų ir Šokių 
šventės vaizdą ir įvairias 
Lietuvos vietoves. Įžanga 
pietums ir pamatymui filmo 
$4: asmeniui. Visi LDS nariai 
ir apylinkės lietuviai ruoški
tės dalyvauti.

p. savo mėnesinį 
šaukia sekma-

LDS šeimininkės

KLUBO SUSIRINKIMAS
Detroito Lietuvių Klubo 

priešmetinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, gruodžio 
28 d. klubo namuose, 4114 
W. Vernor Highway. Bus 
klubo valdybos rinkimai ir 
įvairūs raportai. Po susirin
kimo, kaip visuomet, daly
viams bus nemokamai pa
teiktos vaišės, kaip visų su 
žieminėmis šventėmis pa
sveikinimas. Įsitėmykite die 
ną ir būtinai susirinkime 
dalyvaukite, kad būtų išrink
ta ateinantiems metams gerą 
valdybą.

NAUJI METAI
Ateina nauji 1981-ieji me

tai. Kaip visuomet, Detroito 
Lietuvių Klubo valdyba ren
gia naujųjų metų sutikimą. 
Tai įvyks trečiadienį, gruo
džio 31 d. vakare. įėjimas į 
klubą nemokamai. Bus vai
šės, Naujųjų Metų pamargi- 
nimai. Sulaukime Naujuosius 
metus su Detroito Lietuvių 
Klubiečiais. Stefanija

Spaudos

KINIJOS VYRIAUSYBĖJE 
BĖDOS

New York.
pranešimu iš Pekingo: Kini
jos komunistų partijos CK 
pirmininkas Hua Gofen pate
ko į smarkią kritikos ugnį ir 
netrukus gali būti priverstas 
iš savo posto atsistatydinti. 
Kaip manoma, jį pakeis KKP 
CK generalinis sekretorius 
Hu Jaobanu—senas Den 
Siaopino bendražygis. Hua, 
kuris rugsėjo mėnesį buvo 
priverstas atsisakyti KLR 
valstybės tarybos premjero 
posto, priešingai, negu buvo 
manyta, nesusitiko su Japo
nijos delegacijos nariais. 
Partinė drausmės komisija jį 
kaltina daugeliu “nuodėmių”, 
jų tarpe—atsakomybe už 600 
žmonių persekiojimus ir mir
tį po “keturių gaujos” suėmi
mo 1976 metų spalio mėnesį.

Kaip sužinota, įrodymas, 
jog Hua kaltas, iškilo aikštėn 
“keturių gaujos”, su kuria jis 
palaikė glaudžius santykius, 
teisme.



6-TAS PUSLAPIS “LAISVĖ”
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AMELIA ir WALTER YUSKOVIC

Žieminių švenčių ir 
Naujųjų metų proga

Sveikiname visus mūsų pažįstamus bei draugus. 
Linkime visiems laimingų ir sėkmingų Naujųjų 
metų.

NELLIE ir EDMUND SHUMBRIS
Bayside, New York

JONAS SIURBA

Naujųjų Metų proga
Sveikinu gimines ir draugus Amerikoje ir 

Lietuvoje.

Naujųjų Metų linkėjimas
Lai pasaulyje taika vyksta, lai karai išnyksta, 

kad būtų ramu gyventi ir be jokios baimės senti.
Sveikinu visus pažangiečius lietuvius čia Ameri

koje ir Lietuvoje. Linkiu daug sveikatos ir 
energijos gyvenime.

JONAS VAICEKAUSKAS
Binghamton, N. Y.

MIAMI, FLORIDA Cleveland, Ohio

Po labai trumpos ligos I nijoje; brolienė Mary ir sū- 
Marcy ligoninėje gruodžio 6 nėnas David Tamošiūnas, 
d. mirė Apolionija Bečienė. gyvenų Miamyje.
Neteko sužinoti jos amžiaus 
nei iš kurios vietovės Lietu
voj ji 1913 m. atvyko į 
Amerikų.

Velionė ilgų laikų gyveno 
Great Neck, L. I. Tad daug 
laisviečių jų gerai pažinojo. 
Ji buvo ilgametė “Laisvės” 
skaitytoja bei rėmėja. Svei
katai susilpnėjus, ji apsigy
veno Miami, Fla. Čia ji 
priklausė pažangiose kultūri
nėse organizacijose. Buvo 
L. S. Klubo renginių nuolati
nė lankytoja. Bet staiga jos 
sveikata pradėjo silpnėti, 
ir—lapkričio 16 pasidavė į 
Marcy ligoninę ištyrimui 
sveikatos. Už savaitės su
grįžo į namus. Bet sveikata 
negerėjo ir staiga vėl sunkiai 
susirgo ir vėl buvo išvežta į 
ligoninę, kurioje rytojaus 
dienų—Apolionijos šviesi gy
vybė amžinai užgeso.

Nuliūdime liko sūnus Ze
non Bechis, gyvenus Wey
mouth, Mass.; anūkas Ken
neth ir jo žmona Donna Be
chis; anūkas Dennis Bechis,
New Brunswick, N. J. ir sveiko, 
daug artimų draugų, su ku
riais velionė mokėjo gražiai 
sugyventi.

Pagal velionės pageidavi- 
ma, jos kūnas buvo atiduotas 
į Floridų Medical Institutą.

Velionis jaunystėje imigra
vo į JAV 1907 m. Pradžioje 
apsistojo Pittsburgh, Pa. ir 
dirbo anglies kasykloje.

Grįžęs Lietuvon 1923 m. 
sukūrė šeimų su Nellie Mika- 
lajūnaite. Iš Lietuvos į De
troitu, Mich., Tamošiūnas ir 
jo žmona Nellie atvyko pilni 
energijos darbui. Ilgai dirbo 
Fordo automobilių įmonėje.

Sulaukęs pensijos, persikė
lė gyventi į Miami, Fla. Čia 
jiedu su žmona nenuilstamai 
darbavosi pažangiečių greto
se.

Visuomeninėje veikloje ve
lionis nuo jaunystės reiškėsi 
įvairiose organizacijose. Pri
klausė L. L. D. 75 kuopai. 
L. S. klube. Kuomet buvo 
organizuojamos L. S. K. ve
lionis daug prisidėjo darbu. 
Dirbo įvairiuose klubo rengi
niuose ir per tūlą laika ėjo 

; Klubo pirmininko pareigas, 
buvo ir tarybos direktorium, 
kol sveikata leido. Bet prieš 
du metų įvyko auto avarija, 
nuo kurios jau visai nebepa-

Žieminių švenčių ir 
Naujųjų metų proga

Sveikiname visus mūsų pažįstamus bei draugus. 
Linkime visiems laimingų ir sėkmingų Naujųjų 
metų.

JOE ir EMILY KRUPSKI 
Englishtown, N.J.

Nuoširdžiai sveikinu su ateinančiais Naujaisiais 
metais gimines ir pažįstamus Amerikoje ir Lietu
voje.

Linkiu geros sveikatos, sėkmės moksle, ir dar
buose; o svarbiausiai—kad tarp žmonijos būtų 
taika.

ELENA BRAZAUSKIENĖ
Hartford, Conn.

Lapkričio 22 dienų nuo 
širdies smūgio savo namuose 
staiga mirė Charles Tamo
šiūnas. Buvo gimęs Ukmer
gės rajone, Jakūnų kaime 
1887 m. lapkričio 7 d.

Giliam liūdesyje liko jo 
žmona Nellie Mikalajūnaitė 
ir sesuo Bagdonas ir jos 
šeima, kurie gyvena Califor-

Velionis buvo pašarvotas 
Birs Kolski chapel, Miamyje 
Atsisveikinimas Įvyko lap
kričio 23 d. 6 vai. vakare. 
Šermeninėje susirinko jo bu
vusieji draugai, kurių tarpe 
buvo ir ukrainų choras. Jie 
pagiedojo momentui pritai
kytas giesmes. Šių žodžiu 
rašytojai teko paskaityti at
sisveikinimo kalbų. Velionio 
pageidavimu palaikai, sukre- 
muoti, vėliau laidotuvių da
lyviai buvo pakviesti pietu
mis į Lietuvių sociali klubą.

N. lešmantienė

"Laisvės” leidėjus, rašytojus, rėmėjus, skaityto- * 
jus čia Amerikoje ir užsieniuose, taipgi ir LTSR 
vadovybę. \

Nuoširdžiai sveikinu visus su artėjančiais Naujai- ? 
siais Metais, linkėdamas tvirtos sveikatos, daug P 
laimės, ilgo gyvenimo, neblėstančios energijos, V 
kantrybės ir tyros sųžinės visuose darbuose, v 
energijos kovojant už taikų, ramybę ir geresnę $ 
žmonių ateitį. į

JONAS SMALENSKAS
Miami, Florida

Su Naujaisiais Metais
AE Naujųjų Metų proga sveikiname, “Laisvės” 

kolektyvų, bendradarbius, rėmėjus, skaitytojus ir (ft 
visus idėjos draugus bei darbuotojus J. A. V., jį)

vj Lietuvoje, Kanadoje ir visur kitur. Linkime (fjf 
Jv visiems stiprios sveikatos, geros sėkmės, ryžto ir
Vj energijos visuomeninėje veikloje. Ypatingai linki- ® 

me Naujųjų Metų proga, kad pasaulyje taika JA 
užviešpatautų. LIETUVIŲ SOCIALIO KLUBO JT

VALDYBA fr NARIAI
** Miami, Florida (fit

PENKTADIENIS, GRUODŽIO DECEMBER] 26,1980

Naujųjų Mei 
sutikimo bank

tų :
etas

Kaip ir kiekvienais, taip ir šiai 
Choras ruošia tradicinį Naujųjų P 
Banketas įvyks sausio 4 d., sekmac 
pietų, “Laisvės” salėje, 102-02 

! Ozone Park, N. Y. Įsitėmykite, 
i sekmadienį, sausio 4 d. Bus geros i

s metais Aido 
lėtų sutikimą. 
lienį, 1 vai. po 
Liberty Avė., 
kad tai įvyks 
maišes, muzika, '

J dainos ir šokiai. Auka $8. IDO CHORAS :

— Clevelando Moterų Klu
bo susirinkimas įvyko 1980 
m. lapkričio 13 d. ICA 
Svet.—15901 St. Clair Ave. 
Atsilankė daug narių ir kele
tas svečių. Valdyba dalyvavo 
visa. Susirinkimų vedė A. 
Paltan.

Protokolas buvo perskaity
tas ir priimtas. Kadangi bu
vo paskutinis šių metų susi
rinkimas, tai posėdis nebuvc 
ilgas, beveik tik veikimo 
apžvalga. Pirmininkė primi
nė besikeičiančias veikimo 
bei gyvenimo sųlygas, pra
gyvenimo brangumų, prastų 
susisiekimų, nesaugumų na
mie ar gatvėj net dienos 
laiku. Klubas gali didžiuotis 
savo veikla per virš 50 metų. 
Daug nuveikta apšvietos, 
kultūros pakėlimui. Didelis 
ačiū mūsų darbščiom pasi- 
šventusiom gaspadinėm, ku
rios ne tik laikų ir trūsų 
aukoja, bet ir atneša kuo 
palaikyt Klubų. Ir prašė, kad 
mes nepamirštume ir savo 
mirusių narių, aukodama 
šiam tikslui $5.00—perduoti 
“Vilniai”.

Baigdama susirinkimų pir
mininkė pakvietė mus visus 
pasisotint skaniais užkan
džiais, ir pasivaišint stiprių- 
ja, kurių dovanojo gaspadi- 
nės. Happy Birthday sudai
nuota greta Ilgiausių Metų a. 
G. ir A. Žemaičiams prie 
gėlėm papuošto stalo. Skirs
tantis pasikeitėm gerais žie
mos švenčių ir Naujų Metų 
linkėjimais. Sausio mėnesį 
bus apsvarstyta 
Klubo veikimas, 
mūsų draugams 
Naujų Metų. ***

— Problemų turi ir mūsų 
miesto valdyba. Meras pra
nešė, kad su naujais metais 
bus atleista virš 50 policinin
kų, apie 60 švaros darbinin
kų, viso bus atleista apie 
250-300 darbininkų, nes 
miestas turi deficitų. Deficitų 
turi ir valstija. Daug nuken
tės vieša pašalpa ir mokyklų 
administracijos. Ir meras 
Voinovich turės prašymų 
balsavimu vasario mėnesį 
pakelti, o City Income tax iki 
2% nuo dabartinio l1/4°/o. 
Buvęs meras Kucinich ir jo 
draugai prieš taksų pakilimų 
ves kampanijų. Keista, nes 
pinigai eis darbininkų algų 
apmokėjimui.*♦*

— RTA sulaukė pirmo 
traukinio, gaminto Italijoj, 
už vienetų—$633,000, o jų 
užsakyta 48. Politiška nesų- 
monė—virš $30 milijonų iš
leista svetur, kai vietiniai 
darbininkai bedarbių eilėse.

***
- Lokalo #32 UAW-or- 

gane pranešama, kad dabar 
White Motor vietinėj dirbtu
vėj dirba jau mažiau 300 
darbininkų. Prieš metus čia 
dirbo apie 3,000. Šventėm 
bei pabaigai metų visos auto
mobilių dirbtuvės paleidžia 
darbininkus atostogom be al
gos. Žmonės neturi pinigų 
naujiems blizgučiams pirkt, 
apsieina su senais.*♦*

Su linkėjimais žiemos 
šventėm—visiem. J. Petraus

Binghamton, N. Y.

LDS 6 kuopos susirinkimas 
įvyko gruodžio 5 d. Susirin
kimų atidarė ir pravedė kuo
pos pirmininkė Polly Maldai- 
kis. Susirinkime dalyvavo vi
si komiteto nariai, išskyrus 
korespondentų J. Vaicekaus
kų, kuris dėl ligos, nedalyva
vo. Komiteto raportai priim
ti. Pagerbtas miręs narys 
Antanas Burt.

Valdyba vienbalsiai per
rinkta visa senoji * išskyrus 
korespondentų. Jo vieton iš
rinktas K. Thomas.

Paminėtas Polly Maldaikis 
jo gimtadienio proga. Jam 
palinkėta geros sveikatos ir 
ilgo amžiaus.

Po susirinkimo buvo vai
šės, kurias priruošė Helen 
Horsky.

Sekantis susirinkimas 
ivyks 1981 m. sausio 2 d. 
Prašom visus narius daly
vauti. K. Thomas

Mirė
20 staiga mirė

gyvenęs Great 
A. Šalčius prane-

Gruodžio
Juozas Ktjpčinskas, 86 m. 
amžiaus, 
Neck, L. I.
šė giminėms Brogiams gyve
nantiems Pęnnsylvanijoj, ku
rie, pildydami velionio valių, 
mirusįjį suįcremavo Long Is
land krematoriume.

, nepriklausomos

Gdansk. — Po to, kai tūks
tančiai darbininkų pagerbė 
savo draugūs, žuvusius 1970 
metų riaušėse dėl buitinių 
pagerinimų
unijos vatas Lee Walesa 
pareiškė, k 
pradėti su 
mus, bet 
tvirtino, k^d jo unija neno
rinti versti 
viena sistema esanti gera, jei 
ji tarnauja darbo žmonių 
interesams.

Maskva. — “Pravdoje” at-' 
spausdintuose komentaruose 
kaltinama 
nariai norį 
teisę šauktis savo sųjungi- 
ninkų,

ad dabar reikia 
valdžia pasitari- 

ne streikus. Jis

valdžių, kad kiek-

NATO, kad jos 
paneigti Lenkijai

tolimesnis 
Ir linkim 
Laimingų BROOKLYN, N. Y.

IN MEMORY OF

Ona Malinauskas-Malin
My deepest sympathy to her son Bill and her 

daughter Helen Moody.

EDWARD KARPAVICH
Bogota, N.J.

BRIEFS
costs of pr 
normal deli 
dramatically; in Manhattan 
they now range from $2,250 
to $5,000. A Caesarean deli
very, which 
longer hospital stay for the 
mother, can double the bill. 
Women in the socialist coun- 
tires don’t hhve that worry.

«« ♦ *

enatal care and 
very have risen

A world-renowned diet 
doctor has unleashed a sca
thing attack on the cancer 
“establishment”, accusing it 
of suppressing possible cures 
for the killer disease.

Dr. Robert Atkins, whose 
name has become a house
hold word since the publica
tion of his revolutionary low 
carbohydrate diet, claimed: 
“There is not one, but many 
cures for cancer available.

“But they are all being 
systematically suppressed 
by the American Cancer So
ciety, the National Cancer 
Institute and the major onco
logy (cancer) centers.

“They have too much of a 
vested interest in the status 
quo.”

Dr. Atkins said pure poli
tics was keeping the govern
ment from testing various 
nutritional therapies for can
cer.

“The government has 
failed to sponsor new work 
because their advisory 
boards are usually made up 
of experts with other portfo- 

j lios as well” he explained.* * *
Women suffer from anxie

ty, worry, and stress more 
than men, according to a 
noted psychologist and 
housewives suffer more than 
working woman.♦ ♦ ♦

New York Aido Chorus 
New Year affairs have been 
very popular and we hope to 
have a very good turnout 
also this year in “Laisve’s”

i hall New Year’s Day.
* * *

Nothing is immune from 
inflation these days, not 
even having a child. The

requires a much

New Year to all 
readers and 

Lusve” will soon 
)th anniversary

A Happy 
“Laisve’s” 
friends, 
reach its 7
and that is something all 
American progressive Lithu
anians can be very proud of. 
Let us carry on with the 
same energy and love for our 
paper which progressive 
Lithuanians have shown for 
so many yea^s already. Ilse

St. Petersburg, Fla.

Visus mūsų gimines, draugus, pažįstamus mūsų 
krašte ir Tarybų Lietuvoje.

HELEN SHARKEY-ŠARKIŪNIENĖ 
ir HELEN JANULYTĖ 
St. Petersburg, Florida

Nuoširdžiai sveikiname Naujųjų Metų proga Sj 
“Laisvės” kolektyvų, rėmėjus bei vajininkus. V* 
Taipgi mūsų organizacijų narius L. L. D. ir L. D. S. 
Taip pat) gimines ir bičiulius Tarybų Lietuvoje. 
Linkimeiaimingų 1981 Metų geros sveikatos, Lai 
būna taika pasaulyj!

VALYS ir VERUTĖ BUNKAI
St. Petersburg, Fla.

i
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Su žiemos šventėmis ir su Naujaisiais Metais 
visus gimines, draugus ir bičiulius Amerikoje ir 
Lietuvoje; taipgi visų “Laisvės” kolektyvų.

Lai būna Naujieji Metai taikos ir gerbūvio metai 
visai žmonijai! ALFONSAS ŠVĖGŽDA

Miami, Fla.
SKAITYKITE 

LAISVE

Su Naujais 1981 Metais
SVEIKINAME




