
LAISVĖ
Weekly

102-02 Liberty Ave.
Ozone Park, N. Y. 11417

Telephone: 641-6887 
Area ('ode 212

NR. 5

KRISLAI
Pasauline plotme 
Pakaitos Izraelyje 
Filmai iš Rytų Europos 
Štai pasirinkimas! . . .

R. BARANIKAS
Naujoji JAV valdžia pri

saikdinta. Buvęs filmų akto
rius Reaganas atsiekė savo 
gyvenimo svajonę: jis JAV 
prezidentas. Bet su jo asme
nišku pasitenkinimu gali ly
gintis pasitenkinimas ir vy
raująs dešiniajame Amerikos 
politinio gyvenimo sparne: 
naujasis kabinetas pilnas 
žmonių, pasirengusių bandy
ti grąžinti praeitį, nustumti 
atgal sunkiai atsiektus JAV 
žmonių laimėjimus visose 
srityse, — ekonominiame gy
venime, civilinėse laisvėse, 
rasinėje lygybėje.

Bet tai dar ne viskas. 
Pasauline plotme dvi naujojo 
kabineto asmenybės ryški 
kaip pavojus pasaulinei tai
kai ir tautų bendradarbiavi
mui. Tai du energingi, ne
gailestingi vyrai, kurie turi 
didelius planus . . . Pirmasis 
jų — generolas Haig, buvęs 
Nixono Baltono Namo Štabo 
viršininkas, buvęs NATO 
militarinių pajėgų vyriausia
sis komandierius, buvęs vie
nas mūsų šalies karinių jėgų 
vyriausiuoju vadu. Jis dabar 
valstybės sekretorius, kitaip 
sakant — mūsų užsienio rei
kalų ministras.

Haig visiems gerai žino
mas. Jo postas kaip ir rodo, 
kad kariškiai tiesioginiai 
perėmė užsienio reikalų poli
tiką. Weinberger, civilis, ta
po apsaugos sekretoriumi, 
kitaip sakant, karo reikalų 
ministras. Jis mažai žino
mas, — bent buvo mažai žino
mas iki šiol. Bet per kelias 
dienas jis jau pajėgė nemažai 
prakalbėti. Jis kalba, kad 
nebūtina atnaujinti sutarties 
su Tarybų Sąjunga apie ba
listinių ginklų kontrolę. Jis 
kalba apie “griežtą liniją”. 
Kariškis Haig, kaip atrodo, 
bus pilnai patenkintas savo 
civiliniu kolega, Weinberge- 
riu.

Amerikos žmonės neužilgo 
pajus, ko gero jiems neša 
naujoji administracija. Bet 
ką neša Haigas ir Weinber- 
geris, bus taipgi pajusta pa
sauline plotme. Socialistinis 
blokas tam pasirengęs. Tre
čiasis Pasaulis taip pat. Bet 
tą pajus ir kiti, ypatingai 
JAV sąjungininkai, Vakarų 
Europos kraštai. Vakarų Vo
kietijos, Britanijos, Italijos, 
Prancūzijos, Norvegijos ir 
kitų NATO kraštų žmonės 
neleis savo valdžioms leisti 
Haigus ir jam panašius vilkti 
pasaulį link karo prarajos.

Atrodo, kad Begino valdžia 
Izraelyje kris, vyks rinkimai, 
kuriuos, kaip numatoma, lai
mės darbiečiai. Darbiečiai, 
aišku, irgi sionistai, ir kon
fliktai su arabais neišsispręs, 
kol įvyks radikalinės pakai
tos. Bet šioks toks skirtu
mas yra. Darbiečiai gal bus 
lankstesni, gal bandys sugy
venti su savistove arabiška 
valstybe Jordano Vakarinia
me krašte. Begino partija 
apie tai net nenori girdėti. Ir 
tame ji turi senas tradicijas.

Mažai kas lietuvių žino, 
kad Begino partija dar prieš 
Antrąjį pasaulinį karą veikė

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 
Act of March 3, 1879.

PRICE 25 c.

LAISVĖ -LIBERTY
Savaitinis

Jungtinėse Valstijose . .................$12.00
Kanadoje..................... .................$15.00
Kitur užsienyje.......... .................$15.00
Pavienio egzemploiriat s kaina 25 centai

Jungtinės Tautos atsišaukia į Islamo 
tautas išvengti karo Persijos įlankoje

Taif Saudi Arabia. — 
Jungtinių Tautų Generalinis 
sekretorius Kurt Waldheim 
kreipėsi į čia posėdžiaujan
čiuosius Islamo valstybių at
stovus, kad jie pasistengtų 
paveikti kariaujančiąsias Ira
ko ir Irano valstybes. Spe
cialus komitetas, kurį suda
ro: Algerijps, Pakistano ir 
kitų islamiškųjų valstybių at
stovai tariasi su Švedijos 
atstovu Olof Palme, kuris 
yra paruošęs planą, pagal 
kuri karas galimas sustabdy
ti.

Irako atstovai pasisakė, 
kad jų valstybė sutinka karą 
nutraukti, jei Iranas užleis 
Shatt al Arab sąsiaurį, ski
riantį abi valstybes.

Konferencijoje dalyvauja 
42 nariai. Jie taip pat iškėlė 
klausimą apie Afganistano ir 
Tarybų Sąjungos santykius. 
Čia tarpininkauti pasisiūlė 
Arafatas. Manoma, kad šiuo 
reikalu dar gali vykti pasita
rimai Maskvoje, arba kitoje 
sostinėje. Dar iškeltas klau

simas paveikti Jungtines 
Valstijas, kad jos spustelėtų 
Izraelį, kad jis tam tikrų 
teritorijų atsižadėtų.

Brity-airią kova 
tebevyksta

Belfast. — Keršydami už 
britų katalikų veikėjos Mc- 
Aliskey sužeidimą, teroristai 
nušovė žymų britų protesto- 
nų lyderį Sir Norman 
Stronge ir jo sūnų jų pilyje ir 
sudegino pačią pilį Ulsteryje. 
Sir Norman Stronge buvo 
Šiaurės Airijos parlamente 
kalbėtojas per pastaruosius 
24 metus.

Rytų Europoje, įskaitant 
Lietuvą. Tie taip vadinami 
sionistai-revizionistai turėjo 
jaunuomenės organizaciją, 
“Betar”, kurios nariai vilkėjo 
fašistinio stiliaus uniformas. 
Mano gimtajame miestelyje 
Anykščiuose Betaristai, suti
kę gatvėje smetoninius Jau
nalietuvius, vieni kitus fašis
tiniai saliutuodavo, iškėlę de
šinę ranką!

Praeityje, kai kultūrinis 
bendradarbiavimas tarp mū
sų šalies ir socialistinių kraš
tų buvo gyvesnis, mes New 
Yorke matydavome daug fil
mų iš Rytų Europos. Ne tik 
pažangiečiai, ne tik kairiai 
nusistatę žmėnės, bet kiti 
rimti filmų mėgėjai bendrai 
pripildydavo kino teatrus, 
kai ten buvo rodomi filmai iš 
socialistinių kraštų, ypatin
gai iš Tarybų Sąjungos, Len
kijos, Čekoslovakijos o kar
tais ir iš Vengrijos.

Retai, retai dabar tenka 
naują filmą iš ten ir matyti. 
Gaila, labai gaila.

Jau keliolika metų, kai 
medikai amerikiečiams pata
ria valgyti kuo mažiau mais
to su dideliu kolestorolio 
kiekiu, tai yra, riebios mė
sos, sviesto, kiaušinių. Ko- 
lestorolis, nustatyta, didina 
širdies priepuolių pavojų. 
Bet, Štai, medikai skelbia ką 
tai naujo: kolestoro stoka 
kelia pavojų susirgti žarnos 
vėžiu. Kitaip sakant, mes 
turime pasirinkimą: širdies 
infarktas arba vėžys . . .
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Jungtinių Tautų sekretorius Kurt Waldheim kalba Islam ie
čių konferencijoje.

Tarybų Sąjunga siekia 
taikos Persų įlankoje

Beirut. [TASS-ELTA]. - 
Tarybų Sąjungos pasiūlymai, 
kaip užtikrinti Persų įlankos 
ir Indijos vandenyno saugu
mą, kuriuos iškėlė TSKP CK 
Generalinis Sekretorius, 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Pirmininkas 
L. Brežnevas per savo vizitą 
į Indiją, atitinka esminius 
Persų įlankos šalių tautų 
interesus ir lūkesčius, rašo 
Bahreino liaudies fronto or
ganas mėnesinis žurnalas 
“Hamsa mars”. Šiuo nauju 
taikiu žingsniu, sakoma 
straipsnyje, Tarybų Sąjunga 
dar kartą akivaizdžiai pade
monstravo, kad ji neturi jo
kių agresyvių kėsų šio Že
mės rutulio rajono valstybių 
atžvilgiu ir kad ji nuoširdžiai 
suinteresuota įvesti tvirtą 
taiką ir saugumą regione. 
Tarybų Sąjungos iniciatyvos 
fone, pabrėžia “Hamsa 
mars”, dar labiau išryškėja, 
kad regiono tautų saugumui 
ir nepriklausomybei, kelia 
grėsmę imperialistinės val
stybės su Jungtinėmis Ame
rikos Valstijomis priešakyje, 
kurios sutelkė Persų įlankos 
rajone galingą karo laivyno 
armadą.

Straipsnyje kritikuojami 
reakcingi arabų režimai, ku
rie atmeta taikią Tarybų 
Sąjungos iniciatyvą ir kartu 
teikia Jungtinėms Valstijoms 
ir jų sąjungininkams karines 
lengvatas, faktiškai pavers
dami savo valstybių teritori
ją JAV kariniais placdar-

Mao Tsetungo žmona, nu
teista miriop, bet leista gy
venti dar dvejus metus prie
vartos darbų stovykloje, su
rakintomis rankomis, šaukia 
prieš teismo sprendimą.

mais. Tokie veiksmai, pažy
mi Bahreino liaudies fronto 
organas, yra ne kas kita, 
kaip regiono tautų interesų 
išdavimas.

Telegrama is
Tarybų Lietuvos 
JUSTO PALECKIO 
ATMINIMUI

Sausio 22 dieną Vilniuje, 
prie Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos prezidiumo 
pastato, iškilmingai atideng
ta memorialinė lenta pirma
jam prezidiumo pirmininkui 
Justui Paleckiui.

Mitinge, skirtame šiam 
įvykiui, dalyvavo Lietuvos 
Komunistų Partijos ir respu
blikos vyriausybės vadovai, 
Partijos, Didžiojo Tėvynės 
karo ir darbo veteranai, Jus
to Paleckio giminės ir arti
mieji, bendražygiai, respu
blikos sostinės visuomeninių 
organizacijų atstovai, jauni
mas.

Mitinge kalbą pasakė Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumo pirmi
ninkas Antanas Barkauskas.

Perkerpama juostelė. Nu
krenta audeklas. Respubli
kos liaudies dalininko Bro
niaus Vyšniausko ir architek
to Jono Stravinsko sukurtoje 
memorialinėje lentoje — Jus
to Paleckio bareljefas ir žo
džiai: “Šiame name 1944- 
1967 metais dirbo pirmasis 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos prezidiumo pir
mininkas Justas Paleckis”. 
Apie Justo Paleckio plačią 
politinę, visuomeninę, litera
tūrinę veiklą mitinge kalbėjo 
“Gimtojo Krašto” laikraščio 
vyriausiasis redaktorius Va
cys Reimeris, skaičiavimo 
mašinų gamyklos darbininkė 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos deputatė Svetlana Snit- 
kova.

Lietuvos KP Centro Komi
teto ir respublikos vyriausy
bės nutarimu žymaus valsty
bės ir visuomenės veikėjo, 
rašytojo ir publicisto, socia
listinio darbo didvyrio Justo 
Paleckio atminimas plačiai 
įamžinamas. Jo vardu pava
dinta Kauno viešoji bibliote
ka, viena iš Lietuvos TSR 
sostinės Vilniaus gatvių, ko
lūkis gimtojoje Žemaitijoje.

V. Petkevičienė

I
Lenkija mini 36-ąsias 
laisvės metines

Varšuva. — Prie Nežino
mojo Kario kapo, esančio 
Pergalės aikštėje, kuri vo
kiečių okupacijos metu buvo 
pavadinta Adolfo Hitlerio 
aikšte, sausio 17 d. lenkai 
paminėjo 36-ąsias savo išsi
laisvinimo metines. Prie am
žinos liepsnos čia padėjo vai
nikus vyriausybės ir buvu
siųjų kovotojų prieš nacius 
organizacijų nariai. Varšuvą 
išlaisvino Raudonoji armija 
1945 m.

Naujasis JAV 
užsienio sekretorius 
Haig jau dirba

Washington. — Naujasis 
Valstybės sekretorius Ale
xander M. Haig, jr. tuoj pat 
pradėjo dirbti JAV užsienio 
politikai nustatyti. Pirmąją 
dieną pateikė paruošta 20 
puslapių planą, kuriuo keliu 
JAV turės eiti užsienio poli
tikoje.

Pasitarimuose dalyvavo 
Apsigynimo reikalams sekre
torius Caspar W. Weinber
ger, taip pat Prezidento pa
tarėjas Richard V. Allen.

Carterio patarėjas Brze
zinski ir Nixono-Kissenge- 
ris — taip pat greit parodę 
savo iniciatyvas ir pateikę 
planus.

TRUMPAI
Tel Avive paskelbti oficia

lūs duomenys, kad per pir
muosius dešimt 1980 metų 
mėnesius beveik 33 tūkst. 
Izraelio piliečių visiems lai
kams paliko savo šalį. Tai 
dukart daugiau, negu per tą 
laikotarpį 1979 metais.

• • •
Belfasto katalikų kvarta

luose — Belimerfyje, new 
Bartlyje ir kituose Šiaurės 
Airijos sostinės rajonuose 
darbo neturi 75 procentai 
gyventojų. Šis “rekordas” 
pagrįstas nepaprastai dideliu 
bedarbių skaičiumi Ostlerije, 
kuriame dabartiniu metu, 
oficialiais duomenimis, darbo 
neturi 90 tūkst. žmonių arba 
16 proc. darbingų gyventojų.

• • •
Nato duomenimis, skai

čiuojant vienam gyventojui, 
1980 m. “ginybai” išleido: 
Vokietijos Federatyvinė res
publika—$371, Prancūzija — 
$356, Norvegija — $377, Bel
gija — $329, Olandija — $324, 
Anglija — $279, Liuksembur
gas — $122, o rekordininkė — 
JAV išleido $521.

• • •
Jeigu beturčiai ir turtuoliai 

Anglijoje turėtų vienodas są
lygas saugoti sveikatą, tai 
tik 1970-1972 metais galima 
buvo šalyje išgelbėti apie 
74,000 gyvybių. Tokią išvadą 
padarė karališkojo medicinos 
kolegijos prezidentas profe
sorius Douglas Blekas, ku
riam savotiškai pritaria 
Frenkas Kindredas, gaunan
tis invalidumo pašalpą. “Aš 
išdidus žmogus, ir man nesi
nori prisipažinti, tačiau to
liau gyventi neįstengiu, — sa
ko jis. —Aš stoviu prieš pasi
rinkimą, arba įjungti apšil
dymui elektrą ir badauti, 
arba nusipirkti sau maisto ir 
užšalti.

{Įkaitus JAV sutiko 
labai iškilmingai

Iš lėktuvo lipa dalis buvusiųjų Amerikos įkaitų Irane, jiems 
pirma sustojus netoliese West Point esančio viešbučio, kur 
Amerikos valdžios rūpesčiu buvo suorganizuotas sugrįžėlių 
susitikimas su jų namiškiais.

Washington. — Preziden
tas Ronald Reagan, pirma 
susitikęs su buvusių JAV 
įkaitų Irane šeimomis juos 
išlydėjęs į susitikimą su sa
viškiais West Point, N. Y., 
vėliau buvo Baltuosiuose Rū
muose priimti prezidento 
Reagan paskelbė, kad ket
virtadienis — sausio 29 d. — 
yra įkaitų diena Amerikoje. 
Jie dar priminėjami ir savose 
kolonijose, o New Yorke 
priimami, kaip buvo priimtas 
Lindberghas.

Proklamacija, kurią priė
mė JAV Kongresas, kvietė 
visus amerikiečius apsijungti 
bendru džiaugsmu, kad “mū
sų sūnūs ir dukros” sugrįžo 
ir kad jie įrodė, jog “mūsų 
tautos dvasia nebuvo palauž
ta”.

Nors buvo daug sugestijų, 
kad dabartinis JAV prezi
dentas Ronald Reagan atsi
palaiduotų nuo sutarties, ku
rią pirmykštis JAV prezi
dentas Jimmy Carter buvo 
pasirašęs su Iranu dėl JAV 
įkaitų paleidimo, prez. Rea
gan davė suprasti, jog JAV 
susitarimas bus aprobuotas. 
Daug balsų esama už tai, kad 
Amerika laikytųsi savo žo
džio su ' Iranu, nors, kaip 
sakoma, Iranas ir prasižen
gęs su diplomatine rutina — 
jis juos laikęs kaip kalinius, o 
ne kaip diplomatus. Dar ne
žinia, ar buvusieji Amerikos 
įkaitai, nežiūrint JAV leidi
mo, iškels bylas Iranui.

Pirmoji moteris 
prancūzą 
akademijoje

Marguerite Yourcenar
Paryžius. — Pamažu griū

va vyrų bastionai. Štai ame
rikietė rašytoja Marguerite 
Yourcenar, 77 metų amžiaus 
rašytoja, kuri nuo 1951 m. 
gyvena Maine valstijoje, ta
po pirmoji moteris, patekusi 
į labai jau vyrišką draugiją— 
Academie Francaise. Tai 
įvyko 346-aisiais tos draugi
jos gyvavimo metais.

Po jos kalbos draugijos 
susirinkime, ji susitiko su žy
miais Prancūzijos literatūros 
ir politikos asmenimis ir pa
čiu Prancūzijos prezidentu.

70-IEJI METAI

Irano ir Amerikos 
santykiai
Teheranas, [TASS- 

ELTA]. — Kalbėdamas 
spaudos konferencijoje, isla
mo respublikonų partijos ly
deris, Irano aukščiausiojo 
teismo pirmininkas ajatola 
Beheštis pasakė, jog šiuo 
metu Amerikos bankuose 
yra dešimt bilijonų dolerių, 
priklausančių Iranui. Tranui 
taip pat turi būti grąžintas 
šacho prisiplėštas turtas ir 
kai kurios prekės, kurios jau 
yra nupirktos Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir už 
kurias Irano vyriausybė yra 
sumokėjusi. Bendra jų kai
na — apie 12 bilijonų dole
rių.

Beheštis pabrėžė jog JAV- 
Irano problemos bus išspręs
tos, tada, kai Jungtinės Val
stijos grąžins Iranui — ženg- 
damos pirmąjį žingsnį — 10 
bilijonų dolerių ir duos 
priimtinas garantijas, kad 
bus grąžinti likusieji dvylika 
bilijonų dolerių.

tarimas. Praneši-

pramonės minis-

Pasitari
T. Lietuvos 
pramonės reikalais

Kaunas, [ELTA]. — Čia 
įvyko respublikos lengvosios 
pramonės partinio ir ūkinio 
aktyvo pas 
mą padare Lietuvos TSR 
lengvosios 
tras J. Ramanauskas.

Pranešėjas ir kalbėjusieji 
pažymėjo, kad 1980 metais 
virš plano realizuota produk
cijos už 29 milijonus rublių, 
penktadalis gaminių žymimi 
valstybiniu kokybės ženklu, 
žymiai išsiplėtė jų asorti
mentas. Beveik 90 procentų 
gamybos prieaugio gauta di
dinant darbo našumą.

Paskutiniais praėjusio 
penkmečio metais buvo re
konstruojami ir plečiami ga
mybiniai pajėgumai, įsisavin
ta nemažai naujos technikos, 
mažuose miesteliuose bei gy
venvietėse įsteigti susivieni
jimų filialai.

Priimtuose socialistiniuose 
įsipareigojimuose 1981 me
tams numatyta virš plano 
išleisti produkcijos už 14 
milijonų rublių, gerokai padi
dinti darbo našumą, pagerin
ti produkcijos kokybę.

Aktyvo pasitarime kalbėjo 
LKP CK sekretorius A. Bra
zauskas. Jame dalyvavo Lie
tuvos KP Kauno miesto ko
miteto pirmasis sekretorius 
V. Mikučiauskas.
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Gausite darbą . . . 
po 1985 metų

Nelinksmi buvo 1980-ieji Vakarų Europos darbo žmo
nėms. Daugelis jų atsidūrė už įmonės vartų. Anglijoje 
bedarbių skaičius padidėjo daugiau kaip trečdaliu, pirmą 
karta po 1936 metų viršydamas 2 milijonus, o šiuo metu 
sparčiai artėja prie pustrečio milijono. Prancūzijoje nuolat 
neturi darbo pusantro milijono žmonių, trigubai daugiau 
negu prieš šešetą metų. Devyniose Bendrosios rinkos 
šalyse arba “Mažojoje Europoje”, kaip dabar kai kas 
vadina Europos ekonominę bendriją, oficialiai įregistruotų 
bedarbių skaičius viršija 7 milijonus. Netgi Vakarų 
Vokietijoje, kuri ekonomiškai nurungia savo partnerius, 
jau beveik milijonas žmonių neranda darbo. Liūdniausią 
“rekordą” pasiekė Belgija. Proporcingai pagal gyventojų 
skaičių čia daugiausia “nereikalingų žmonių”. Šioje nedide
lėje valstybėje, kuri užima dvigubai mažesnį plotą negu 
Lietuva, dabar yra 350 tūkstančių bedarbių.

Katastrofiškas nedarbas Europos ekonominėje bendrijoje 
iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti keistas. Juk ją sudaro 
labiausiai išsivysčiusios senojo žemyno šalys. Bendroji 
rinka dabar yra viena įtakingiausių ekonominių jėgų 
kapitalistiniame pasaulyje.

Taip yra todėl, kad ši galinga ekonominė bendrija 
tvarkoma stambiojo kapitalo interesais. Bendrosios rinkos 
šalyse plačiai reorganizuojama ir modernizuojama gamyba, 
bet šis procesas didina nedarbą, nes jo svarbiausias tiks
las — sumažinus darbo sąnaudas, padidinti prekių konku
rencinę galią tarptautinėje rinkoje, gauti didesnius viršpel
nius. Be to, tuo tikslu nemažą dalį naujųjų įmonių 
monopolijos stato ne savame krašte, o silpnai išsivysčiusio
se šalyse, kur pigesnė darbo jėga. Apskaičiuota, kad norint 
sustabdyti nedarbo augimą. Bendrosios rinkos šalių 
nacionalinis produktas turėtų kasmet padidėti nemažiau 
kaip 4,5 procento, o 1980 metais preliminariniais duomeni
mis jo prieaugis neviršys 2 procentų.

Ypač sunku gauti darbą moterims ir jaunimui. Praėjusią 
vasarą apie 300 tūkstančių Anglijos vaikinų ir merginų, 
užbaigę mokyklas, stojo į eilę . . . gauti bedarbių pašalpas. 
Biuletenis “Bonos informacinė tarnyba” praneša, kad 
Vakarų Vokietijoje į kiekvieną laisvą mokinio vietą 
gamykloje yra 12 kandidatų. Italijoje pastaruoju metu 
darbą gauna tik 5 procentai, arba kas dvidešimtas norintis 
dirbti jaunuolis. Bendrosios rinkos šalyse priskaičiuojama 
per pustrečio milijono bedarbių iki 25 metų amžiaus.

Valdantys sluoksniai mėgina sudaryti regimybę, kad 
kažkas daroma žmonėms aprūpinti darbu. Italijos parla
mentas prieš trejus metus priėmė vadinamąjį “Įstatymą 
Nr. 285”, kuriame buvo numatytos priemonės jaunimui nuo 
14 iki 29 metų amžiaus įdarbinti. Patyrinėjus, kas per tą 
laiką padaryta, paaiškėjo, kad šis įstatymas lietė 1 milijoną 
300 tūkstančių, o nuolatinį—11 tūkstančių. Vakarų Vokieti
joje mėginta 
centrus, bet 
sužlugo.

1980 metų
sumažinti buvo svarstomos Bendrosios rinkos šalių vadovų 
aukščiausiojo lygio pasitarime. Tačiau toliau bendrų 
deklaracijų ir gerų palinkėjimų nebuvo nueita, nors 
bendrijos ekspertai pateikė šiam pasitarimui niūrią progno
zę. Jų nuomone, iki 1985 metų nedarbas Bendrosios rinkos 
šalyse dar maždaug padvigubės, tuo metu neturės darbo 
maždaug kas aštuntas darbingas žmogus, bedarbių bus 
apie 15 milijonų. Tiesa, ekspertai mėgins guosti visuome
nę tuo, kad “nedarbo fenomenas bus . . . palyginti 
neilgas”, kad po 1985 metų bedarbių skaičius ims mažė
ti .. .

Žmogui, savo prakaitu uždirbančiam duoną, darbo reikia 
dabar, o ne kažkokioje miražinėje ateityje. Todėl Bendro
sios rinkos šalyse vis labiau įsiliepsnoja kova dėl 
pagrindinės žmogaus teisės—teisės į darbą. A. Petkus

steigti jaunųjų bedarbių aprūpinimo darbu 
jie negavo rimtesnės paramos ir daugelis

pabaigoje priemonės masiniam nedarbui

“ELTOS” pranešime iš Vil
niaus “Tarybų Lietuvos ra
šytojų suvažiavimas”, 
kitko skaitome:

“Suvažiavimas įvyko 
šio 14 ir 15 dienomis,
buvo 7-tas Rašytojų Sąjun
gos suvažiavimas. Jį pradėjo 
ir pravedė Sąjungos valdy
bos prezidiumo narys liau
dies poetas J."Marcinkevi
čius . . . Ataskaitinį praneši
mą padarė Lietuvos TSR 
Rašytojų Sąjungos pirminin
kas A. Maldonis. Revizijos 
komisijos pranešimą skaitė 
R. Budrys.

Po pranešimų ėjo diskusi
jos.

- Kalbėjo: respublikos liau
dies rašytojas akademikas
K. Korsakas, literatūros kri
tikai A. Bučys, V. Areška, 
rašytojas M. Sluckis, “Per
galės” žurnalo vyriausiasis 
redaktorius J. Macevičius, 
Rašytojų sąjungos meninio 
vertimo komisijos pirminin
kas E. Matuzevičius, rašyto
jai M. Martinaitis, A. Bie
liauskas, A. Baltakis, Rašy
tojų sąjungos Kauno sky
riaus atsakingasis sekreto
rius V. Martinkus, “Vagos” 
leidyklos vyriausiojo redak
toriaus pavaduotojas litera
tūros kritikas V. Sventickas, 
poetė V. Palčinskaitė, Vil
niaus rusų rašytojų sekcijos 
pirmininkas J. Kobrinas, 
Šiaulių rajono “Už taiką” 
kolūkio pirmininkas C. Kar- 
bauskis, Vilniaus jaunųjų ra
šytojų sekcijos pirmininkas 
R. Vanagas, žurnalo “Litva 
literaturnaja” vyriausiasis 
redaktorius V. Radaitis, lite
ratūros kritikas J. Lankutis, 
dramaturgas, K. Saja, “Lite
ratūros ir meno” savaitraščio 
vyriausiasis redaktorius O. 
Aleksa, prozininkas A. Polis, 
Sąjunginės autorinių teisių 
agentūros Lietuvos skyriaus 
viršininkas J. Leikauskas, 
Lietuvos TSR Liaudies rašy
tojas J. Baltušis, prozininkas
L. Jacinevičius, Literatūros 
fondo Lietuvos skyriaus val
dybos pirmininkas A. Zurba, 
Lietuvos TSR valstybinio lei
dyklų, poligrafijos ir knygų 
prekybos reikalų komiteto 
pirmininkas J. Nekrošius.

Apie broliškų tarybinių 
tautų literatūrų draugystę, 
besiplečiančius tarpusavio 
ryšius kalbėjo suvažiavimo 
svečiai—maskvietis prozinin
kas S. Zalyginas, turkmėnų 
raštojas S. Ovezberdijevas, 
gruzinų poetas Dž. Carkvia- 
nis, leningradietis poetas A. 
Minčkovskis, armėnų rašyto
jas L. Mkrtčianas, TSRS ra
šytojų sąjungos valdybos 
sekretorius R. Roždestvens- 
kis. Suvažiavimą sveikino 
VDR rašytojas iš Erfurto F. 
Hamer is.

Suvažiavime kalbą pasakė 
Lietuvos KP Centro Komite
to sekretorius L. Šepetys.

Baigiamąjį žodų tarė Lie
tuvos TSR rašytojų sąjungos 
valdybos pirmininkas A. 
Maldonis.

Suvažiavimas išrinko naują 
Lietuvos TSR rašytojų są
jungos valdybą, revizijos ko
misiją, taip pat delegatus į 
TSRS rašytojų sąjungos VII 
suvažiavimą.

Įvyko naujai išrinktos Lie
tuvos TSR rašytojų sąjungos 
valdybos plenumas. Buvo ap
svarstyti organizaciniai klau
simai.

Lietuvos TSR rašytojų są
jungos valdybos pirmininku 
išrinktas A. Maldonis, pirmi
ninko pavaduotojais —A. Po
cius ir A. Zurba, sekreto
riais — P. Bražėnas ir R. Kli
mas.

Rašytojų sąjungos revizi
jos komisijos pirmininku iš
rinktas R. Budrys. ELTA

POPIEŽIUS LENKIJOS 
LIAUDIES IR 
SOCIALIZMO PRIEŠŲ 
ĮRANKIS

Kaip žinoma, Amerikos
Vakarų Europos kapitalisti
nėms valdančiosioms kla
sėms pavyko komunistų va
dovaujamoje socialistinėje 
Lenkijoje sukelti didelę poli
tinę ir ekonominę suirutę, tai 
yra kontrrevoliuciją, kuri jau 
pridarė daug žalos. Ir šian
dien šalyje dar nėra pilnos 
ramybės.

Na, ir iš Chicagos jėzuitų 
kunigų “Draugo” sužinoma, 
kad koks ten Lech Walesa 
yra vienas iš tos kontrrevo- 
liucijos vadų. Aną dieną jis 
lankėsi Vatikane pas popie
žių. Girdi: “Popiežius Lech 
Walesą priėmė privačioje 
audiencijoje. Walesa, įėjus 
popiežiui, atsiklaupė, tačiau 
buvo švelniai prikeltas ir 
apkabintas. Popiežius pagy
rė Lech Walesos drąsą ir 
palinkėjo jam sėkmės ...”

TIKRAI TURI KUO 
DIDŽIUOTIS

Pranešime iš Vilniaus “De
šimt tūkstančių “Vagos leidi
nių” skaitome:

“Iki šiol “Vaga” yra išlei
dusi 10,000 knygų bendru 
154 milijonų 590 tūkstančių 
800 ppv.prnnb’nrin tiražu:

tarp jų —7516 grožinės lite
ratūros knygų, bendru 133 
min. 29 tūkst. 300 egz. tira
žu;

3531 lietuvių literatūros 
knygų, bendru 63 mln. 805 
tūkst. 900 egz. tiražu;

1699 rusų literatūros kny
gas, bendru 25 mln. 243 
tūkst. 900 egz. tiražu;

533 kitų TSRS tautų kny
gas, bendru 7 mln. 677 
tūkst. 400 egz. tiražu;

1753 užsienio autorių kny
gas, bendru 36 mln. 302 
tūkst. 700 egz. tiražu.

“Vagos” leidiniai knygų 
iliustravimo meno konkur
suose yra pelnę 105 sąjungi
nius, tarp jų du I. Fiodorovo 
diplomus;

9 tarptautinius apdovanoji
mus.”

FILMAS APIE BUVUSI 
LIETUVOS DIKTATORIŲ 
A. SMETONĄ

Clevelando “Dirva” savo 
sausio 22 d. laidoje džiaugia
si:

Filmo “Prezidentas Anta
nas Smetona Amerikoje” ga
mybai aukomis jau parėmė 
šie ALT S-gos skyriai: Chi
cagos—200 dol., St. Louis — 
50 dol., Baltimore —100 dol., 
Los Angeles—400 dol. ir Cle
velando — 200 dol.

Aukas šio filmo gamybai 
reikia siųsti ALT S-gos 
pirm. A. Mažeikai.

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos pradėtą darbą 
atnaujinant Lietuvos prezi
dento Antano Smetonos fil
mą parėmė 500 dol. (penkiais 
šimtais;.”

Tai va kur eina reakcinių 
nacionalistų iš žmonių su
rinktos aukos!

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

DU PASAULIAI—
DVI POLITIKOS

nerimauti dėl taikos 
Sukauptos didžiulės 
naikinimo ginklo at
kurtomis galima 15

Užvertę paskutinį 1980 
metų kalendoriaus lapelį, 
žmonės susimąsto, ką davė 
jiems praėję metai, kas jų 
laukia ateinančiais. Ir kur jie 
begyventų — Rytuose ar Va
karuose — jie siekia vieno 
tikslo-—išsaugoti taiką, išgel
bėti mūsų planetą nuo nioko
jančio didelio karo gaisro.

Ir nors Naujųjų metų išva
karėse daugelyje šalių skam
bėjo kalėdiniai varpai ir iš 
bažnyčių sakyklų buvo skel
biama “taika žemėje ir meilė 
žmonėms”, yra didelis pa
grindas 
likimo, 
masinio 
sargos,
kartų sunaikinti visą gyvybę 
žemėje! Tuo tarpu pavojin
gos ir brangiai kainuojančios 
tautoms ginklavimosi varžy
bos nesiliauja. Specialistų 
apskaičiavimais, praėjusiais 
metais visame pasaulyje ka
riniams tikslams buvo išleis
ta daugiau kaip 500 milijardų 
dolerių. 1981-aisiais metais 
ši suma tikriausiai padidės 
dar šimtu milijardų. Tuo 
pačiu metu žemės rutulyje 
kasmet badu miršta apie 40 
milijonų žmonių, 800 milijo
nų yra beraščiai, maždaug 
pusantro milijardo negauna 
elementarios medicininės pa
galbos. o juk, SNO ekspertų 
nuomone, norint likviduoti 
badą, neraštingumą ir dau
gelį ligų, užtektų sumos, 
kuri lygi 8-10 procentų pa
saulio karinių išlaidų.

Atsakomybė už ginklavi
mosi varžybas tenka Vakarų, 
pirmiausia JAV, imperialisti
niams sluoksniams. Argi ne 
tai rodo praėjusių metų re
zultatai, žvelgiant į juos per 
karo ir taikos problemų, nu
siginklavimo problemų priz
mę?

TSRS, kitų socialistinės 
sandraugos šalių linija šiais 
klausimais aiški ir nuosekli. 
Šios linijos tikslas — mažinti 
įtempimą, išsaugoti ir stip
rinti taiką, sustabdyti pavo
jingą ginkluotės didinimą, o

po to žingsnis po žingsnio ją 
mažinti. Tarybų Sąjungos 
pateikti pasiūlymai nusigin
klavimo srityje (o jų daugiau 
kaip šimtas) apima praktiš
kai visą ginkluotę, tiek bran
duolinę, tiek ir įprastinę. Pa
kanka priminti deklaraciją, 
kuri buvo priimta 1980 metų 
gegužės mėnesį Varšuvos su
tarties valstybių Politinio 
konsultacinio komiteto pasi
tarime, memorandumą “Už 
taiką ir nusiginklavimą, už 
tarptautinio saugumo garan
tijas”, kurį rugsėjo mėnesį 
Tarybų Sąjunga pateikė 
svarstyti SNO Generalinės 
Asamblėjos XXXV sesijai.

Priešingą liniją vykdė bu
vusi JAV administracija, 
taip pat kai kurių kitų NATO 
šalių vadovai. Dangstyda
miesi dirbtinai keliamu 
triukšmu apie “Tarybų Są
jungos grėsmę”, jie įpėgino 
pakeisti savo naudai pasauly
je susidariusią karinę pusiau
svyrą, kad iš jėgos pozicijos 
galėtų diktuoti savo sąlygas 
socialistinėms šalims. Tai ro
do ir prieš metus Washingto- 
no blokui primestas nutari
mas dislokuoti beveik 600 
naujų Amerikos branduolinių 
raketų Vakarų Europoje, ne
toli socialistinių šalių sienų, 
ir Pentagono kursas, kurio 
tikslas plačiu mastu atnau
jinti Amerikos strateginę 
puolamąją ginkluotę, ir pa
galiau Washington© paskelb
ta “nauja branduolinė strate
gija”, kuria siekiama įpratin
ti visuomenę galvoti, kad 
branduolinis karas, kurį esą 
galima apriboti, lokalizuoti, 
yra “priimtinas”.

Tarybų Sąjunga, kitos 
Varšuvos sutarties šalys, su
prantama, neleis, kad susi
dariusi karinė pusiausvyra 
pasikeistų NATO naudai. 
Tačiau, būdamos ištikimos 
savo taikiam kursui, jos ir 
šiais metais ryžtingai kovos 
už ginklavimosi varžybų nu
traukimą, už giedrą, taikų 
dangų visai žmonijai.

V. Sereika

500,000-ajam vilniečiui
Gedimino vardas

Iškilmingos 500 tūkstantojo vilniečio vardynos. Pirmieji iš 
kairės — mažojo Gedimino tėveliai su vardatėviais iškilmi
nių metu. T. Žebrausko nuotr.

Kaip jau buvo pranešta, 
Tarybų Lietuvos sostinė i 
Vilnius susilaukė savo i 
500,000-ojo gyventojo. Juo 
tapo dėstytojos Onos ir inži
nieriaus Algirdo Arlauskų 
šeimoje gimęs sūnus. Gruo
džio $9 dieną miesto liaudies 
deputatų tarybos civilinės 
metrikacijos skyriuje įvyko 
jo vardynos. Mažasis pilietis 
pavadintas Gedimino vardu.

Tėvams įteikiamas vaiko 
metraštis ir dailininko A. 
Belevičiaus nukaltas jubilie
jinis medalis, kurio vienoje 
pusėje atvaizduotas mažasis 
vilnietis, kitoje — išgraviruo
tas užrašas “Gediminas Ar
lauskas, gimęs 1980 m. lap
kričio 22 d.”

Sostinės liaudies deputatų 
tarybos vardu mažąjį Gedi

miną, jo tėvelius, vardatė- 
vius, senelius pasveikino 
miesto vykdomojo komiteto 
pirmininkas A. Vileikis. Jis 
palinkėjo išauginti gerą tary
binį pilietį, ištikimą didie
siems liaudies idealams my
lintį Tėvynę, kilnios širdies 
ir taurių jausmų žmogų.

Nuoširdžius sveikinimus 
taip pat perdavė “Vagos” 
leidyklos atstovai, padovano
ję rinkinį vaikiškų knygučių 
su rašytojų autografais ir 
palinkėjimais.

B. Dvariono vaikų muzikos 
mokyklos choras atliko naują 
A. Bukonto ir A. Martinaičio 
specialiai sukurtą “Vardynų 
dainą”, kuri nuo šiol skam
bės kiekvienoje vardo sutei
kimo šventėje.

Duonos pagerbimas
Aš savo dieną pradedu nuo duonos. Prie stalo sėd^s, 

atsilaužiu kriaukšlį, suvalgau pamažu ir tik tada 
imu ką kita. . .

Štai šitaip, šviežia galva, šviežia širdimi aš duoną 
pagerbiu kas rytą. . .

Tėvų ir protėvių laukta, kviesta — ji mano pirkioj sykį 
pasirodė. Pasakė: „Būsiu tau dosni!" Ir daugel 
metų tesi duotą žodį.

Ir jei kada nuskurstų mano stalas, pirmiausia pulčiau 
pažiūrėti, ar duona liko. ..

Nėr nieko didingesnio už gimtinės duoną, kurios lig 
šiol man atsivalgyt nepavyko!

Vincas Giedra

“Laisvės” jubiliejui
Daug metų praėjo, 
Kaip “Laisvė” pradėjo 
lietuvišką erą Kolumbo šaly,— 
Kaip skambanti lyra 
gyvenimo tyro 
ji žadino laisvę kiekvieno širdy

Kovoti be baimės
Už vargstančių laimę 
tai obalsis “Laisvės” bičiulių, draugų, 
eit drąsiai į kovą 
už šviesų rytojų
už ateitį gražią šios žemės tautų.

Kęstutis Balčiūnas

ployment bureau®

"Better call for reinforcements. In two minutes they’ll find out there’s 
only five Jobs open."
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Žurnalistą Joną Karosą 
prisiminus

VLADAS RAILA

3-IAS PUSLAPIS

Kai 1974 metais buvau 
nuvykęs į Lietuvą, teko da
lyvauti Gripiškėse netoli Sta
kliškių, Vincui Andruliui, jo 
gimtinėje pastatyto pamink
lo atidarymo iškilmėse. Ten 
susitikau su “Mokslas ir Gy
venimas” vyriausiuoju re
daktorium Jonu Karosu. Be
sikalbant jis mane ragino, 
kad parašyčiau apie Los An
geles miestą, jo praeitį ir 
dabartį, nes tokie raštai 
ją žurnalui reikalingi. Prašė 
dar pridėti spalvotų miesto 
nuotraukų.

Aiškinausi, kad nesu žur
nalistas, aukš».u> Kultūros

moksliniam žurnalui rašyti 
nesu kvalifikuotas. — Tai nie
kas. Parašyk. Pažiūrėsi
me. . .

Dar kas iš pažįstamų pasi
maišė, ir mūsų nutrūko po
kalbis to klausimo neišrižus.

Po šešių mėnesių, su 1975 
metų Naujametiniu sveikini
mu, vėl J. Karosas man 
priminė, kad “aš esu jam 
skolingas”—nieko neparašęs.

Ką daryti? Nuvykau į Los 
Angeles miesto komercijos 
biurą. Gavęs informacinę 
miesto literatūrą išpildžiau 
J. Karoso prašymą. Pasiun
tęs raštą, po kiek laiko ga
vau nuo jo laišką, kuriame 
rašė: Tik dabar galiu pa
dėkoti Jums už atsiųstą laiš
ką ir straipsnį apie Los 
Angeles su spalvotomis ilus- 
tracijomis. Anksčiau to pa
daryti negalėjau, nes 2 mė
nesius buvau nedarbingas”.

J. Karosas rimtai sirgo. Po 
trijų savaičių, 1975 m. balan
džio 3 d. — mirė.

Pernai nuvykęs į Lietuvą 
aplankiau “Mokslas ir Gyve
nimas” žurnalo redakciją, 
kuri yra J. Karoso vardu 
pavadintoje gatvėje. Ten su
tikau dabartinį “M. ir G.” 
vyriausią redaktorių Juozą 
Baldauską, atsakingą sekre
torę Eleną Sliesoriūnienę ir 
kitus žurnalo darbuotojus. 
Prie kavutės labai įdomiai 
pasikalbėjome Amerikos ir 
Lietuvos gyvenimo klausi
mais. Atsisveikinanti, jie 
man įteikė dovaną — du to
mus Jono Karoso raštų 
“Audringi Pavasariai”.

J. Karosas gimė ir augo 
Vilniaus mieste. Ten lankė 
pradinę mokyklą ir baigė 
lietuvių gimnaziją. Studijavo 
Stepono Batoro Vilniaus uni
versitete. Tai buvo Lenkijos 
okupacijos metais. Tuo metu 
Vilniuje nedaug lietuvių gy
veno, tad ir S. Batoro uni
versitete vos 2.7 procentai 
lietuvių studentų testudija- 
vo. Sako kad Lenkijos fašis
tinė valdžia trukdydavo lie
tuviams jaunuoliams įstoti į 
universitetą. Teko lankyti 
laisvais klausytojais.

Būdamas pažangus jaunuo
lis Karosas įsijungė į pogrin
džio tarptautinę, revoliucinę 
veiklą. Taipgi domėjosi, ką 
tuo metu veikė legaliai lietu
vių klerikalų, tautininkų ir 
liberalų draugijos, šiek tiek 
tarpusavyje pasipešdamos.

Apie kėslus Lietuvai prisi
mena, kaip 1927 metais po 
Tauragėje nepasisekusio su
kilimo prieš Smotonos-Vol
demaro valdžią, į Vilnių at
bėgo J. Plečkaitis, J. Pa
plauskas ir P. Ancevičius.

Tuo metu ir J. Pilsudskis 
buvo suinterisuotas Lietuvo
je neramumais. Atvykęs į 
Vilnių susitiko su atbėgė- 
liais. Matyt Pilsudskiui rūpė
jo pagrobti ir visą Lietuvą. 
Nes tada “Kurjer Wilensi” 
(1927-XI-25 d.) rašė:

“Maršalas Pilsudskis buvo 
Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštystės sūnūs. Globoda
mas lietuvius emigrantus, 
paaukodamas jiems visą die
ną, teikia mums vilties, jog

lietuvių-lenkų santarvės til
tas bus netrukus pastatytas 
ir netoli toji diena, kai lietu
vių emigrantai pereis sieną, 
pamokyti lietuvių liaudį, at
skirti melą nuo tiesos”.

1928 m. Pilsudskis į Vilnių 
sutraukė lenkų legijonus. 
Vilniaus lenkų reakcinė 
spauda pradėjo prieš Lietuvą 
šūkauti alarmuojančias ži
nias, kad tą “liliputų valsty
bėlę” reikia “sudrausti” ir 
“sutvarkyti”. Tik iš Mask
vos, Kominterno griežti pa
reiškimai sulaikė Lenkijos 
legijono žygį į Lietuvą.

Nors J. Karosas universi
tete studijavo Chemiją, bet 
jis mėgo žurnalistiką, ir vė
liau atsiekęs to tikslo, tapo 
žymiu žurnalistu. Per 14 
metų redagavo “Mokslas ir 
Gyvenimas” žurnalą. Rašė 
straipsnius į kitą spaudą, 
palaikė ryšius su užsienio 
lietuviais. Vilniaus universi
tete jis dėstė žurnalistiką. 
Buvo išrinktas Lietuvos žur
nalistų sąjungos pirmininku. 
Taipgi buvo išrinktas visos 
Tarybų Sąjungos žurnalistų 
sąjungos sekretoriumi. Jis 
buvo aukštos kultūros asme
nybė.

Jis pats sako, kad mėgęs 
deklamuoti poeziją; ypatin
gai J. Janonio. Bet jos nera
šęs. Įdomiai prisimena, kaip 
1928 m. Vilniaus Lietuvių 
Studentų Sąjunga suruošė 
poezijos vakarą atvykusiam 
iš Paryžiaus poetui Juozui 
Tysliavai, kurį Amerikos lie
tuviai gerai pažinojo, nes 
buvo “Vienybės” redakto
rium. Apie tą įvykį Karosas 
rašo:

‘‘Vasario 25-ąją, vakare 
Šv. Mikalojaus parapijos salė 
buvo kimšte prisikimšusi; 
Kur pažvelgsi—jaunimas, tik 
pirmąsias dvi eiles užsėdę 
visuomenės šulai. Salėje 
tvanku, karšta, o poeto vis 
nėra. Pagaliau pasirodė, 
lengvai užšoko ant neaukštos 
scenos. Jaunas, lieknas, ma
dingai apsirengęs, bet 
skruostai rausvi, kaip kaimo 
bernelio, ilgi plaukai lino 
spalvos, o akys žydrios. Išdi
džiai pasitikėdamas savimi, 
apžvelgė salę, plačiai nusi
šypsojo ir pakėlęs ranką, 
tvirtu balsu pradėjo:

Salem Aleikum 
Jaunieji, į gatvę. 
Į Laisves Alėją.

Baigęs deklamuoti šį Kazio 
Binkio eilėraštį, salė ėmė 
trukšmauti, ploti. Negirdėta 
neregėta: nauji žodžiai, sąvo
kos, palyginimai. O kokia 
deklamavimo maniera! (...)

Nepaprastai muzikalus pa
sirodė jo eilėraštis “Valsas”! 
Tysliava jį deklamavo, visas 
kiek linguodamas ir ranko
mis mosuodamas, tarytum 
diriguodamas nematomam 
orkestrui.

Poetas, matyt, mėgo kon
trastus, nes po muzikalių 
eilių padeklamavo visai prie
šinga maniera:

Labą dieną, ponas dieve, 
Aš pristigau karvei šieno. 
Išgirdę šį posmą, kunigai 

net krūptelėjo ir ėmė kugž
dėti. Juk Tysliavos eiles “Po
nas dieve” pralotiškas kriti
kas A. Jakštas laikė “di

džiausia blevyzga dievam, o 
jos juk deklamuojamos ne 
kokiame restorane, bet prie 
pat bažnyčios, šv. Mikalo
jaus parapijos salėje!

— Tokioje “poezijoje” jau
čiama rytų bolševizmo dva
sia. (Šie žodžiai cituojami 
pagal spaudą)—sušnabždėjo 
Vincas Budrevičius savo kai
mynui vienminčiui.

Poezijos vakaras buvo 
baigtas skambiu futuristiniu 
eilėraščiu “Futbolas”.

Lengvos ir žaismingos for
mos eilėraščius daug kas 
įsiminė. Bene įdomiausia, jog 
gimnazijoj mokiniai pradėjo 
sveikintis “Salem Aleikum” 
ar “Labą dieną, ponas die
ve”. Eucharistininkai ir At- 
žaliečiai (klerikalinis jauni
mas, V. R.) ant Tysliavos 
širdo už jo poeziją, visaip ją 
dergė ir niekino. Kiti poezi
jos vakaru buvo susižavėję. 
Aleistų nuomonės čia nesuta
po. Vieni Tysliavos poeziją 
gyrė, kiti laikėsi santūriai, 
dar kiti ją kritikavo. (...)

Praslinkus kelioms die
noms vasario 29 kunigo P. 
Kraujelio ševuojamame nedi
deliam žurnaliuke “Vilniaus 
varpas” buvo išspausdinta 
korespondencija apie poezi
jos vakarą. Joje pagal A. 
Jakšto receptus, Tysliavos 
kūryba charakterizuojama 
kaip “vėjavaikiška poezija”, 
pilna “bliuznijimo, šlykščios 
pornografijos”, o pačiam 
poetui nepagailėta šmaikščių 
epitetų.

Kovo 1 dieną jau nebe 
Studentų sąjungos valdyba, 
o Lietuvių klubas savo patal
pose surengė antrąjį Tyslia
vos poezijos vakarą.

Ir vėl susirinko daugiausia 
jaunimas. Tysliava sąmonin
gai pradėjo vakarą įžangos 
žodžiu, papasakojo apie mo
derniuosius laikus, milžiniš
ką technikos pažangą, dide
les statybas ir spartų gyve
nimo ritmą, kuris turi at
spindėti ir poezijoje.

Kai poetas pakartojo žino
mus Vitmeno žodžius, kad 
Brooklyno tiltas yra daug 
vertingesnis už viso pasaulio 
vienuolynus, sėdėjęs pirmoje 
eilėje kunigas F. Neviera 
staiga pašoko ir spjaudyda
mas bei keikdamas išdūmė iš 
salės. Tysliava nesuglumo. 
Kandžia replika palydėjęs 
kunigą, jis pradėjo kalbėti 
apie Vilniaus krašto reikalus 
“Vilniaus varpo” recenzentui 
davė atkirtį.

— Mano mielas recenzen
te! Gali sulaikyti autobusą, o 
ne gyvenimą Vilniaus gatvė
je! . . Jei aš bliuzniju prieš 
dievą, tai tokiems recenzen
tams vieta Vilniaus davatkų 
abazo uodegoj!

Po tokios kandžios replikos 
visi net nuščiuvo. Studentai 
klerikalai pakėlė trukšmą, o 
“Žyčie ludu” redaktorius K. 
Valeckas plūsdamas demon
stratyviai paliko salę. Tuo 
tarpu jaunimas, pasibaigus 
įžangos žodžiui, iš visų jėgų 
plojo.

Po pertraukos Tysliava pa
deklamavo kelis K. Binkio ir 
A. Rimvydžio, o paskui — sa
vo sukurtus eilėraščius, iš 
kurių pasisekimą turėjo nuo
taikinga, muzikali daina apie 
Suomijos granitą, ežerus, gi
rias ir kalnus, pavadintą “El- 
li”. (. . .)

Juozas Tysliava beveik 
trisdešimtį metų išgyvenęs 
JAV neužmiršo Vilniaus, ir 
paskutinis jo pageidavimas 
buvo, nors po mirties čia 
sugrįžti. 1962 metais testa
mentas įvykdytas: jis palai
dotas Rasų kapinėse, Vilniu
je, kur jaunas būdamas su 
toku polėkiu skaitė savo 
skambias eiles.

Amžinam poilsiui J. Karo
sas atgulė į Antakalnio kapi
nes, ant kapo jam pastatytas 
paminklas.
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MIRUSIOS SIELOS.
AMERIKIETIŠKAI

sudaro keblu-Kažkurią dieną savo pašto kie klajokliai 
dėžutėje radau didelį voką su i mų surašinėtojams, taip pat 
juodomis didelėmis raidėmis, ir mokesčius 
“Surašymas-80”. Jame buvo t įstaigoms, ku 
žurnalo didumo leidinys, pa-: abejonės, surašymo rezulta- 
dalytas į daugybę grafų. ! tus gauna tubjau pat, o ne

Manhattan©, vieno New po ... 72 metų.
Yorko rajono, gyventojų su- Išleidęs nelauktą ir ilgokai 
rašymo įstaiga primygtinai užtrukusią viešnią, paskam- 
prašė atsakyti į visus 75 Į binau telefonu, nurodytu ant 
klausimus “] 
asmenį” ir dar 
kiekvieną kitą namiškį. In-1

nustatančioms 
rios, be jokios

Vilniaus valstybiniame V. Kapsuko universitete dabar 
mokosi apie 16.5 tūkstančio studentų. Šiais mokslo metais 
studentų šeimą papildė beveik du tūkstančiai pirmakursių. 
Didesnė pusė studentijos komjaunuoliai. Siekiama, kad 
universitetą baigę jauni žmonės būtų geri specialistai, 
mokėtų vadovauti kolektyvui. Tuo tikslu skatinami mokslo 
pirmūnai, aktyvūs visuomenininkai, skleidžiamas pažangus 
jų patyrimas. Susiklostė gražios tradicijos organizuoti 
pirmūnų vakarus, švęsti pirmakursių imatrikuliacijas ir 
kitas linksmas studentiškas šventes.

Nuotraukoje: viena universiteto studentijos aktyvisčių — 
LTSR Aukščiausiosios Tarybos deputatė, Istorijos fakulte
to IV kurso studentė Hęnrita Pautienytė.

A. Sabaliausko nuotr.

Kauno istorijos muziejuje atidaryta nauja ekspozicija. 
Pirmą kartą iš muziejaus fondų naujojoje ekspozicijoje 
rodoma apie 150 įvairiausių ginklų.

Nuotraukoje: prie vieno iš ginklų ekspozicijos stendo.
A. Sabaliausko nuotr.

LEONARD AS GL TAL SK AS

Dviese
Tuštėja laukai. Žemės širdį apleidžia 

žodingas 
Kalbėjimas varpų. Nelauk, mano drauge, 

griežlės — 
Jau sielą nusinešė saulė už sielvarto 

vingių, 
Kaip mėlyną atvaizdą mirusios šiąnakt 

gėlės —- 
Pilki vakarai. Bėga dienos per spindulį 

šaltą 
Nuskint paskutinės, šiurkščios atminimų 

žolės, 
Kažkas vėl apkaltins šį gaisrą, rudenį, 

nekaltą, 
Ir akys paliesti stebuklo nuo šiol negalės.

Senovinis balsas virš jūros — lietus kaip 
lininis, 

Piūtis pabaigta, rūpestingai grūdai 
surinkti 

Keliaujančių paukščių, liepsnoja 
erškėtrožių vinys 

Ant žemės galvos. Peleninės erdvės 
užsnigti, 

Žvaigždėms atsiverkim, o liūdinti drauge, 
— jos žino, 

Kur byrantys smėliai akimirkų pėdas 
užkas, — 

Miegosim kaip debesys vėjų viršūnėj, 
pušyne, 

Padėję po galva aušros samanotas rankas.

O andai, menu, mūsų naktys žalioj 
mėnesienoj 

Lyg šilkverpiai verpė spalvingas gūnias 
spindulių.

Ir švytintis langas drėgnoj, akmeninėje 
sienoj

Atvėrė mums kelią ugninių dangaus 
šviesulių. 

Visi paslaptingi pasaulio paveikslai 
subiro, 

Ir mintys prieš tėkmę dienų lyg 
žvynuota žuvis 

Dar kilo... tik baltas šešėlis sušalusio 
kiro 

Mums* sakė, kad greitai švendrynai ir 
saulė nuvys.

Tuštėja gamta: Žemės galvą vainikas 
papuošia, 

Ir šviečia bedugnė šviesa virš pilkųjų 
kalnų, 

Įsmeigę į naktį akis, sakalai pasiruošę 
Išnešt mūsų skausmą ant kertančių vėją 

sparnų. 
O drauge, štai perlų karoliai. Kaip 

šviesulio aidas 
Te juosia jie šiaurės tuščius ir snieguotus 

laukus, 
Nukrinta į jūrą mėnulis, mirties 

pasibaidęs, 
ir lūžtančiom linijom sielas sujungia 

dangus.

pirmąjį šeimos į didelio “Surašymo-80” voko, 
i ir prisistačiau, kas esąs.

— Sakykite, prašom, ko- 
strukcijose dar buvo prane- i dėl surašinėjimo tikslais taip 
šama, kad visa prašoma in- J smulkiai apklausinėjami ir 
formacija yra visiškai konfi- i užsieniečiai? 
denciali ir I 
kitoms vyriausybinėms įstai- kę į Amerik 
goms bei visuomenei tik po stengiasi paslapčiomis įsidar- 
72 metų, o “surašymo dar- binti? Juk surašymo blan- 
buotojai, atskleidę jūsų atsa- kuose prašoma sužymėti vi- 
kymus, gali būti nubausti sus žmogaus darbus 1979 
kalėjimu”. Nenorėdamas, i metais, net ir sezoninius, 
kad dėl mano asmens kuris trukusius vos keletą dienų . . . 
nors iš New Yorko valdinin
kų atsidurtų už grotų, ra
miausiai nukišau tą storą 
voką į giliausią stalčių. Nuki
šau ir visai pamiršau, nes 
kasdien visokiausių popierių

i paštu atkeliauja į valias.
Atrodo, praėjus geram 

mėnesiui, vieną rytą išgirdau 
durų skambutį. Tai retas 
dalykas, nes namas turi ap
saugą, ir paprastai apie lan
kytojus durininkas praneša 
vietiniu telefonu. Atidaręs 
duris, išvydau mažutę žila
plaukę moteriškę.

— Aš surašymo reikalu, — 
prisistatė ji.
tuos butus, iš kurių mums 
neatsiųsti atsakymai.

— Bet man nebuvo reika
lo juos siųsti, nes esu užsie
nietis ir neturiu reikšmės 
Amerikos gyventojų balan
sui.. .

— O mano bosas galvoja 
kitaip. Ar galiu jus sutruk
dyti?

— Prašom, — nusileidau, 
nedrįsdamas prieštarauti jau 
tikriausiai antrą keturiasde
šimtmetį bebaigiančiai da
mai.

Ji, mielai sutikusi išgerti 
puodelį arbatos, pasibalnojo 
savo nosį plačiarėmiais aki
niais. Po dešimties įprastinių 
klausimų, patikslinančių pa
vardę, amžių, vedybinę pa
dėtį, išsilavinimą, buvo 32 
specifiniai — apie . . . namą, 
kuriame gyvename.

— Kuo šis namas apšildo
mas: mazutu ar elektra?

— Mieloji misis, bet juk 
tai ne mano, o namo šeimi
ninkų reikalas.

— Na, gerai, pasitikslinsiu 
pas namo prižiūrėtoją. Jo pa
klausiu, ir kiek jūsų bute 
kambarių. O štai šios grafos 
be jūsų pagalbos neužpildy- 
siu: ar turite nekilnojamo 
turto Jungtinėse Valstijose, 
kokia jo vertė?

— Ne, neturiu jokio nekil
nojamo turto šioje šalyje — 
nei namų, nei fabrikų.

Ką gi, toliau pildome anke
tą, gana rimtai pažymėjome, 
kad neturiu jokių pajamų iš 
namų biznio, o taip pat nesu 
ir vadinamojo treilerio savi
ninkas ar nuomotojas. Trei- 
lęris — tai butas ant ratų, 
prie automobilio prikabina
mas vagonėlis. Dideles tokių 
klajojančių namų stovyklas 
tpko matyti neseniai važiuo
jant per Kaliforniją. Ten gy
vena sezoniniai medvilnės, 
citrusinių augalų plantacijų 
darbininkai, žmonės, kurie 
neturi pastovios gyvenamo
sios vietos.

Taip jie įsikuria dėl dviejų 
priežasčių: pirmiausia jie ne
turi pinigų pirkti namuką, o 
antrą — Amerikoje juk rei
kia pirkti ir tą žemės gabalą, 
ant kurios stovi arba bus pa
statytas namas. Taigi tenka 
gyventi butuose ant ratų. 
Tačiau ir jų šeimininkai ne
gali ilgam apsistoti vienoje 
vietoje, nes . . . tuoj pat 
prisistato tos žemės savinin
kas ir reikalauja nuomos. To-

.........1 Ar nebandote 
bus prieinama išaiškinti ir tips, kurie atvy- 

ą nelegaliai ir

Einu per

— Į šį klausimą negaliu at
sakyti. Jums reikėtų pa
skambinti į mūsų aukštesnę 
įstaigą — JAV komercijos 
departamentą.

Ten nepaskambinau, nes ir 
vietinėje spaudoje pakanka 
faktų apie nelegalius atvykė
lius iš Pietų Amerikos, apie 
tai, kaip juos šaudo pasienio 
policija, nužudytus slapta už
kasa Arizonos ar Texaso 
smėlynuose. Jeigu kam iš 
tokių imigrantų pavyksta 
prasprukti, tai dar nereiškia, 
kad jiems viskas bus gerai.

Kitas dalykas — per sura
šymą — dirbtinai padidinti 
gyventojų skaičių. Kam gi 
reikalingas miestų bosams 
tas dar N. Gogolio aprašyta
sis “mirusių sielų” triukas? 
Atsakymas trumpas — gauti 
daugiau fedęralinių lėšų, iš 
kurių lengviau didesnę dalį 
susiglemžti sau.

Štai iki šiol nesibaigia 
smarkus ginčas tarp New 
Yorko gyventojų surašymo 
biuro viršininko V. Barabos 
ir miesto mero E. Kocho. 
Pastarasis teigia, kad sura
šymo duomenys nesą pilni ir 
juose “trūksta” apie 20 pro
centų niujorkiečių. Surašinė
tojų vadovas tvirtina, kad 
New Yorko gyventojų skai
čius nepaliaujamai mažėjąs 
dėl nuolat sunkėjančių ir vis 
labiau pavojingų gyvenimo 
sąlygų. Pagal oficialią statis
tiką, vien per pastarąjį de
šimtmetį New Yorke gyven
tojų sumažėjo vienu milijo
nu.

Detroite po surašymo 
paaiškėjo įdomus dalykas. 
Ten buvo sąmoningai suma
žintas spalvotųjų gyventojų 
skaičius, dalis jų priskaičiuo
ti prie baltųjų. Kodėl? Pasi
rodo, kad būtų galima suma
žinti į valdžios organus ren
kamų tamsiaodžių atstovų 
skaičių. Šis faktas sukėlė 
didelį vietos gyventojų nepa
sitenkinimą, ir Detroito fe- 
deraliniam teisėjui C. Hilmo- 
rui neliko nieko kito, kaip 
anuliuoti miesto surašymo 
rezultatus.

Būtų per surašymą ir 
linksmesnių kuriozų. Vos su
sumavus jo rezultatus, buvo 
paskelbta, kad Chicaga nebė
ra natrasis JAV miestas, nes 
ją aplenkęs Los Angeles. Tai 
užgavo čikagiečių savimeilę. 
Kai kurie jų, žinoma, turin
tys valdžią ir atitinkamą tur
tinį svorį, pareikalavo 
kruopščiau patikrinti surašy
mo rezultatus. Paaiškėjo, 
kad per aplaidumą buvo “nu
byrėję” devyniolika tūkstan
čių gyventojų. Taip Chicaga 
vėl susigrąžino sau antrojo 
didmiesčio vardą.

Kai kurie pasipiktinę ame
rikiečiai siūlo, kad surašinė
jimo rezultatus griežtai įver
tintų šalies Aukščiausiasis 
teismas ar net Baltieji rū
mai. Tačiau dabartiniams tų 
institucijų šeimininkams tai 
aiškiai nerūpi.

Sigitas K rivick as
Iš Vilniaus “Tiesos”
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IS LIETUVOS KNYGŲ NAUJIENŲ

Mokslinė emigracijos istorikų kritika
VYTAUTAS KAZAKEVIČIUS

[Pabaiga iš pereito num.]

Vaikų kūrybos antologijoje — 
ir išeiviai

1977 m. Lietuvoje išėjo ir 
buvo kaip mat išpirkta “Lie
tuvių vaikų prozos antologi
ja”. Dabar matyti laukia toks 
pats likimas ir antros antolo
gijos—“Lietuvių vaikų poezi
ja”. Tai savaime labai vertin
gas leidinys, kuris sudomins 
ir išeivijos skaitytoją. Tačiau 
norisi atkreipti dėmesį į tai, 
kad ir čia rasime išeivijos 
autorių kūrybos. Tiesa, šian
dieninė vaikų poezija svetur 
menkai duoda tokios lektū
ros, kuri būtų verta antologi
nio dėmesio, tad išeivių auto
riai prisimenami, kaip prieš
karinės vaikų literatūros 
Lietuvoje kūrėjai. Išimtį gal 
čia sudaro S. Tomarienė, 
kurios vaikų knygos leidžia
mos ir Tarybų Lietuvoje. 
Naujoje antologijoje vėl susi
tiksime su tokiu buvusiu 
populiariu autoriumi, kaip 
Vytė Nemunėlis (B. Braz
džionis). Prisimenamas ir L. 
Žitkevičius, kuris, dabar 
dirbdamas “Darbininke”, pa
sižymi reakcinga pažiūra į 
santykius su šiandienine Lie
tuva.

Kuo skiriasi vaikų literatū
ros vaidmuo Tarybų Lietu
voje ir “patriotinėje” išeivi
joje, ryškiai rodo štai šitoks 
faktas: Lietuvoje maža tėra 
įžymių rašytojų, ypač poetų, 
kurie neleistų knygų vai
kams, tuo tarpu už Atlanto 
patys pajėgiausieji autoriai 
visai nerašo vaikams, o jau 
knygų jiems tai tikrai nelei
džia. Skirtinga pažiūra į lie
tuvišką vaikų ateitį. Priešin
gai skirtinga!

Greta dviem kalbom
Lietuvoje išleidžiama 

stambi Prancūzijoje gyvenu
sio, ten prancūziškai rašiu
sio, bet lietuviu save laikiu
siu poeto Oskaro Milašiaus 
poezijos knyga. Kai kas šio 
rašytojo, daugiausia A. Vai
čiulaičio pastangomis, išleis
ta Lietuvoje prieš karą, o 
taip pat po karo išeivijoje. 
Naujoji knyga yra visiškai 
skirtinga, ką pabrėžia jos 
pagrindinis pristatytojas 
Lietuvos skaitytojams, žino
mas literatūros mokslininkas 
Vytautas Kubilius (“Naujos 
knygos”, Nr. 9): “Oskaro 
Milašiaus “Lyrika” — pirmoji 
lietuvių tarybinio skaitytojo 
pažintis su įžymiuoju pran
cūzų poetu, taip pamilusiu 
Lietuvą. Knyga sudaryta iš 
visų jo rinkinių, vėliau išleis
tų dviem tomais (“Poesies”, 
1960). Į knygą įtraukti visi 
kūriniai, susieti asociacijomis 
su Lietuvos tema, taip pat 
tokie jo kūrybos šedevrai, 
kaip “Rugsėjo simfonija”, 
“Nebaigta simfonija”, “Lap
kričio simfonija” ir kt.

Knygoje poezijos tekstai 
spausdinami dviem kalbom. 
Šitaip įžymiųjų poetų kūri
niai leidžiami Vokietijos De
mokratinėje Respublikoje ir 
Lenkijoje. Tik lietuviškas 
tekstas čia yra ne poetinis, o 
prozinis. O. Milašiaus eilė
raštis—nepaprastai melodin
gas. Verčiamas proza, jis, be 
abejo, praranda dalį meninio 
žavesio. Leidykla ryžosi šito
kiam eksperimentui, įsitiki
nusi, kad poetiniams O. Mi
lašiaus vertimams, paskelb
tiems periodikoje, taipogi 
stinga melodinio grakštumo, 
be to, jie nėra pakankamai 
tikslūs tokio pobūdžio leidi
niu.”

Poezijos spausdinimas 
dviem kalbom greta — origi
nalo ir vertimo—yra įprastas 
ir rusų literatūroje. Antai, 
kadais buvo taip pateikta 
osetinų klasiko Kostos Cha- 
tagurovo poezija jo raštų 
tritomyje. 1978 m. Maskvoje

išleistas penkiatomis Euro
pos poetų kūrybos rinkinys, 
kuriame poetiniai žemyno 
turtai pristatomi originalais 
ir vertimais. “Europos poezi
jos” penkiatomyje randame 
originalais ir rusiškais verti
mais pateiktus Austrijos, Al
banijos, Belgijos, Bulgarijos, 
D. Britanijos, Vengrijos ir 
visų kitų kraštų žymiausių 
poetų kūrinius. Čia — ir loty
niškas, ir graikiškas, ir sla
viškas raštas. Vien I tomą 
sudaro 859 puslapiai! Jame— 
praeitų amžių kūryba. An
trame tome — 605 pusi., su
rinkta naujoji poezija. Ka- jmi 
dangi naujai Europos kraštų 
poezijai nepakako vieno to
mo, jis išėjo dviem dalim (H 
d. — 571 pusi.). Na, o trečia
sis iš dviejų dalių tomas 
(apie 1260 pusi.!) skirtas ta
rybinių tautų poezijai. Rusų 
poezija pateikiama originalo, 
vokiečių, anglų ir prancūzų 
kalbomis. Trečiajame tome 
reprezentuojama ir lietuvių 
poezija. Pavyzdžiui, klasiki
nės poezijos rinkinyje Mairo
nis pristatomas eilėraščiu 
“Lietuvis ir giria” lietuviš
kai, rusiškai, angliškai, vo
kiškai ir prancūziškai! Taip 
pat reprezentuojama ir lietu
vių tarybiniai poetai (E. Mie
želaitis, Just. Marcinkevi
čius).

Tai įdomus ir vaisingas 
įvairiakalbės poezijos popu
liarinimo būdas!

Amerikos lietuviai, be abe
jo, žino, kad taip pateikiama 
ir lietuvių poezija angliškai, 
ką padarė Lietuvoje L. Pažū
sis, o JAV

Trisdešimt septynios 
novelės vienoje knygoje 

“Novelė pagrįstai vadina
ma nacionaliniu JAV litera
tūros žanru”—rašo Lilija Va
nagienė Vilniuje išleistame 
lietuvių kalba rinkinyje — 
“Amerikiečių novelės”. Kai 
“Tėviškės žiburiai” paskelbė, 
kad Lietuvoje uždraustos . . . 
vertimų iš Vakarų literatū
ros knygos, “Amerikiečių no
velių” rinkinio pasirodymas, 
kaip ir daugelio kitų užsienio 
knygų (pav. išeina 1980 m. ir 
“Nibelungų giesmės” verti
mas, pasirodė “Viduramžių 
riterių romanai” ir kt.), dar 
sykį atskleidžia, koks didelis 
yra skiriamas dėmesys Lie
tuvoje užsienio literatūros 
populiarinimui.

“Amerikiečių novelės” išė
jo 30 tūkstančių egzemplio
rių tiražu, ir, žinoma, jau 
seniai išpirktos.

520 puslapių rinkinyje — 37 
kūriniai. Pradedama knyga

J. Zdanys.

“LAISVEI” IŠ KAPSUKO

Muzikos dienos Kapsuke
Gruodis — pats įtempčiau

sias metų mėnuo. Čia ir įvai
riausi ataskaitiniai susirinki
mai ir daugiausiai aptarimų, 
posėdžių, ir prekybininkai 
pasidaro išradingesni. Greta 
šių kasdieniškų reiškinių bū
na ir dėmesio vertų renginių, 
apie kuriuos verta plačiau 
pakalbėti. Prie tokių reika
linga priskirti ir muzikos 
dienas įvairiuose rajonuose, 
kurias organizuoja Vilniaus 
valst. filharmonija. Šiemet 
jos vyko mūsų rajone ir 
mieste. Pagrindinis tikslas— 
supažindinti plačią liaudį su 
pasiekimais muzikos srityje, 
parodyti, kaip atrodo ansam
bliai, solistai gyvenime, bet 
ne televizijos ekranuose, 
laikraščių puslapiuose. Žo
džiu, kad tai yra taip pat 
gyvi žmonės, ne automatai. 
Ir tikrai, muzikos dienų me
tu, kurios truko visą savaitę, 
mes pilna ta žodžio prasme 
maudėmės muzikos garsuo
se.

(1783- 
Haw-

Washington Irvingu 
1859) ir Nathaniel 
thorne (1804-1864), o baigia
ma Mary McCarthy (1912) ir 
Tennessee Williams (1914). 
Jauniausi autoriai — John 
Updike (g. 1932) ir Joyce 
Carol Ontes (g. 1938). Čia — 
ir E. A. Po, Fr. B. Harte, S. 
Anderson, E. Caldwell, W. 
Faulkner, O’Henry, J. Lon
don, E. M. Hemingway, S. 
Crane, Sc. Fitzgerald, J. 
Steinbeck, J. Cheever bei 
kiti novelistai. Daugelio jų 
kūryba Tarybų Lietuvoje 
yra išėjusi atskiromis knygo- 

jmis.
Vertė ją devyni vertėjai: 

G. Zolubienė (8 apsakymai), 
A. Mardosaitė (11), B. Kliu- 
kaitė (4), N. Maliukevičius 
(5), R. Rudaitytė (1), L. 
Pažūsis (1), V. Nastopkienė 
(2), L. Vanagienė (7).

Po Amerikos ir 
Afrikos—Rusija

Albertas Laurinčiukas, 
Amerikos lietuviams gerai 
žinomas ir tarp jų populiarus 
žurnalistas, pasižymi kaip 
knygų apie kitus kraštus 
autorius. Turėdamas savitą 
publicistinį pasakojimo būdą, 
jis savo gausių kelionių pa
tirtį yra aprašęs skaitytojų 
dėmesio susilaukiusiose kny
gose. Iki šiol skaitytojai žino
jo tris jo šio pobūdžio kny
gas: apie JAV (“Trečioji do
lerio pusė”), Lotynų Ameri
ką (“Varinė saulė”) ir Afriką 
(“Juodasis kraujas”). Dabar 
išėjo ketvirtoji —apie Rusiją. 
Ją sudaro 1972-1980 metais 
rašyti 19 reportažų, o taip 
gausios iliustracijos. Knyga 
vadinasi “Amžini beržai” 
(351 psl.) Išleista 30 tūkstan
čių dėmesio — pavyzdžiui, 
Vilniaus knygynuose bema
tant buvo išpirkta.

Įdomu, kad A. Laurinčiu
kas per tuos aštuonerius me
tus, kai rinko knygai medžia
gą, keliavo po įvairias pasau
lio šalis, tačiau išvykose po 
Tarybų Sąjungą stengėsi 
lankytis tik Rusijos respu
bliką, tik rusų gyvenamas 
vietas, vengdamas kitų są
junginių ar autonominių res
publikų. Tai padėjo sukon
centruoti dėmesį pagrindinei 
temai. Užsienio lietuviai, ku
rie gaus šią knygą, skaitys ją 
su įdomumu.

• ILGIAUSIA GATVĖ
Argentinos sostinė Buenos 

Airesas garsi ilgomis, tiesio
mis gatvėmis. Pati ilgiausia 
(37 km) pavadinta XIX a. po
litinio veikėjo Rivadavijos 
vardu. Ji eina pro 100 miesto 
kvartalų, joje yra apie 10 
tūkst. namų.

Kaip puikiai dainavo popu
liarusis dainininkas V. Dau
noras, ypač atlikdamas Me- 
fisto serenadą, nors ir sloga
vo, bet gerai padainavo ir 
kita Lietuvos žvaigždė, 
TSRS liaudies artistas V. 
Noreika. Gilų įspūdį paliko 
Kauno valst. choro atlikta J. 
Bruknerio “Avė Maria”.

Na, o tokie populiarūs ko
lektyvai, kaip Vilniaus valst. 
kvartetas, senosios muzikos 
ansamblis, “Armonika” ir kt. 
Jie taip pat susilaukė šilto 
priėmimo labai įdomūs ir 
dalykiški buvo susitikimai 
su mūsų vienkraščiais kom
pozitoriais R. Žigaičių ir J. 
Bašinsku. Gana plačiai buvo 
pasikalbėta muzikinio auk
lėjimo, muzikinės propagan
dos ir kitais aktualiais klau
simais. Jie savo ruožtu papa
sakojo apie nueitą gyvenimo 
kelią, kas atvedė į didžiąją 
muziką, kokie klausimai la
biausiai jaudina ir pan.

Aišku, kalbėjo ne tik sve-

“LAISVĖ

Kelis milijonus kvadratinių metrų kilimų kasmet išaudžia 
Lentvario kilimų fabriko kolektyvas. Gražių raštų, linksmų 
spalvų, geros kokybės lietuviški kilimai turi didelę pirkėjų 
paklausą.

Nuotraukoje: viena geriausių fabriko audėjų R. Dikeyi- 
čienė darbo metu. K. Jūrelės nuotrauka

MUSŲ SVEIKATOS REIKALAI

ŠIRDĮ JUK TURIME
TIK VIENĄ . . .

žinome, kad nieko

vy
to-

pas

Visi 
nėra puikesnio už gerą savi
jautą, tačiau ši būsena juk 
neamžina. Kažkada ateina ir 
liga. Dažniau ji vargina vy
resnio amžiaus žmones. Ilgė
jant vidutinei žmogaus 
venimo trukmei, gausėja 
resnio amžiaus asmenų, 
dėl ir dažniau lankomasi 
gydytojus.

Daugelį ligų sėkmingai ga
lima gydyti ir ambulatorinė
mis sąlygomis, ypač jeigu 
kreiptasi į gydytoją laiku. 
Yra žmonių, kurie ir dėl 
silpniausio negalavimo tuoj 
eina pas gydytoją ir būtinai 
prašo vaistų, tačiau yra ir to
kių, kurie kenčia nuolatinius 
skausmus, silpnumą ir mano, 
jog viskas savaime praeis. Ir 
vienas, ir kitas kraštutinu
mas peiktinas.

Viena iš senatvės ligų yra 
lėtinis širdies nepakankamu
mas. Labai svarbu, kad žmo
nės, pajutę net pirmuosius jo 
požymius, kreiptųsi į gydy
toją.

Lėtinis širdies nepakanka
mumas atsiranda dėl ilgalai
kio širdies perkrovimo. Išsi
plėtęs ir nusilpęs širdies rau
muo nepajėgia reikiama jėga 
išstumti kraujo iš širdies 
ertmių į periferines krauja
gysles. Būdingiausi šios ligos 
požymiai, kuriuos gali paste
bėti pats ligonis, yra dusulys 
ir kosulys po fizinio krūvio 
bei kojų pabrinkimai, kurie 
ryškesni vakare ir sumažėja 
iš ryto. Kartais ligonis paste
bi, kad greitai pavargsta, 
dažniau plaka širdis.

Dažnai visi simptomai pa
sireiškia kartu ir įspėja, kad 
liga jau yra tolokai pažengu
si. Ligos progresavimas gali 
privesti iki plaučių pabrinki- 
mo. Tai yra kritiškas mo
mentas, kai ligonį gali išgel- 

V. Gulmano nuotr.Kapsukiečiai klausosi koncertų.

čiai, pasisakė ir vietiniai mu
zikantai pačiais įvairiausiais 
klausimais. Malonu buvo iš
girsti, kad mūsų kavinės- 
restorano “Midaus ragas” 
patalpose numatoma atidary
ti muzikos svetainę, kurioje 
vieną sykį į mėnesį prie 
kavos puodelio bus galima 
pasiklausyti geros ir gražios 
muzikos.

Ir taip muzikos dienos 
priėjo prie pabaigos. Baigia
majame koncerte greta pro
fesionalių kolektyvų, kaip 

bėti tik ypač greita gydytojo 
pagalba. Sėkmę čia kartais 
lemia minutės.

Lėtinis širdies nepakanka
mumas anksčiau ar vėliau 
pasireiškia visiems senes
niems žmonėms. Jeigu ser
gama reumatu padidėjusiu 
kraujospūdžiu, lėtinėmis 
plaučių ligomis, nutukimu, ši 
liga gali atsirasti jau ir po 
keturiasdešimties metų. Rei
kia žinoti, kad gali būti ir 
vadinamasis slaptasis širdies 
nepakankamumas, po dides
nio fizinio krūvio pasireiš
kiantis tik dusuliu ir perne
lyg greitu širdies plakimu.

Pagrindiniai vaistai širdies 
nepakankamumui gydyti yra 
širdį veikiantys glikozidai, 
apie kuriuos sakoma, jog tai 
skalpelis terapeuto rankoje. 
Tai labai galingi vaistai. Juos 
neteisingai vartojant, galima 
susilaukti sunkių komplikaci
jų, todėl ligoniams, kuriems 
jie skiriami, būtina nuolatinė 
gydytojo kontrolė. Be šių 
vaistų, naudojama ir kitų 
medikamentų, kurie taip pat 
reikalauja didelės kontrolės.

Reikia atsiminti, kad nėra 
vaisto nuo visų ligų ir kiek
viena liga gydoma komplek
siškai, t. y. svarbu medika
mentų kombinacija, dozavi
mas, vartojimo būdas. Apie 
visa tai gali spręsti tik gydy
tojas terapeutas.

Dabartiniai medikamentai 
padeda sėkmingai gydyti lė
tinį širdies nepakankamumą 
ir suteikti pagyvenusio am
žiaus žmonėms daug pilna
verčio gyvenimo dienų ir tuo 
pačiu pratęsti žmogaus am
žių.

Juozas Prasauskas
Kauno miesto trečiosios 

klinikinės ligoninės 
reanimacinio skyriaus 
gydytojas terapeutas

Kauno valst. choras, pučia
mųjų kvartetas, girdėjome ir 
mūsų pedagoginės mokyklos 
dėstytojų liaudies muzikos 
ansamblį, neseniai sėkmingai 
koncertavusį Suomijoj ir su
silaukusį šilto priėmimo ir 
teigiamo įvertinimo.

Galingai nuskambėjo bai
giamasis akordas, tartum sa
kydamas, kad atsisveikina
ma ne visam laikui, bet tik 
iki sekančio karto.

V. Gulmanas
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Darbo žmonių labui
bos priemonių gamybą.

Ypač svarbiu uždaviniu lai
koma pagerinti gyventojų 
aprūpinimą kai kuriais mais
to, pirmiausia mėsos, pro
duktais. Tarybinių žmonių 
maisto bendrasis kaloringu
mas jau yra pasiekęs reikia
mą normą — apie 3,000 kalo
rijų parai. Tačiau pagal gy
vulininkystės produktų su
vartojimą atsiliekama nuo 

naują žmogų. Vėl patvirtinta ' aukščiausių pasaulinių stan- 
Komunistų partijos ekonomi- dartų. Beje, Tarybų Lietuvo- 
nė strategija, kurios pagrin- je pagal vidutinį mėsos bei

TSKP Centro Komiteto 
projekte partijos XXVI su-1 
važiavimui, kurį dabar pla- | 
čiai svarsto visi tarybiniaiį 
žmonės, nubrėžta didelių' 
darbų visose liaudies ūkio 
šakose programa. Prasidėjęs 
dešimtmetis bus naujas Į 
svarbus etapas kuriant ma-1 
terialinę-techninę komuniz-1 
mo bazę, vystant visuomeni
nius santykius, formuojant 

dinė prasmė, aukščiausias 
tikslas — nenukrypstamai 
kelti materialinį ir kultūrinį | neatsiliekama nuo labiausiai 
liaudies gyvenimo lygį, suda- ! išsivysčiusių kapitalistinių 
ryti geresnes sąlygas visapu- ! Europos yalstybių. 
siškam asmenybės ugdymui. • 
Tolesnis darbo žmonių gero
vės kėlimas skelbiamas svar
biausiuoju vienuoliktojo 
penkmečio uždaviniu.

Materialinės darbo žmonių 
gerovės sąvoka yra labai 
plati, ją sudaro daug kompo
nentų. Vienas jų, ir labai 
svarbus —piniginės pajamos, 
jų dinamika. Jos tolydžio 
auga, planingai didinant už
mokestį už darbą atskiroms 
darbuotojų kategorijoms, 
pirmiausia mažiausiai apmo
kamoms. Vien tik per praė
jusį penkmetį buvo padidinti 
darbo užmokesčiai 31 milijo
nui darbininkų ir tarnautojų.

Dar sparčiau didėja kolū
kiečių pajamos iš visuomeni
nio ūkio. Tarybų Lietuvoje 
per pastaruosius penkerius 
metus jos išaugo 20 procen
tų.

Sparčiau negu darbo už
mokestis didėja ir visuome
ninio vartojimo fondai. Jų 
išmokos vienam gyventojui 
jau senokai prašoko 400 ru
blių per metus.

Tarybiniam žmogui tapo 
įprasta nemokamai mokytis, 
eiti į poliklinikas, gydytis 
ligoninėse, sulaukus atitinka
mo amžiaus gauti garantuotą 
pensiją ir t. t. Šiems reika
lams valstybė išleidžia dide
les stirnas. Pavyzdžiui, vieno 
vaiko išlaikymas lopšelyje 
per metus kainuoja daugiau 
kaip 500, darželyje —450 rb., 
o keturi penktadaliai šių lė
šų — valstybės. Vaiko moky
mui bendrojo lavinimo vidu
rinėje mokykloje valstybė 
per metus išleidžia apie 180, 
specialiosiose mokyklose — 
650, aukštosiose — daugiau 
kaip 1,000 rublių.

Išmokos iš visuomeninių 
vartojimo fondų svariai padi
dina gyventojų pajamas, jų 
perkamąją galią. Tuo tarpu 
ir vidutinis mėnesinis darbi
ninkų ir tarnautojų darbo 
užmokestis 1965-1980 metais 
padidėjo nuo 96.5 iki 170 
rublių, o vienuoliktojo penk
mečio pabaigoje planuojama 
190-195 rubliai. Kolūkiečių 
pajamas iš visuomeninio ūkio 
šiame penkmetyje numato
ma padidinti 20-22 
tais.

Piniginių pajamų 
moji galia, kitaip 
gyventojų realiosios paja-1 
mos, labai priklauso nuo pre
kių kainų stabilumo. Ir vie
nuoliktajame penkmetyje 
partija reikalauja nuosekliai 
vykdyti pagrindinių maisto 
ir nemaistinių prekių valsty
binių, mažmeninių kainų sta
bilumo politiką. Socializmo 
sąlygomis tik prabangos ar
ba nesvarbiausio būtinumo 
prekės, kaip tauriųjų metalų 
dirbiniai, automašinos, alko
holiniai gėrimai ir pan., ku
rių kaina anaiptol nesudaro 
esminio darbo žmonių gero
vės rodiklio, parduodamos su 
pelnu valstybei. Tuo tarpu 
plačiai vartojamomis prekė
mis. Vienuoliktajame penk
metyje šį klausimą numato
ma spręsti kardinaliomis 
priemonėmis: pirmą kartą šį 
penkmetį šalies pramonė 
vartojamų reikmenų gamybą 
didins sparčiau negu gamy-

procen-

perka- 
tariant,

pieno ir jų produktų suvarto
jimą vienam gyventojui

Svarbus gyventojų gero
vės rodiklis yra aprūpinimas 
butais, butų nuomos bei ko
munalinių patarnavimų kai
nos dydžiai. Vargu ar reika
linga priminti, kad niekur 
pasaulyje nėra tokios mažos 
komunalinių butų nuomos 
kaip Tarybų šalyje. Jau keli 
penkmečiai iš eilės pastato
ma daugiau kaip po pusę 
milijardo kvadratinių metrų 
gyvenamojo ploto. Tačiau 
butų trūkumas dar jaučia
mas. Todėl sunku pervertinti 
partijos keliamą uždavinį de
vintajame dešimtmetyje “iš 
esmės pasiekti, kad kiekvie
na šeima būtų aprūpinta at
skiru butu”.

Milijonai tarybinių žmonių 
kas rytą stoją į savo darbo 
vietas — prie staklių, konve
jerių, išvairuoja mašinas į 
laukus, palinksta prie sche
mų ir brėžinių laboratorijo
se, konstruktorių biuruose. 
Nuo jų, nuo mūsų visų kas
dieninio darbo priklauso ir 
priklausys, kokį uždarbį gau
name ir gausime, kokiuose 
butuose gyvensime, kaip 
rengsimės, kaip bus aprūpin
ti darželiais, mokyklomis, 
stovyklomis mūsų vaikai.

A. Augus
Istorijos mokslų kandidatas

I Naujos knygos

ir rytdiena. (126 
usiai spalvotomis 
mis iliustruotoje

mokslo, švietimo,

IŠLEIDO “MINTIS”
Algirdas Motulas. Vilniaus 

dabartis 
psl.). Gai 
nuotraukoj 
knygoje autorius glaustai nu
šviečia Vilniaus ekonomikos 
ir kultūros raidą, parodo 
laimėjimūs svarbiausiose 
miesto ūkio ir kultūros srity
se, pasakoja apie miesto sta
tybas, pramonės, prekybos 
vystymą, 
sveikatos apsaugos, sporto 
ugdymą.

Laikas ir idėjos (271 psl.). 
Leidinyje gvildenamos ak- 
tuoalios marksistinės filosofi
jos teorinės problemos, skel
biami naujausi originalūs ty
rimai iš Lietuvos kultūros ir 
visuomeninės minties istori
jos bei straipsniai, analizuo
jantys žymių praeities mąs
tytojų filosofinę kūrybą, pa
teikiama įvairių epochų filo
sofų samprotavimų apie 
draugystę 
mos praeities filosofų jubilie
jinės datos.

Lietuvos filosofinės min
ties istorijos šaltiniai, I t. 
feodalizmo laikotarpis (398 
psl.). Knygoje pateikiama 

ta Lietuvos filoso
fes istorijos me- 

l^ikantis principo, 
os filosofinės min-

ir meilę, pažymi-

susistemin: 
finės mint 
džiaga, 
kad Lietuv 
ties šaltiniai yra šios srities 
darbai, sukurti etninės Lie
tuvos rib 
gyvenusių lietuvių.

Elena Mezginaitė. Panevė
žio rajonas (47 psl.). Spalvo
tomis nuotraukomis ilius
truotame leidinyje pasakoja
ma apie 
kuris yra 
rajonų Lietuvoje, istorinę ir 
revoliucinę 
nį bei ku 
gyvenimą, 
tyvas.

•se arba svetur

’anevėžio rajono, 
vienas didžiausių 

praeitį, ekonomi- 
tūrinį šių dienų 
ateities perspek-

L. Dockienė
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TORONTIEČIŲ kronika

Montreal, Que. Miami, Fla.
Lietuvių Socialio klubo me DETROIT, MICHIGAN

PALAIDOJOM DAR 
VIENĄ DRAUGĘ

Trečiadienį, sausio 7, pa
laidojom Kostę Laurusevičie- 
nę, Jono Laurusevičiaus 
žmoną, sulaukusią 70 metų 
amžiaus. Nuliūdime liko sū
nus Liudas ir duktė Edna.

Atsisveikinimo žodį pasakė 
1 L.X!a-

^Velionė su vyru gyveno 
farmoj, netoli New Lowell, 
Ontario. Anksčiau jie augino 
tabaką, bet prieš kelis metus 
ūkį pardavė.

Iš Lietuvos ji atvyko Ka- 
nadon 1929 metais, susituokė 
su Jonu Montreale. 1932 
metais jie atvyko į Toronto. 
Ji dirbo siuvykloje, o jis 
skerdykloje. Susitaupę kiek 
pinigų nusipirko farmą.

Velionė prieš du metu sun
kiai susirgo. Jai buvo ampu
tuota viena koja. Kojai sugi
jus grįžo namo. Ir štai, 
pradėjo skaudėti kitą koją. 
Nuvežus į ligoninę gydytojai 
bandė ją išgelbėti, bet nebe
suspėjo, po 7 dienų ji ligoni
nėj — mirė.

Laidotuvėse dalyvavusius 
šeima priėmė duktės Ednos 
namuose.

Gili užuojauta vyrui ir vi
sai šeimai.

* * *
MOTERŲ KLUBO 
VALDYBA

Toronto Lietuvių Moterų 
Klubas buvo sušaukęs metinį 
susirinkimą, kuriame, apta
rus klubo reikalus, išrinkta

šiems metams valdyba. Į 
valdybą įeina B. Janauskie
nė—pirmininkė, A. Ylienė — 
raštininkė, A. Poškienė — fi
nansų raštininkė, M. Daugė
lienė ir I. Rukienė — iždo glo
bėjos. A. Guobienė ir A. 
Morkienė — kontrolierės, J. 
Kuisienė, I. Rukienė — pa
rengimų komisija.

Susirinkime nutarta su
ruošti filmų rodymą ir pasi- 
vaišinimą. (Apie tai jau buvo 
spaudoje pranešta). Kai šią 
korespondenciją skaitysite, 
veikiausiai parengimas bus 
jau praėjęs.

Malonu pažymėti, kad su
sirgusios draugės sveiksta.

A.

PRANEŠIMAS
Toronto Lietuvių Moterų 

Klubas savo susirinkime nu
tarė ruošti sekmadienį, vasa
rio 15 dieną parengimą. Pro
gramoje: Lietuvoj gaminti 
filmai. Maloniai kviečiame 
Toronto ir apylinkės lietu
vius atsilankyti.

Filmų rodymas prasidės 1 
valandą popiet Toronto Lie
tuvių Sūnų ir Dukterų Klubo 
salėj, 160 Claremont St. Po 
filmų bus užkandžiai ir vai
šės. Taigi, įsidėmėkit datą ir 
laiką ir nepamirškit atsilan
kyti.

KLUBO VALDYBA

TORONTO, ONT.

Mirus

Kostei Laurusevičienei 
[Lorens]

Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Jonui Lauru- 
sevičiui, gyvenančiam New Lowell, Ont., dukrai 
Ednai, sūnui Liudui ir jų šeimoms bei visiems 
giminėms. Apgailestaujame netekę savo tautietės. 
Lai būna jai lengva Kanados žemelė.

A. Poškienė
J. V. Gormanai
B. Janauskienė
S. E. Paberaliai
A. Strolienė
A. Vaičiulienė
A. Vilkelienė
A. A. Gudžiauskai
A. Žižiūnienė 
Ch. Morkūnas
J. R. Kuktarai
J. Valaitis
I. Rukienė
V. Rūkas
J. Pigutis
V. Rimdeika

J. M. Mileriai 
P. M. Daugėlai 
P. J. Jenčiai 
J. A. Markiai
A. Jurgutaitis 
J. Budrys
T. Rimdžius
B. L. Lukai 
S. J. Kuisiai 
A. Lehmanas 
F. Balnys
J. B. Morkūnai 
J. A. Žuliai 
M. A. Guobai 
A. R. Antanavičiai 
J. A. Ylai

lš METINIO L. L. D. 
SUSIRINKIMO

Sausio 10 šios kolonijos 
aldiečiai dalyvavo metiniam 
kuopos susirinkime, kuriame 
apžvelgti pereitų metų dar
bai, padiskutuoti įvairūs rei
kalai ir nustatyti planai 
1981-ųjų metų veiklai.

Pirmiausia buvo išvardinti 
penki mirę kuopos nariai. Jie 
minutės atsistojimu pagerb
ti.

Finansų sekretorius L. Ki- 
sielis pažymėjo, kad už pe
reitus metus nario mokestį 
užsimokėjo visi kuopos na
riai. Pažymėjo kad jau ir už 
šiuos metus yra išrinkęs mo
kestį iš 40 narių. Priminė, 
kad kuopa yra gražiai parė
musi tarptautinę spaudą ir 
“Laisvę” sveikinimais, o lai
ke “Laisvės” vajaus kuopos 
nariai suaukojo $618, neį
skaitant tų aukų, kurias su
kėlė vajininkai, atnaujindami 
prenumeratas.

P. Kisielienė ir J. Urbana
vičius raportavo apie praėju
sį “Laisvės” vajų, kuriame 
jiems ir L. Kisieliui prisėjo 
daugiausiai pasidarbuoti. Pa
žymėjo, kad vajus praėjo 
neblogiausiai, kad jie mon- 
trealiečiams vajaus konteste 
iškovojo ketvirtą vietą. Tik 
apgailestavo, kad dėl mirčių 
ir dėl kai kurių sunkiai ser
gančių “Laisvė” neteko ke
liolikos skaitytojų, o jų vieta 
naujais skaitytojais nepilnai 
užpildyta.

Kalbant apie “Laisvę”, čia 
pat iškilo daug nusiskundimų 
ir diskusijų, kad kai kurie 
skaitytojai laikraštį gauna 
labai pavėluotai. Pavesta 
valdybai tuo klausimu imtis 
kokių nors žygių tą dalyką su 
paštu išsiaiškinti.

Kadangi šiais metais “Lais
vė” švenčia 70-tąjį jubiliejų, 
tai nutarta nuo kuopos pa
siųsti pasveikinimą su $70 ir 
šiai sukakčiai atžymėti — 
suruošti pietus ir turėti kal
bėtoją. Pietus ruošti kiek 
vėliau, orui atšilus. Tuo 
klausimu rūpintis pavesta 
valdybai. Vietoj sutiko tal
kinti Charles Juška. Tai pui
kus talkininkas.

Valdyba šiems metams 
perrinkta ta pati; ją sudaro:

j J. Urbanavičius, L. Kisielis, 
i P. Kisielienė, A. Morkevi- 
' čius ir E. Morkevičienė.

Susirinkimui reikalus apta
rus, B. Kvietinskas paprašy
tas tarti žodį. Jis savo kalba

I padarė labai gerą įvadą į 
I diskusijas. Jis kalbėjo apie 

Quebeco ir visos Kanados 
bendrus reikalus. Daugiausia 
Quebeco ir Vakarų Kanados 
separatizmus. Išsivystė pla
čios diskusijos. Atrodė, kad 
diskusijomis visi buvo labai 
patenkinti, nes išsiaiškinta 
daug dalykų. Nariai pageida
vo, kad tokios diskusijos 
vyktų dažniau. Nors mitin
gas užsitęsė, bet visi grįžo į 
namus geromis nuotaikomis.

IR VĖL PASIŠVAISTĖ 
MIRTYS

Sausio pradžioje mirė An-! 
tanas Gražys, sulaukęs 79 
metų amžiaus. Liko liūdinti 
žmona. i

Sausio 15 d. mirė kanadie
tis Viktoras Naikelis, sulau
kęs 62 metų amžiaus. Liko 
žmona., sūnus, duktė ir trys 
anūkėliai.

Velionių šeimoms gili užuo
jauta.

LIGONIAI
Adelė Kirkuvienė gavo 

liūdną žinią iš Argentinos, 
kad ten mirė jos sesutė, o 
kita sesutė, kuri gyvena 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose, ištikta paralyžiaus.

SERGA
Trumpam laikui ir vėl bu

vo išvežti į ligoninę du sun
kiai sergantys tautiečiai, tai j 
A. Einikis ir A. Braknienė, o j 
kiek pirmiau išvežtas St. Pe- i 
čiulaitis. Nors minėti ligoniai 
sunkiai serga, bet sugrąžinti 
į namus.

Sunkiai susirgo S. Spaičie- 
nė.

PAKELTAS Į KAPU ONUS
Antano ir Zanės Juzulaičių 

sūnus Edvardas, kuris jau 
keliolika metų dirba ugniage
siu, už pavyzdingą darbą, 
pakelia* į kapitonus.

Edvardas ir Aldona Cičins- | 
kai, žiemos šalčius praleisti I 
išvyko į Hawaju salas. P. |

GENEROLO P. PETRONIO LAIŠKAS 
MONTREALIETEI A. ŠUPLEVIČIENEI

Didžiai gerbiama 
p. A. Šuplevičiene!

Dėkoju už malonų laišką, 
kurį gavau prieš pat Naujus 
metus. Labai džiaugiuos, kad 
Jums patiko mano siųstos 
knygos, todėl pasistengsiu 
ateityje jų atsiųsti daugiau. 
Aš Jūsų pomėgi skaityti 
knygas labai gerai suprantu, 
nes pats mėgstu jas skaityti. 
Iš knygų žmogus gali plačiau 
pažinti pasauli ir žmonių gy
venimą, nes asmeniškai vis
ką pasaulyje pamatyti neį
manoma.

Rašau Jums jau prasidėjus 
Naujiems 1981-siems me
tams! Ką jie atneš žmonijai, 
dabar sunku pasakyti, bet 
reikia tikėtis, kad žmonija 
sugebės suvaldyti karo no
rinčius avantiūristus. Juk vi
siems žinoma, kad paprasti 
darbo žmonės karo nenori.

Karo nori turtuoliai — kapi
talistai, kurie svajoja apie 
pasipelnymą iš karo. Jie ži
no, kad kare kovoja ir žūna 
paprasti darbo žmonės, o ne 
kapitalistai. Kapitalistai jau 
dabar prisistatė slėptuvių ir 
visokių bunkerių, kuriuose 
tikisi pasislėpti per karą. Bet 
šitą jau pradeda suprasti 
paprasti darbo žmonės ir 
varyti nuo valdžios tuos, 
kurie provokuoja naują karą. 
Taip įvyko ir JAV, kur už 
karo propagandą amerikie
čiai išvarė iš Baltųjų rūmų 
Carterį. Todėl reikia tikėti, 
kad pasaulyje nugalės svei
kas protas ir karo provokato
riai bus suvaldyti.

Linkiu Jums ir Jūsų šeimai 
Naujuose metuose geros 
sveikatos, sėkmės ir laimės.

Su pagarba
P. Petronis

tinis susirinkimas įvyko sau
sio 14 d. Klubo patalpose. 
Pirmininkas A. Iešmantą su
sirinkimą atidarė 1 vai. p. p. 
Dalyvavo graži grupė narių.

Šis susirinkimas buvo me
tinis, jame perstatyta nauja 
valdvba.

Valdybos ir Komisijų ra 
portai pateik U ir priimti. 
Pirm. A. Iešmantą apgailes
tavo. kad šiais matais Klubas 
neteko keleto gerų narių, 
kurie daug prisidėdavo įvai
riuose darbuose. Klubas gy
vuoja gerai ir veikia tvarkin
gai.

Iš finansų stovio Fin. sek
retorė Valentina Nevins pa
teikė platų metinį reportą. 
Pasirodo, kad Klubas finan-
siniai stiprus.

Toliau vyko naujos valdy
bos perstatymas. Iš pareigų 
atsisakius vicepirmininkui 
Frank Mankauskui išrinktas 
Petras Rušinskas. Tarybų 
direktoriams atsisakius — 
Mary Koch, Bukaitis ir Al
fonsui Švėgžda, išrinkti Hil
da Stonic, Juozas Nevins ir 
Jonas Kinderis.

1981 m. sudaro Valdybą 
šie: — pirm. Augustas Ieš
mantą, vicepirm. Petras Ru
šinskas, Protokolų sekr. Na
talie lešmantienė, Fin. sekr. 
Valentina Nevins, iždininkė 
Magdelen Navicky. Svečių 
perstatytoja Mary Koch. Į 
Tarybų direktorius Alex Ne
vins, Juozas Nevins, Hilda 
Stonic, Roy Šlišis ir Jonas 
Kinderis. Garbės direktorius 
Jonas Smalenskas. Visi 
trokštame kad Naujieji me
tai būtų geresni, laimingesni 
ir taikingesnį.

Susirinkimą uždarė pirm. 
A. Iešmantą ir pakvietė vi
sus prie vaišių ir kavutės.

* * *
PARENGIMAS

Kaip ir kiekvienais metais 
taip ir šiemet. L. L. D. 75 
kuopa rengia metinį bazarą 
vasario 18 d. Pradžia 11 v. 
ryto. Bus pietūs, išlaimėji- 
mai bei kiti įvairumai. Lau
kiame daug svečių, taip pat 
prašome draugijų narių pri
sidėti šį renginį suruošti sėk
mingą. Dovanas malonėkite 
įteikti Jonui Smalenskui. 
Vieta L. S. K. 2610 N. W. 
119 St., Miami, Fla.

N. IEŠMANTIENĖ

MONTREAL, QUE.

PADĖKA

Mirus

Pranui Nakui
1980 m. gruodžio 24 d.

Po sunkios ligos, negailestinga mirtis iš mano 
rankų ištraukė mylimą vyrą ir visos šeimos narį B 
Praną Naką. b

Norime padėkoti visiems, kurie lankėsi šermeny- Į 
se, kurie pasiuntė gėles ir pareiškė užuojautas per 
spaudą; taip pat Juozui Urbonavičiui už pasakytą 
atsisveikinimo žodį,taip pat visiems palydėjusiems 
į amžiną poilsio vietą. į]

Ilsėkis ramybėje, mielasis Pranai, o mes Tavęs 5 
ilgėsimes. S

Žmona-FILOMENA
ir visa šeima

Laikrodis
Gyvenimo laikrodis

Užvestas tik sykį
Ir niekas nežino ir nežinos

Kada jo rankos sustos.
Vėlai, ar ankstyvoj valandoj, 

Ryte, ar vakaro tamsoj.

Tik dabar tu turi laiko, 
Gyvent ir dirbt su saiku,

Su noru ir meile dėl visų,

Nedaryk savavališkų klaidų, 
Laikrodis ne del visados,

Nes rytoj, jo rankos
gal sustos.

Jonas Šutas, Canada

PAŠTO MINIATIŪROSE - 
LIETUVA

SUSIRINKIMAS IR

Sausio 11 Detroito Lietu
vių Klube įvyko Ids 21 kp. 
susirinkimas. Valdyba išdavė 
savo metinius raportus. Per 
1980 metus mirė šeši LDS 
nariai. Bowleriai jau rengiasi 
į turnyrą, kuris šiais metais 

i įvyks gegužės mėn. Keno
sha, Wisconsin. Jau pasam
dytas busas už kurį reikės 
mokėti virš šešiolika šimtų 
dolerių.

Po susirinkimo buvo pie
tūs, kuriuos paruošė Mildred 
Vasaris ir Antonette Garelis. 
Tony ir Bertha Rye tvarkė 
bilietus išlaimėjimams, o Lil
lian Gugas pardavinėjo bilie
tus pietums. Išlaimėjimams 
dovanas aukojo Anna Doč
kus, Teofilė ir Stefanija Ma
sis ir Ruth ir Servit Gugai; 
laimėjo Stefanija, Walter 
Gugas ir Josephine Paroske.

Kadangi diena buvo labai 
šalta, į susirinkimą teatsilan- 
kė neperdaug žmonių.

Pavalgius, Servit Gugas 
parodė savo susuktą filmą iš 
jo viešnagės Tarybų Lietu
voj pereitą vasarą, kai Tary
bų Lietuva minėjo savo 40 
metų sukaktį ir kai Vilniuje 
buvo Dainų ir Šokių Šventė. 
Paveikslai spalvoti; dainų ir 
šokių šventė graži; matėm 
Gugu gimines ir daug gražių 
vaizdų, kur Servitas ir Rūta 
keliavo.

Rodant filmą, Rūta Gugas 
tvarkė muziką, pritaikytą 
prie filmo. Filmai visiems 
patiko. Būtų gerai, kad Ser
vitas juos dar sykį parodytų, 
kuomet bus šilčiau ir galės 
daugiau žmonių į klubą at
vykti.
IŠVYKO

Detroito Lietuvių Klubo 
raštininkas Albert Stacey su 
žmona Alice buvo mašina 
išvažiavę į šiltuosius kraštus 
porai mėnesių atostogų. Pir
miausia, sakė, važiuos į 
Newport Ritchie, netoli St. 
Petersburg, Floridoj. Paskui 
pietiniais keliais patrauks į 
New Orleans, Louisiana, o 
vėliau į Green Valley, Arizo
na, netoli Tucson. Sakė ap
lankys savo gimines ir drau
gus. Linkime jiems malonių 
atostogų ir laimingai sugrįžt 
į Detroitą ir vėl įsijungti į 
organizacinę veiklą.

LLD PIETŪS
Detroito LLD 52 kp. susi

rinkę savo mėnesiniam susi
rinkimui sekmadienį, vasario 
8 d. Detroito Lietuvių Klubo 
patalpose 12 vai. dieną. Po 
susirinkimo kuopos šeimi- 
ninkės dalyviams patieks 
pietus. Dalyvaukime visi, ir 
nors vieną kartą paremkime 
garbingą organizaciją, kuri 
žmonijos labui gyvuoja ir 
remia mūsų pažangiuosius 
laikraščius “Laisvę” ir “Vil
nį”.

SVEIKINAME
Viena mūsų gerbiama ilga

metė veikėja pažangiose or
ganizacijose, “Laisvės” ir

“Vilnies” rėmėja, paminėjo 
savo gimtadienį gruodžio 29 
d. Tai mūsų miela Anna 
Daukus. Ją sveikino sūnus 
Albertas Litvinas ir jo žmo
na Albena, jos dukra Lillian 
Gugas, žentas 
kės Judith ir
kiti giminės. Prie to, ji gavo 
sveikinimą nuo jau buvusio 
Amerikos prezidento Jimmy 
Carter. Sveikiname ir mes, ir 
Onytei linkime geros sveika
tos, taip pat daug linksmų 
dienų ateityje.

er ir anu- 
, taip pat

sausio 14 d.

ją tuoj nuve-

SUSIŽEIDĖ DANTIENĖ
Nakties metu 

paslydusi pargriuvo ir smar
kiai susižeidė Zuzana Dantie- 
nė. Jos dukrelė
žė į Riverside ligoninę kur ji 
buvo peršviesta, 
dešimčia dygsr 
susiuvo jos veicją kariėj. prie 
smilkinio.

Prieš porą 
dukra prisiuntė 
21 kp. ir už du 
les Detroito Moterų Pažan
gos Klubui.

Draugė Danti 
venimą dirbo tarpe progre
syvių, priklauso 
giųjų organiza 
“Laisvę” ir laik 
giminėms į Tarybų Lietuvą. 
Ji jau 92 me ,ų < 
gyvena pas savo 
lę Gantz ir žentą Finny. Jos 
sūnus Stanley Falchūnas su 
žmona Ruth gyvena Wau
bun, Minnesot 
drauge Dantienė 
žiuot į susirinkinįus ir kadan
gi ji dabar dar 
guli lovoje, būtiį gerai, kad 
mes detroitiečiai jai pasiųs- 
tumėm užuojautas kortelę ar 
laiškelį arba ir 
aplankytumėm. Jos adresas: 
Zuzana Danta, 2įJ45 Vernon, 
Trenton, Michi 
Linkime mielai Z 
pasveikt, ir būti

Daktarai 
ių (stitches)

savaičių jos 
duokles LDS 
metus duok-

enė visą gy-

► prie pažan- 
cijų, skaito 
raštį užrašo

amžiaus, 
dukrą Ade-

a. Kadangi 
negali atva-

susižeidė ir

asmeniškai

gan 48183. 
uzanai greit 
vėl stipriai.

mylimasis

“LAISVĖS” 
GIMTADIENIS

Šiemet mūsų 
laikraštis “Laisvė” minės sa
vo 70 metų gimtadienį. Ji 
gimė 1911 met 
Mass. Mes detro 
nai turime kaip 
sveikint. Suvažiavimas ir 
šventė įvyks balandžio 26 d. 
New Yorke. Iki 
matykite Stefani; 
jai įteikite sveik 
iš Detroito su sveikinimais 
būtų gražus plųokštelis ir 
aukų.

ais Boston, 
itiečiai būti- 
nors ją pa

i to laiko, 
ą Masytę ir 
nimus, kad

NTANĄ 
iausias re- 
nas Bimba 
gimtadienį

SVEIKINAME A
“Laisvės” vyr 

daktorius, Anta 
paminėjo savo 
sausio 22 d. Nors jis pergy
veno didelę auto avariją jam 
jau suėjo 87 metai, bet drau
gas Antanas Bimjba sveiksta 
ir tebėra stiprus 
prisideda “Laisvė” redaguo
ti. Mes, detroitiečiai, Antaną 
sveikiname ir jam linkime 
geros sveikatos, 
suose darbuose ir 
šių gyvenimo met

ir su darbu

sėkmės vi- 
daug švie- 

ų. Stefanija

Keli žodžiai gražiam poetui

Dainuok, broleli, džiaugsmus bei gerumą —• 
Jr mums bus lengviau, ir tu pats nenuliūsi, 
Tatai pakelia žmogui, orumą, 
Nors būtų tiktai iliuzija.

'Laimingas, jeigu gali atsigręžti
Į visa, kas vyksta — kas gera, kas mūsų. 
Kaip močių audimas gražus tavo raštas, 
Kol nemirė kaimiška mūza.

Tai nieko, kad reliatyvu, kad .viskas 
Organizmų ir laiko kaitoj sunyksta.
Kas kartą dainoj saulės auksu sutvisko, 
Neišnyksta kaip lapas pernykštis.

Pagaliau — jei ir skausmas pratrūksta, 
Tai jis mūsų visų — ne niekieno. 
Niekas už tai ir nerūstauja — 
Kaip šūvis ant marmuro lieka.,.

ANTANAS MIŠKINIS

TSRS ryšių ministerija iš
leido du naujus markiruotus 
vokus lietuviška tema. Vie
name jų pavaizduotas namas 
Palangoje, kuriame atosto
gaudavo ir kurdavo TSRS 
liaudies dailininkas A. Žmui
dzinavičius, kitame—pa
minklas rašytojai G. Petke- 
vičaitei-Bitei Panevėžyje.

Iš viso sąjunginė ministe
rija šiemet pateikė dešimt 
markiruotų vokų, skirtų Ta
rybų Lietuvai. Meninėmis 
pašto miniatiūromis buvo pa
žymėtas Tarybų valdžios at
kūrimo Lietuvoje 40-metis, 
V. Mickevičiaus-Kapsuko gi
mimo šimtosios metinės, išė
jo taip pat markiruoti vokai 
su Vilniaus, Kauno, Klaipė
dos, Rokiškio, Druskininkų 
vaizdais.

Vilniuje iškilo dviaukštis pastatas, kuriame darbuojasi 24 
grafikai, tapytojai, skulptoriai. Tai—dailininkų dirbtuvės, 
kuriose sudarytos kuo palankiausios sąlygos kūrybai.

Nuotraukoje: naujosios kūrybinės dirbtuvės;
R. Bičiūnas prie savų darbų.

tapytojas
V. Gulevičiąus nuotr.

/
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“LAISVĖS” REIKALAI
Žemiau skelbiame aukas gautas nuo gruodžio 15 d. iki

sausio 21 d.: * * *
Sveikinimą “Laisvės” 70 m. jubiliejui prisiuntė: 

Elizabeth Repšienė, Dorchester, Mass.... $85.00♦ * *
Kitos aukos:

Ona Daivienė, Sunnyvale, Cal., per V. Taraškienę .$200.00 
Karolis Pechulis, Beaumont, California, proga jo
104-to gimtadienio......................................................100.00

Joseph Lugauskas, Brooklyn, N. Y., per N. Ventienę .88.00 
Sūnų ir Dukterų Klubas,Toronto,Ont. .Canada,

per J. Ylą................................................................. G8.00
George Wareson, Brooklyn, N. Y................................... 50.00
Helen Sharkey, St. Petersburg, Fla.,
prisiminimui Juozo Šarkiūno ...................................... 50.00

Vincas Paulauskas, New Vernon, N. J...........................50.00
K. Petrikienė, Rocky Point, N. Y., per N. Ventienę . .40.00 
Joseph Deltuva, Baltimore, Md...................................... 30.75
C. Tamošiūnienė, Miami, Fla., prisiminimui mirusio
vyro, per N. lešmantienę........................... 30.00

Matilda Kamašauskienė, Grand Rapids, Mich...............28.00
Anne Yakstis, Richmond Hill, N. Y., prisiminimui
mirusio vyro Prano, kurio gimtadienio sukaktis
buvo gruodžio 18 d..........................................................25.00

J. A. Žemaitis, Binghamton, N. Y..................................21.00
U. Kamaitis, Brooklyn, N. Y., per N. Ventienę......... 20.00
J. Slesoraitis, Binghamton, N. Y.,
per Amilija Žemaitienę............................................... 20.00

Antanas Doveika, Hamilton, Ont., Canada  ........... 20.00
J. Norris, London, Ont., Canada, per S. Pajuodienę. .15.73 
P. Juška, Sudbury, Ont., Canada..................................15.00
Rigely Family, Milford, Conn., prisiminimui A.Mureikosl5.00 
Jennie Stanys, Baltimore, Md. . ..................................... 13.00
Bertha ir Paul Papeivis, Jacksonville Beach, Fla.........13.00
Paul Zunaris, Lantana, Fla.............. . ..............................13.00
M. Patterson, So. Boston, Mass......................................13.00
Steve Raduszis, Bayonne, N. J....................................... 13.00
Karalina Menkei, prisiminimui mirusio vyro,
per A. Račkauskienę........... ......................................... 10.00

Efemija Kodis, prisiminimui mirusio švogerio Baltrūno,
per A. Račkauskienę..................................................... 10.00

M. Šukaitienė, Woodhaven, N.Y. ................................ 10.00
M. Grigunienė, Norwood, Mass., per M. Uždavinį . . .10.00
F. Mažilienė ir F. Baltrus, Brooklyn, N. Y.................... 10.00
Bruno Medley, Stuart, Fla..............................................10.00
J. Kairys, Toronto, Ont., Canada..................................10.00
G. Danilevičienė, Sunny Hills, Fla.................................10.00
Elena Karpavičienė, Georgetown, Ontario, Canada,
mylimo vyro Petro trijų metų sukaktį sausio 8 d.,

Adela N. Pinkui, Lexington, Mass., prisiminimui 
Louise Pluta, kuri mirė gruodžio 25 d. . .................. 10.00

Albert J. ir Mathilda Apait,Franklin,Mass.,prisiminimui
Louise Plutienės, kuri mirė gruodžio 25 d....................10.00

Jonas Mikaila, Brooklyn, N.Y........................................ 10.00
C. Brazauskas, Berlin, Conn..............................................8.00
K. Rogers, Toronto, Ont., Canada, per J. Ylą............. 8.00
K. Yurgon, Chicago, Ill......... . ...........................................8.00
Bronise Bartash, Sterling Jet., Mass............................... 8.00
Rose Chenkus, W. Hazleton, Pa....................................... 8.00
C. Dibulski, Easton, Pa., per A. Muzikevicz.................. 8.00
Catherine Auches, Paramus, N. J.................................... 8.00
John J. Alekna, Levittown, Pa......................................... 6.00
Marcella Balukonis, Wilkes-Barre, Pa............................ 6.00
J. Žemaitis, Cleveland, Ohio, per J. Petraus............... 5.00
A. Juozaitis, Toronto, Ont., Canada.............................. 5.00
P. S. Pajuodžiai, London, Ont., Canada..........................5.00
M. Stripeikienė, Brooklyn, N. Y.......................................5.00
F. Yencys, Toronto, Ont., Canada..................................5.00
E. Kasmočienė, Huntington, N. Y.................................  .5.00
Joseph Yankus, North Cape May, N.J............................5.00
J. Anderson, Mississauga, Ont., Canada...................   .5.00
Mary Balčaitis, Chicago, Ill............................................... 5.00
W. Kurila, Thunder Bay, Ont., Canada..........................5.00
Balys Poskus, Uxbridge, Ont., Canada.........................5.00
Margaret Ciabotti,Wilkes-Barre,Pa.,per A.Grigaitienę 5.00 
A. Grigaitienė, Wilkes-Barre, Pa.................................... 5.00
Margaret Cesnavičiutė-Petrikienė, Lindenhurst, N. Y. 3.00 
Paul Maselis, Chicago, Ill., per F. Vaitkus................... 3.00
Catherine Matakas, Jackson Heights, N. Y. . ...........3.00
I. Karbauski, Denver, Colorado............. ......................... 3.00
A. Zaruba, Norwood, Mass., per M. Uždavinį............... 3.00
Adam Karpan, Lake Worth, Fla.......................................3.00
Vincas Kizlaitis, Cleveland, Ohio..................................... 3.00
Mrs. J. Rudis, Lawrence, Mass........................................ 3.00
A. Zelin, Plymouth, Pa...................................................... 3.00
G. Kudirka, Linden, N.J...................................................3.00
Anicetas Balčiūnas, Montreal, Que., Canada......... .2.00
J. Norris, Montreal, Que., Canada, pet P. Kisielienę . .2.00
Antanas Goldikas, Tillsonburg, Ont., Canada............... 2.00
J. Kaušakienė, Montreal, Que., Canada....................    .2.00
J.Knistautas,Montreal,Que.,Canada,per P.Kisielienę. .1.00 
A. Mureika, Milford, Conn................................................. 1.00
S. Wikis, Hamilton, Ont., Canada..................................... 1.00
U. Matis, Manitoba, Canada............................................. 1.00* * ♦

Širdingai dėkojame.
ADMINISTRACIJA

i Prisiminus
Antanę Mureikę

1941-aisiais metais atvy
kau į Brooklyn, N. Y. ir 
pirmiausiai užėjau į “Lais
vės” redakciją. Tais metais 
“Laisvės” redakcija buvo 
Ten Eyck St., Williams- 
burgh sekcijoje. Toj apylin
kėje tais laikais gyveno 
daug lietuvių darbininkų, va
karais grįždami iš darbo jie 
užeidavo į “Laisvės” admi
nistraciją pasiimti ar nusi
pirkti laikraštį.

Vienas tų buvo ir Antanas 
Mureika. “Laisvės” adminis
tracijos darbuotoja Lilija Ka
valiauskaitė (jau mirusi) ma
ne su Antanu supažindino ir 
paprašė jo, kad mane priim
tų nakvynei.

Antanas Mureika mielai 
sutiko ir mane priėmė kaip 
savo brolį.

Pas Mureiką buvau apsigy
venęs keletą dienų, kol susi
radau darbą ir užsidirbau ke
lius dolerius. Draugas Murei
ka iš manęs neėmė net vieno 
cento. Aš buvau ir tebesu 
Antanui labai dėkingas. Nuo 
tų metų mudu tapome geri 
draugai.

A. Mureika buvo nuošir
dus darbo žmonių draugas, 
ilgametis “Laisvės” skaityto
jas ir rėmėjas, daug kas ji 
vadina “knygius”, spaudos 
platintojas. Jį visada matė
me parengimuose, piknikuo
se nešiojantį knygas ir laik
raščius, jis norėjo, kad žmo
nės šviestųsi.

Antanas Mureika sulaukęs 
. užsitarnautos pensijos apsi
gyveno Milford, Conn, ten 
įsigijo namelį ir sklypelį že
mės, laikė karvę, vištų ir 
manė laimingai praleisti se
natvę, nes su tėvais gyveno 
sūnus, kuris tėvams pagelbė
davo.

Po kelių metų mirė dar 
jaunas sūnus. Amelija ir An
tanas sūnaus mirtį labai per
gyveno.

Kai nuvykdavome į Con
necticut parengimus, užsuk
davome į Milford, pas Ame
liją ir Antaną Mureikus. Abu 
Mureikai buvo vaišingi ir 
draugiški žmonės, pavaišin
davo lietuviškais sūriais ir 
sviestu, ir visada įteikdavo 
parvežti “Laisvei”, išlaikyti 
paramos.

Reiškiame gilią užuojautą 
žmonai Amilijai, dukrai 
Jean, žentui Rigely ir anū
kam. P. Venta

TARP LIETUVIŲ

Anne Yakštis

Buvusi Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo centro sek
retorė Anne Yakstis, po il
gos ligos, pagaliau grįžo į 
savo namus. Aišku, sveikata 
dar toli gražu neatgauta, bet 
Anne džiaugiasi, kad eina 
geryn. Išbuvusi nuo lapkričio 
21 d. apie penkias savaites 
ligoninėje, ji buvo pas savo 
sesutę Gigą Margos iki praė
jusios savaitės pabaigos.

* * *
Kalbant apie LDS, norime 

‘pasveikinti dabartinį Cen
tro sekretoriaus pareigas 
einantį iki sekamų rinkimų, 
jauną Peter L. Wilks, kuris, 
atrodo, taip sunkų darbą 
labai gražiai perima. Reikia 
priminti, kad ne pro šalį 
pasveikinti ir LDS iždininkę 
Amelia Yuskovic, kuri pali
kusi gražus namus Middle
town, N. Y., ištisas savaites 
gelbsti Susivienijimo centre 
suvesti įvairiausias ataskai
tas valdžios įstaigoms.

* * *
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Alytaus Lietuvos KP 60-mečio medvilnės kombinato 
verpimo skyriuje. T. Žebrausko nuotr.

NEPAMIRŠKIME!

Pranešimas
KOVO 8 D.

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubas minės Kovo Aštun- 
tąją-Moters Dieną — sekma
dienį, kovo 8 d., Laisvės 
salėje. Bus meninė progra
ma, vaišės.

Remkite 
Laikraštį 
'LAISVE"

Praėjusį pirmadienį “Lais
vės” Bendrovės direktorius ' 
Artūras Petriką buvo atvy- j 
kęs į direktorių posėdį irI 
papasakojo apie jo brangios j 
motinos Katrinos Petrikie- I 
nės ligą.

Draugė Petrikienė dar vis j 
tebeguli ligoninėje. Jos lan- i 
kyti neleidžia niekam, tik ! 
sūnui, nes jos sveikatos pa
dėtis labai sunki. Artūras 
sako ir jis nežinąs, kada ją 
bus begalima lankyti.

Laiškus draugei Petrikie- 
nei galime rašyti į jos na
mus: K. Petrick, 15 Naiad 
Road, Rocky Point, N. Y. 
11778.

K. Petrikienė 
♦ * *

Sausio 17 d. Putnam, 
Conn., senelių namuose, mi
rė ilgametis Bridgeport, 
Conn., gyventojas Antanas 
Marozas, “Laisvės” skaityto
jas ir rėmėjas.

Jis buvo palaidotas priva
čiai St. John’s kapinėse, 
Queense, N. Y. Ieva

SVEIKINAME
GERBIAMĄ LEOKADIJĄ DIRŽINSKAITŲ

Proga mūsų garbės narės 60-toju gimtadieniu ir 
Valstybės apdovanotu Tautų Draugystės Ordinu, 
sveikiname.

Garbė mūsų Klubui turėti mielą draugę Diržin- 
skaitę mūsų garbės nare.

Ilgiausių ir vaisingų metų mielai Leokadijai!

NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS 
Ozone Park, N.Y.

Atlankius aidietę Onutę Čepulienę
Kaip žinoma, draugė Onu

tė Čepulienė buvo smarkiai 
susirgusi ir pergyveno gana 
skaudžią operaciją. Dabar 
jau gerokas laikas, randasi 
namuose ir po truputį stiprė
ja, gražiai atrodo.

Nors jau pats viduržiemis, 
bet pas ją žydi gėlės, kurios 
be žiedų, tai vešliais lapais 
žaliuoja, lyg jau priminda
mos pavasarį. Onutė visuo
met turėdavo tą menininkės 
gyslelę, vos tik įeini į jos 
butą — ir tuoj tą pastebi.

Nors ji būdama dar jauna 
mergaitė atvyko į šią šalį, 
bet neturėjo progos atlanky
ti tėviškės. Kadangi vyras 
Vincas ilgus metus sirgo, jai 
teko jį slaugyti, o vėliau 
pablogėjo ir jos sveikata. Jos 
draugų padovanoti iš Lietu-

vos suvenyrai labai įvertina
mi, puošia jos butą.

Svarbu, kad ji yra gera 
dainininkė, turi gražų balsą. 
Ji yra dainavusi kituose cho
ruose, bet Aido Choras, ku
riam ji atidavė daug, daug 
metų, jai labiausiai prie šir
dies. Onutė dainavo kvarte
te, taipgi su Choru dainavo 
operetėse. Dabar ji yra Aido 
Choro garbės narė. Mes jos 
pasigendame.

Kadangi šiais metais, dėl 
nepalankaus oro, ji negalėjo 
su Aidiečiais dalyvauti Nau
jametiniame baliuje, ji vis- 
vien paaukojo dešimtinę lyg 
ir save nusibausdama.

Aido Choro vardu dėkoju 
už dovaną ir mielai draugei 
linkiu stiprių, ilgų ir sveikų 
metų.

WORCESTER, MASS.

Mirus

J omii Petkūnui
Reiškiame gilią, užuojautą jo artimiesiems, gimi 

nėms ir draugams Lietuvoje ir Amerikoje.
Likome nuliūdę netekę nuoširdaus draugo.

F. Petkūnas
J. Demikis
N. Laza
R. Trakimavičius
I. ir R. Januliai
P. Plokštys
Draugai
S. Kumgauskienė
J. Sabaliauskas
P. Petrauskienė
M. Yucius
J. Senkus

Draugė
F. Blazis
A. Buchy
V. Tamošiūnienė 
J. Nevin
A. Pilkauskienė 
F. ir A. Kalanta 
Lucy Auščius 
J. Karazija 
Draugai 
E. Jusius 
Draugai

N. B.

Naujajame Vilniaus televizi
jos bokšte, iškilusiame Karo- 
liniškių rajone, baigiami 
montuoti įrengimai.

V. Gulevičiaus nuotr.

šie 1981 metai “Laisvės” 70 m. jubiliejiniai.
“Laisvės” dalininkų suvažiavimas įvyks

balandžio 26 d 10 vai. ryto
Laisvės salėje, 

102-02 Liberty Avė 
Ozone Park, N. Y.

pietų turėsime 
k s menininkai iŠ

Po suvažiavimo, 2 vai. po 
ypatingai puikų koncertą, kurį atlil 
Tarybų Lietuvos. Svečių turėsime iš tolimesnių 
Jungtinių Valstijų kolonijų ir iš Kanados.

Po meninės programos bus banketas, puikūs 
pietūs, paruošti Jono Belecko priežiūroje.

Auka—$15.

Iš Niujorko Moterų Klubo veiklos
* ♦ ♦

Iš sausio mėnesio susirin
kimo pirmininkė pranešė,

Gruodžio mėnesyje susirin
kime klubietės nutarė “Lais
vės” fondui paaukoti $100.

Sekantiems metams valdy- j ka(j mirė mūsų narės Ona 
ba palikta ta pati: pirmininkė ■ Malinauskienė-Malin ir Apo- 
leva Mizarienė, vicepirmi
ninkė Marijona Stukienė, už- 
rašių sekretorė Nastė Buk- 
nienė, finansų sekretorė 
Anne Yakstis, iždininkė Nel
lie Ventienė, korespondentė 
Adelė Rainienė, dovanų ko
misija Ona Babarskienė ir 
Sofija Stasiukaitienė.

Šiame mitinge aukų gavo
me iš: M. Zeikus $20; Apolo 
nijos Bečienės $10; po $15 
aukojo — M. Jakštas, N. 
Shumbris, S. Stasiukaitienė, 
Bronė Keršulienė ir M. Stri
peikienė; P. Kalenda — $3. 
Dovanomis prisidėjo B. Ker
šulienė, A. Rainienė ir N. 
Shumbris.

Pirmininkė pranešė, kad 
mirė mūsų narė Josephine 
Augutienė. Ją minutės tyla 
pagerbėme atsistojimu.

lonija Bečienė. Joms taip pat 
išreiškėme pagarbą atsistoji
mu.

Pirmininkė taipgi pranešė, 
i kad mūsų finansų sekretorė 
Anne Yakstis jau grįžo iš 
ligoninės, ir gydosi pas savo 
sesutę Klubo narę Olga Mar
gos.

Mūsų narė Suzana Kazoky-’ 
tė-Jones mus pasveikino su 
Naujaisiais metais prisiųsda- 
ma $5; taipgi mūsų narė 
Teresė Simas mums prisiun
tė laišką iš Floridos su svei
kinimu ir $5 auka. Joms 
ačiū.

Klubietės ruošiasi minėti 
Moters Dieną kovo 8. Valdy
ba tuo pasirūpins.

A. R., Koresp.

BRIEFS
Anthony Bimba, Paul Ven

ta and Victor Becker, well 
known activists in American 
Lithuanian movement, cele
brated their birthdays last 
week. Many greetings were 
received and appreciated.

* * *
I read with great interest 

Darius Lukoševičius’ article 
in the “Laisvė” January 23. 
There is another Lithuanian 
journalist growing up. We in 
New York got to know him 
very well and also other 
children of Lithuanian “dip
lomats” — Rūta Kapočius, 
Isoldutė Laurinčiukas, Laris
sa Tsibulski. At the present 
we have in New York Mr. 
and Mrs. Krivitskas’ two 
lovely youngsters-Jurgutė ir 
Jonukas. We love them ail.

* * *
If you’ve ever worked in 

an office — in fact if you’ve 
ever had a boss — you’ll get a 
big kick out of “Nine to 
Five”, a new comedy about 
office life. If you’ve ever 
wanted to “murder” your 
boss, subject him to the 
humiliation and torture that 
he has inflicted upon you. 
“Nine to Five” will fulfill 
your most vengeful fanta
sies.

“Nine to Five” reveals the 
ugly truth about office work.

* * *

tisement by the Inland Steel 
Company seeking applicants 
for future jobs, creating a 
major traffic jam. There 
were no jobs openings. The 
company only wanted to up
date its application pool.* * ♦

It was mentioned in New 
York Post that “Ann Jillian, 
the sexy blonde in the TV 
series “It’s a Living”, will 
pose for a poster; we’re told 
it will be “tasteful.” Ann 
Jillian born to Lithuanian 
parents as Jūratė Nausėdai
tė. * * ♦

Louise Pettibone Smith, 
eminent scholar of Biblical 
history and dedicated natio
nal leader in struggles for 
constitutional freedoms, es
pecially the rights of the 
foreign born, died on Friday, 
January 2 at the age of 93 in 
Hartford, Conn.

A graduate of Bryn Mawr, 
she received her master’s 
and doctor’s degree there for 
her work on Semitic Lan
guages and Palestinian Ar
cheology.

She became Professor 
Emeritus at Wellesley Col
lege in 1953, after having 
taught Biblical History for 38 
years.

“A critical year in. the 
history of chemical warfare, 
was 1980, according to a 
report by the Center For 
Defense Information re
leased recently. The agencee 
says a rapid increase in U. S. 
anti-chemical defensive 
weapons, coupled with an 
emphasis on building new of
fensive chemical weapons 
will “lead to a more dange
rous world”, and is a result 
of “the cooling of U. S. — So
viet relations.”

* * *
In East Chicago, Ind., a 

week ago five thousand peo
ple responded to an adver-

Use
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