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KRISLAI
Arafatas Kaire
Pasmerkė Arafatą 
Aušroto protas 
Naujieji Metai . . .

R. BARANIKAS
Nelengva suprasti Palesti

nos Išlaisvinimo organizaci
jos (PLO) vado Jasiro Arafa
to apsilankymo Kaire reikš
mę. Ten jis susitiko su Egip
to prezidentu Mubaraku, ap
sikabino, gyrė Egyptą kaip 
“tikrą Palestinos žmonių gy
nėją” ir t. t. Bet šešeri metai 
atgal PLO nutraukė visus 
ryšius su Egyptu, nes jis 
pasirašė taikos sutartį su 
Izraeliu ir faktinai kaip ir 
pasitraukė iš bendro arabiš
kų šalių fronto.

Ar kas nors pasikeitė da
bar? Mes nematome žymių. 
Faktas, kad Washingtonas 
sveikino Arafato-Mubarako 
apsikabinimą, rodo, kad tas 
įvykis naudingas Vakarams, 
o patyrimas rodo, kad kas 
naudinga Vakarų politikai, 
nenaudinga arabams.

Arafatą jau pasmerkė ke
lios palestiniečių grupės. De
mokratinis Frontas už Pales
tinos išlaisvinimą, PLO dalis, 
kuriai vadovauja marksistai, 
pasmerkė Arafato pareiški
mą Kaire kaip nelogišką. 
Paties Arafato artimas padė
jėjas, Saleh Chalefas, pareiš
kė, kad susitikimas su Muba
raku buvo “asmeniškas Ara
fato žingsnis”, kuris neatsto
vauja PLO stovį.

□
Kuomet JAV jėgos prave

dė savo intervenciją į mažiu
kę Grenadą, “Draugo” bend
radarbis Br. Aušrotas trium- 
fališkai sušuko: “Išdraskė 
komunistų — teroristų liz
dą!” Bet šalia didžio džiaugs
mo Aušrotas reiškė ir pasi
piktinimą — prieš Britanijos 
premjerę Thatcher, prieš ki
tus Vakarų Europos politi
kus . . . Bet labiausiai jis 
pyko ant Vakafų Vokietijos 
užsienio reikalų ministro 
Genscherio, kam tas apgai
lestavo, kad Vakarų Vokieti
ja nebuvo informuota. Anot 
Aušroto, gerai, kad tas ne
padaryta, nes Vakarų Vokie
tijos ministerijose “tūno Ry
tų Vokietijos KGB agentai”. 
Kitoje straipsnio dalyje Auš
rotas vadina ABC televizijos 
kanalo žurnalistus “inkvizito
riais”, nes jie nepakankamai 
reakciniai.

Taigi — britų konservato
riai, ABC žurnalistai, net 
Vakarų Vokietijos kolegos 
krikščionys demokratai ne
pakankamai anti-komunisti- 
niai “Draugo” bendradarbiui. 
Bet tas nestebėtina: juk tai 
tas pats Aušrotas, kuris 
praeityje apšaukė Amnesty 
International komunistine 
organizacija, nors kiekvienas 
kiek apsišvietęs žmogus ži
no, kad tai organizacija, kuri 
nuolat registruoja politinius 
kalinius visame pasaulyje, 
nežiūrint, po kokiais reži
mais jie nebūtų kalinami. ‘

□
New Yorke neseniai lankė

si žymus Nikaragvos poetas 
Ernesto Admeral. Apie 900 
žmonių susirinko istorinėje 
Cooper Union salėje, kur 
kadaise kalbėjo Lincolnas, 
kad klausytis jo poezijos 
skaitymo. Toks didelis susi
domėjimas juomi buvo ne tik 
dėl poezijos, bet ir dėl fakto,
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laimingų ir linksmų naujų jų i 984 metų visiems 
SKAITYTOJAMS, RĖMĖJAMS IR BENDRADARBIAMS
Sirija paleido JAV lakūną

I

Lt. Robert Goodman savo susitikime su prez. Reaganu, 
[kairė 
dešinėje—Jessie Jackson.

je]. Už jo — jo tėvas Robert Goodman Sr. ir

Washington. — Prez. Rea
gan, puris net nemalonėjo 
pasikalbėti telefonu, kai bap
tistų kunigas Jesse Jackson 
su religinių vadovų grupe 
rengėsi vykti į Siriją, dabar 
su vis
žusį lakūną lt. Robert Good
man. po 30 dienų jį Sirijos 
prez. Assad paleido iš nelais
vės, į 
Sirijos
trankos numušė JAV bombo
nešį, 
pozicij
tų grubdžio 3 d.

Demokratų 
kandi 
tą savb taikos misiją susilau
kė gražių įvertinimo žodžių 
ne tik iš paties išlaisvinto 
kario akūno Goodmano, jo 
šeimos narių, bet ir iš paties 
prez. Reagano ir savo riva- 
lių — demokratų prezidenti
nių kaįididatų bei_ daugelio 
senatorių ir kongresmanų'."^\

Jessie Jackson misija buvo 
privata 
gumenti
Sirija JAV lakūną turėtų

a pompa sutiko sugrį-

kurią jis pateko, kai 
priešlėktuvinės pa

bombardavusį Sirijos 
as Libane pereitų me-

prezidentinis 
atas Jessie Jackson už

ns pobūdžio, o jo ar
ai buvo tokie, kad

"Laisvės" reikalais
Ameriką netikėtai užpuolė 

dideli šalčiai. Palietė ir New 
Yorką, o taip pat ir “Lais
vę” — jos pastogės vandens 
vamzdžiai sušąlo ir sprogo. 
Kol jie puvo pataisyti, pra
vesti n 
galėjo dii 
vės” paškutinio 1983-ųjų me
tų numerio negalėjome iš
leisti.

iuji, darbininkai ne- 
rbti; dėl to ir “Lais-

tuo pačiu metu yrakad jis
katalikų kunigas ir pažangios 
liaudiškos Nikaragvos val
džios narys.

Dar k
tui, bet 
go” birč 
be abejo

tas taikinys Aušro- 
apie poeziją “Drau- 
istinis bendradarbis 
mažai žino^

“Laisvės” kolektyvas Nau
jųjų Metų proga siunčia savo 
linkėjimus visiems mūsų 
skaitytojams, bendradar
biams, 'ėmėjams ir kitiems 
prieteliams po visą mūsų pla
čią šalį, Kanadoje, kitur už
sienyje Įr senojoje mūsų tė
vynėje, Lietuvoje.

Laimės ir sėkmės visiems!

Mini Mao 90-ą/j 
gimtadieni

Peking. — Gruodžio 26 d. 
komunistinės Kinijos vado
vybė atžymėjo savo buvusio 
vado Mao Zedong 90-ąjį gim
tadienį ir ta proga prie jo 
mauzoliejaus įrengė memo
rialinius kambarius trims jau 
mirusiems jo bendralai- 
kiams — premjerui 
Enlai, prezidentui Liu 
qi ir maršalui Zhu De.

Išbalzamuotas Mao
kristaliniame 
to laiko, kai 
m. Šalimais 
memorialinis

Zhou
Shao-

kūnas

Svarbieji 1983-ųjų metų įvykiai
New York. — JAV laikraš

čių ir radijo bei TV redakto
rių nuomone svarbiausi trys 
1983-iųjų metų įvykiai buvo 
šie: kamikaze pobūdžio už
puolimas ant JAV marinų 
Beirute spalio 23 d., kada 
žuvo 241 marinas; Pietų Ko
rėjos lėktuvo nušovimas rug
sėjo 1 d., kada žuvo visi 269 
keleiviai ir įgula, ir Ameri
kos invazija į Grenadą spalio

paleisti žmoniškumo sumeti
mais. Taigi Sirija ir padarė 
tą žmoniškumo*' gestą, net 
nestatydama Amerikai jokių 
sąlygų. Dabar JAV politikie
riai sako, kad, kaip sugrįžo 
lakūnas Goodman, taip turi 
sugrįžti ir visi Amerikos ka
riai, esantys Beirute vadina
moje taikos misijoje.

Prez. Reagan pareiškė, 
kad jis dėkingas Sirijai už šį 
gestą ir pasiuntė prez. Assa- 
dui laišką, kviesdamas 
tolimesnių pasitarimų, 
kiant išvesti svetimas 
riuomenes iš Libano.

tebelaikomas 
sarkofage nuo 
jis mirė 1976 
įrengtas ir jo
kambarys. Dabar tad dar 
atsirado trys nauji memoria
liniai kambariai.

Iškilmėse mauzoliejuje ir 
spaudoje pabrėžta, kad, ne
paistant klaidų, kurias jis 
yra padaręs, Mao esanti di
delė istorinė asmenybė. Jo 
nuopelnai nusveria jo klai
das.

Iškilmėse negalėjo daly
vauti Mao našlė Jiang Qing, 
kuri su trim vadinamos “ke
turių gengės” nariais tebesė
di kalėjime už savo radikali- 
nę veiklą.

Kiti iš dęšimties įvykių 
buvo šie: JAV ekonomika — 
infliacijos ir nedarbo sumažė
jimas, deficito padidėjimas; 
J'AV branduolinių raketų 
dislokavimas Vakarų Euro
poje ir Tarybų Sąjungos nu
traukimas nusiginklavimo 
pasitarimų; Lecho Walensos 
laimėjimas Nobelio Taikos 
premijos; Menachem Begino 
rezignavimas iš premjero pa
reigų; Oras: žiemos pūgos, 
pavasario potvyniai ir uraga
nai. Ir pagaliau dešimtasis: 
vidaus reikalų sekretoriaus 
James Watt pasitraukimas iš 
pareigų.
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Laiko šūkis: “Šalin karas!” Ši nuotrauka iš Hamburgo, Fed. 
Vokietijos, bendrai pavaizduoja ne tik vokiečių, bet ir visos 
Europos protestą prieš JAV branduolines raketas ir karą, 
kurio pasaulis nenori ir priešinasi.

Tai tokia redaktorių nuo
monė, bet reporteriai mano, 
kad visame pasaulyje svar
biausiu įvykiu buvęs JAV 
branduolinių raketų disloka
vimas Vakarų Europoje ir su 
tuo surištos protesto demon
stracijos visame pasaulyje. 
Kai dėl Amerikos, jie sako,

prie 
sie- 
ka-

Seniausia
Amerikoje

3į

Susie Brunson

Jungtinės Tautos 
pasibaigė Generalinės asam
blėjos 38-oji sesija, kurios 
metu diskutuota šimtai pa
saulio taiką ir saugumą ir 
gerovę liečiančių klausimų. 
Savo spaudos konferencijoje 
gen. sekretorius Javier Pe
rez de Cuellar pareiškė, kad 
Libane geriau tiktų Jungti
nių Tautų daliniai negu kaip 
dabar ten yra JAV, britų, 
prancūzų ir italų. Jis taip pat 
tvirtino, kad JAV ir Tarybų 
Sąjungos nesutarimas suma
žinti branduolinius ginklus 
paneigia kitoms pasaulio ša
lims teisę nuspręsti savo 
likimą.

- Čia Atšilo santykiai tarp 
Egipto ir Arafato
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Roosevelt, L. I. — Gruo
džio 25 d. čia gyvenanti 
Susie Brunson su savo plačia 
gimine atšventė savo 113-ąjį 
gimtadienį. Spauda praneša, 
kad ji esanti pati seniausia 
Amerikoje. Ta proga ją tele
fonu pasveikino ir prez. Rea
gan.

Klausiama, kokia tos ilgų 
metų paslaptis, ji atsakė, 
kad tos paslapties nežinanti. 
Ji gimė per 1870 m. Kalėdas, 
Bamberg, S. C., kaip vergo 
duktė. Tada JAV prezidentu 
buvo Ulysses S. Grant.

Kennedy siūlo kovą 
prieš badą Amerikoje

Washington. — Tvirtinda
mas, kad faktai apie badą 
Amerikoje yra ne koks anek
dotas, bet žiauri tikrovė, 
Massachusetts senatorius 
Edward Kennedy siūlo suda
ryti $2.5 bilijoną kovai prieš 
badą.

Jis tą savo sumanymą pra
nešė spaudos konferencijoje, 
pareikšdamas, kad šių Kalė
dų metu yra labiau negu 
aišku, kad badas Amerikoje 
yra ir kaskart didėja.

Prieš Thanksgiving dieną 
jis pravedė apklausinėjimus, 
penkiose Amerikos vietovėse 
ir dabar susirūpinęs gautais 
rezultatais. Jis prez. Reaga- 
no politiką dėl bado pavadino 
nežmoniška ir nepadoria. 
Nors recesija oficialiai laiko
ma užsibaigusia, bet, kaip 
tvirtino Kennedy, ji nesibai
gė tiems milijonams ameri
kiečių, kurių Reagano admi
nistracija nemato.

Baltųjų rūmų politika pate
ko į ugnį nuo to laiko, kai 
prezidentinis patarėjas 
Meese išsireiškė, jog badas 
Amerikoje yra daugiau kaip 
anekdotas, nei tikrenybė.

Egipto prez. Hosni Mubarak šiltai sutinka PLO vadą Yasir 
Arafatą, evakuotąjį iš Libano po šešių savaičių apsupimo 
Tripoli mieste, kurį be perstojos bombardavo PLO 
disidentai.

kad tai buvęs tiltų metai — 
ir primena tiltą, kuris su
griuvo Connecticut valstijo
je, ir iškelia Brooklyn© tiltą, 
atšventusį savo 100 metų 
jubiliejų.

Reporteriai pabrėžia, kad 
tiltai yra svarbūs ne tik kaip 
priemonė sujungti teritori
jai, bet turi ir simbolišką 
reikšmę. Jie jungia tautas ir 
valstybes. Kokie nauji tiltai 
atsiras ateinančiais ' naujau
siais 1984-aisiais metais su
jungti žmonijai ir apsaugoti 
ją nuo gresiančios branduoli
nio karo pražūties?

Pirmoje eilėje eina nusi
ginklavimas, apie kurį aną
dien rašė Tarybų Sąjungos 
vadovas Jurijus Andropovas 
savo pranešime TSRS Ko
munistų partijos Centro Ko
mitetui; nusiginklavimas, 
prie kurio Kalėdų švenčių 
proga kvietė popiežius Jonas 
Paulius II; nusiginklavimas, 
prie kurio didvalstybes kvie
čia žmonijos ateitimi susirū
pinusios tarptautinės organi
zacijos ir visose šalyse vei
kiančios kovotojų už taiką 
draugijos.

Ryšium su

Cairo. — Iš Beiruto eva
kuotasis PLO vadas Yasir 
Arafat, pakeliui į savo nuola
tinę būstinę Yemene, gruo
džio 22 d. buvo čia priimtas 
Egipto prezidento Hosni Mu- 
rabak, su kuriuo jis apsikabi
no ir praleido porą valandų.

Kalbėtasi taikoj reikalais 
Artimuosiuose Rytuose. Pre
zidentas Arafatą vadino “mo- 
deruotu kovotoju” už Pales
tinos žmonių teises, o Arafa
tas gyrė Egipto prezidentą 
už jo supratimą Palestinos 
žmonių reikalo.

Tai buvo pirmasis Arafato 
apsilankymas Caire per pas
taruosius šešerius metus. 
Tada PLO ir 17 kitų Arabų 
Lygos narių nutraukė santy
kius su Egiptu už tai, kad 
Egiptas pasirašė taikos su
tartį su Izraeliu.

Šis susitikimas įvairiai ver
tinamas arabų pasaulyje. 
Prieš jį eina PLO disidentai,

kuriuos remia Sirija, o neu
tralieji PLO nariai sako, kad 
tai esąs “privatus” Arafato 
gestas.

JAV tuo tarpu tą susitiki
mą vadina pirmu žingsniu 
prie taikos pastangų Art. 
Rytuose atgaivinimo.

Tačiau, kaip ir buvo lauk
ta, dėl to smarkiai pasisakė 
Izraelis. Premjeras Shamir 
pareiškė, kad JAV pozicija 
esanti nukreipta prieš taikos 
interesus.

Dabar laukiama Arafato 
susitikimo su Jordano kara
lium Husseinų, o paskui pasi
tarimų tarp PLO, Jordano ir 
Egipto dėl Palestinos atei
ties.

Jordanas jau pasirašė su
tartį su Egiptu dėl preky
bos, nuimdamas suvaržy
mus, kurie buvo uždėti, kai 
Egiptas pasirašė taikos su
tartį su Izraeliu.

Neatnauįins 
sankcijų

Brussels.
1981 m. Lenkijoje įvesta 
karine padėtimi Europos 
Bendrosios Rinkos valstybės 
buvo uždėjusios ekonomines 
sankcijas prieš Tarybų Są
jungą. Bet dabar nė viena iš 
tų dešimties valstybių neno
rėjo tų sankcijų atnaujinti 
1984-iesiems metams. Rin
kos kalbėtojas pareiškė, kad 
tos sankcijos “pasiekusios sa
vo tikslą”, nes davusios Ta
rybų Sąjungai suprasti, kad 
buvę nepasitenkinimo dėl jos 
rolės Lenkijos akcijoje.

Tačiau iš kitos pusės tas 
pats kalbėtojas pripažino, 
kad praktiškai tos sankcijos 
teturėjusios mažai reikšmės 
Tarybų Sąjungai ir jos eko
nomijai, nes jos lietusios 
nedaug nesvarbių gaminių. 
Tarp uždraustų prekių buvo 
kenuotos žuvys, pianinai, ki
limai, šaldytuvai ir kiti gami
niai, kuriuos Tarybų Sąjunga 
pati gaminasi arba lengvai 
gali gauti kitose šalyse.
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Atėjo Naujieji Metai
Sunku sutikti šiuos Naujuosius metus su giedra nuotaika. 

Nors tradicija reikalauja, kad mes v 
ta proga, bet kaip čia pražiūrėsi faktu 
nepaprasto pavojaus slenkstyje? Pi 
tikriausiai nerodė posūkio į geru, į viltį. Kaip tik 
atvirkščiai — visa eilė faktų rodo, kad dangus nepaprastai 
apsiniaukęs, kad grėsmingi debesys spiečiasi, kad audros 
pavojus gan reališkas.

Kas atsitiko?
Visu pirma reikia pripažinti, kad tarptautiniai santykiai 

drastiškai pablogėjo, kad tarptautinis įtempimas aštrus, 
kad nusiginklavimo viltys nustunjtos į nuošalį, kad 
ginklavimasis varomas pirmyn pilnu 
liejasi keliuose pasaulio kampuose . .

Santykiai tarp mūsų šalies ir Tarybų Sąjungos yra tos 
visos skaudžios problemos centre. Sįmku analyzuoti .visas 
detales, bet mums atrodo, kad visas 
žino, kad Tarybų Sąjunga pageidauja tų santykių gerinimo. 
Tad, kodėl jie vis blogėja? Atsakymas yra aiškus: kaip tai 
sako Kennedy, Mondale ir kiti Demokratų partijos 
lyderiai, kaip tai jaučia milijonai Amerikos žmonių, 
Reagano administracija sąmoningai ^stengiasi santykius vis 
aštrinti. Tam yra visa eilė motyvų, kurie suplaukia į vieną. 
Visų pirma, Reaganas ir jo artimieji 
patį agresingiausią Amerikos kapitalo) sparną, taip vadina
ma “Naująjį kapitalą”, kuris koncentruojasi vyriausiai 
Vakaruose ir Pietvakariuose. Dešinysis Republikonų parti
jos sparnas, kuris atstovauja tą kapitalo sparną, nori labiau 
agresingos politikos dėl kelių tarpusavyje surištų sumeti
mų: jie nori, pelno laimi, vis didesnio ginklavimosi; jie nori 
agresingos politikos pasauline plotme, nes tas gerai 
išreiškia šovinistinius-jankiškus impulsus, jų panieką kitų 
kraštų žmonėms, ypatingai kitų rasių; jie nori, kad 
nacionalistiniai jausmai šioje šalyje nustelbtų nepasitenki
nimą dėl ekonominės krizės, nedarbo ir bado.

Mūsų krašto vidaus politikoje Reagano administracija vis 
atviriau rodo savo anti-liaudišką veidą. Mūsų prezidento 
mintis dažnai išreiškia jo patarėjas tylees, kuris neseniai 
sukėlė skandalą su savo pareiškimu 
Kaip žinia, po visą šalį yra tūkstančiai viešų valgyklų, 
kurias išlaiko bažnyčios ir labdaringos įstaigos. Šimtai 
tūkstančių bedarbių ir kitų neturtuolių 
gauti bent šiltos sriubos bliudą arba kokius kitus paprastus 
pietus. Bet Mees drįso viešai pareikšti 
valgo, yra veltėdžiai, tinginiai, sukčiai, 
kas katalikų kunigas, kurio bažnyčioje 
tokia valgykla, teisingai atsakė:

"Ponas Mees, kuris, kaip esu tikras 
niekad neturi rūpintis, šaiposi iš tų žmonių, kurie ateina 
pas mus valgyti. Tegu jis atvažiuoja p 
kaip ištisos šeimynos stovi eilėje pri 
kurioje valgykla, stovi kartais per va 
laiku. Ar Mees mano, kad jeigu jie 
jeigu, jie nevalgytų verčiau prie savo nt

Tas netiesioginis dialogas tarp Re; 
Kansas© kunigo neblogai apibūdina, 
šalyje: prie vairo stovi žmonės, kurie visais atžvilgiais, 
kaip tai taikos, gerbūvio, švietimo, sveikatos reikalais, 
stoja prieš liaudies interesus. Nestebėtina, kad to fakto 
įdrąsintos korporacijos, monopolistinis 
ofensyvoje.

Darbo žmonės bando ginti savo teisejs. Visa eilė streikų 
parodė, kad kur unijos stovi kovingose 
ne taip jau lengva pasiekti savo pelnagilobiškus tikslus. Bet 
kova nelengva. Štai Greyhound autobusų šoferių ir kitų 
darbininkų streikas pasibaigė nei 
pralaimėjimu: ~ kompanijos bandymas 
nepasisekė, bet unija taipgi buvo priv 
ir leisti sumažinti algas, nors ne tiek, kiek kompanija 
pageidavo.,

Amerikos liaudis laukia sunkios kovos. Kaip sakyta, 
kaip vidaus taip užsienio politikoje 
priešingos jėgos vykdo pagal savo va 
reikia pastoti kelią.

eni kitus sveikintume 
į, kad pasaulis randasi 
aeitieji metai., 1983,

aru, kad kraujas jau

pasaulis instinktyviai

patarėjai atstovaują

apie badaujančius.

ten ateina kasdiena

, kad tie, kurie ten 
Vienas pro-liaudiš- 
Kansase užlaikoma 

, apie savo pietus

as mus ir pamato, 
e bažnyčios rūsio, 
andas kad patekti 
;urėtų pakankamai 
osavo stalo?” 
agano patarėjo ir 
kas dedasi mūsų 

kapitalas, randasi

pozicijose, kapitalui

tai laimėjimu nei 
sutriuškinti uniją 

ersta kiek nusileisti

žmonių interesams 
lią planus, kuriems 

Paimkime karines intervencijas 
užsienyje. Tuo tarpu mūsų karinės jėgos yrą tiesioginiai 
įsivėlusios į pilietinius karus bent dviejose pasaulio dalyse: 
Artimuose Rytuose ir Centralinėje 
marinai Libane ir karo laivynas pakraštyje vis atviriau 
veikia kaip Chamajalo ultra-reakcinės 
ninkai, ginkluotose kovose prieš Libano 
musulmonus, prieš palestiniečius — kitaip sakant, prieš 
absoliutę Libano gyventojų daugumą. Visa eilė pačios 
Amerikos strategų įspėjo, kad intervencija Libane beviltiš
ka. Ko ten galima atsiekti? Ar marinai okupuos visą 
Libaną? Ar jie bandys nugalėti Siriją?

Tokią pat beviltišką intervenciją mūsų kariauna praveda 
Centralinėje Amerikoje. Salvadore mes remiame vieną 
labiausiai sadistinių režimų pasaulyje, Nikaragvoje mes 
slengiames užgniaužti demokratinę liaudies valdžią, kurio
je katalikai (įskaitant gerą skaičių k 
komunistai darbuojasi kartu, steng 
nuskurusios liaudies dalią.

Tad, dangus niūrus. Bet būtų klaida 
nematyti prošvaisčių. O jų ^ra. Nežiūrint Washington©, 
pažanga pasaulyje žengia pirmyn. Amerikos kapitalas 

\ “atkariavo” mažiukę Granadą, bet fašistinė klika nustumta 
i šalį Argentinoje ir ten atsteigta kiek demokratiškesnė * /

Amerikoje. Mūsų

“valdžios” sąjungi- 
nacionalistus, prieš

nigų), socialistai, 
lamiesi pagerinti

pulti į pesimizmą,

, .7 ‘

Kas ką rašo ir sako
NEBLOGAS ANALYZAS

Viename lietuviškame laik
raštyje mes skaitome

Jau nuo 13 amžiaus vidurio 
Lietuvos žmonės buvo for
maliai apkrikštyti bei pa
skelbti krikščionimis (aukš
taičių krikštas 1251 metais, 
atkartotas 1387 metais, že
maičių pirmas krikštas 1413 
metais). Mūsų tėvynėje 
krikščionybę tuomet skelbė 
lenkų dvasininkai, kurie lie
tuviškai nemokėjo ir todėl 
beveik jokio sąlyčio su žmo
nėmis neturėjo. Jų vartoja
mos lotynų ir lenkų kalbos 
nei Lietuvos liaudžiai, nei 
didžiajai bajorų daliai nebu
vo suprantamos, todėl ir jų 
skelbiama krikščionybė liko 
lietuviams svetima tuo metu. 
Be to, dvasininkai, būdami 
svetimtaučiai, godžiai sten
gėsi čia įsigyti turtų ir kiek 
galėdami prabangiau gyven
ti, o grynai tikybiniais reika
lais bei žmonių religiniu auk
lėjimu jie ne visada rūpinosi. 
Jie nerodė noro išmokti vie
tinių žmonių, lietuvių, kalbą, 
jie nesirūpino nei jaunimo 
švietimu. Neturėdami dvasi
nio pašaukimo, kai kurie 
siekė sau tik privilegijų ir 
neribotos pasaulinės val
džios. Kai kuriais atvejais jie 
vyravo ir net bajorijoj. Pa
vyzdžiui, kunigai buvo atleis
ti nuo karo tarnybos, pasau
liečių teismas negalėjo jų 
teisti, nes jie priklausė Ro
mos jurisdikcijai, kai tuo 
tarpu dvasininkų teismas ga
lėjo teisti ir pasauliečius. 
Žemės savininkas tufėjo ati
duoti dvasininkams dešimtą 
savo derliaus dalį. Ir. kol 
dvasininkas neatsiimdavo sa
vo dalies, savininkas neturė
jo teisės likusios derliaus 
dalies nuimti nuo savo lauko. 
Kartais dvasininkas, norėda
mas nubausti žemės savinin
ką, sąmoningai nepaimdavo 
savo dešimtos derliaus da
lies, ir taip nuo rudens lietų 
žūdavo visas derlius laukuo
se.

Liūdna buvo žemdirbių da
lia — juos slėgė sunki bau
džiavos našta, nes juos iš
naudojo ir bajorai, ir dvasi
ninkai. Su jais elgdavosi kaip 
su medžiagine nuosavybe. 
Spaudžiamas žemdirbys ne
turėjo kam pasiskųsti, todėl 
darbo žmogus su išsiilgimu 
laukė geresnio rytojaus. Bet 
ne vien žemdirbiai, o ir 
bajorai buvo nepatenkinti 
dvasininkų privilegijuota 
padėtim ir žvalgėsi progų 
išsilaisvinti iš atėjūnų lerikų 
varžtų, nes tuo metu Lietuvą 
jau siekė humanistinio sąjū
džio idėjos, smerkiančios 
žmogaus išnaudojimą ir skel
biančios sąžinės laisvę, lygy
bę, visuotinį švietimą.

Neblogas istorinis analy- 
zas, gan taisyklingai atvaiz
duojantis, kaip iš pat pra
džios klerikalija Lietuvoje 
buvo liaudies interesams 
priešin^jėga, kaip kunigijai 
vyriausiai rūpėjo jos pačios 
medžiaginės privilegijos.

Tai analyzas, kuriame nie
ko naujo, mes su juomi su
tinkame ir čia nebūtų reikalo 
šios virš paduotos citatos 
perspausdinti. Bet mes tą 
citatą paduodame, nes kiek 
nuostabu, imant domėtis, 
kas yra tų žodžiy autorius ir 
kur jie tilpo: ogi,; autorius 
yra kunigaš Fr. Skėrys, o

santvarka. Fašizmo pamatai branka Čilėje. Vakarų 
Europos žmonės, ypatingai Vakarų Vdkietijos, parodė, kad 
jie nestebės pasyviai, kai amerikiečiai ten įtaiso vis 
daugiau branduolinių kanuolių. Afrikoje visur stengiamasi 
atremti neo-kolonializmo užsimojimus, o Pietų Afrikos 
žmonių kova už savo laisvę vis labiau stoja pasaulinio 
dėmelio centre. Kinija, bėnt dalinai,v bent laipsniškai, 
pradeda apsigalyoti ir gal grįš prie logiškos išvados, kad 
Tarybų Sąjunga yra jos naturalė sąjungininkė.

Yra ir kitų žymių pasaulio danguje, kad žmonės įstengs 
atremti reakciją, sulaikyti karo rengėjų užmasčias, pajėgs 
tęsti žengimą link geresnio pasaulio.

Laimingų ir Taikingų Naujų Metų!

“LAISVĖ”

raštas tilpo katalikų “Drau
ge”!

Taigi, norėtųsi pastatyti 
kun. Skėriui ir “Draugo” 
redaktoriams vieną kitą 
klausimą:

Argi galima išaiškinti 
ankstyvųjų Lietuvos dvasi
ninkų gobšumą, nesirūpina
mą liaudiės reikalais/tiktai 
faktu, kad jie buvo svetim
taučiai? Juk .jie galų gale 
buvo kunigai, atsiųsti į Lie
tuvą atlikti savo ganytojiš
kas pareigas, juk jų rolė 
naujai apkrikštytame krašte 
buvo ypatinga, reikalaujanti 
dar didesnio pasišventimo 
negu “reguliarinėje” ganyto
jiškoje darbuotėje.

Jeigu taip buvo pačioje 
pradžioje, kuomet padėtis 
pasikeitė? Kuomet Lietuvos 
kunigija kaipo tokia (nekal
bant apie išimtis) tapo pro- 
liaudiška, suprantanti kaimo 
biednuomenės kančias? Kuo
met Lietuvos kunigija nusto
jo buvusi dvarininkų, žem
valdžių, vėliau buržuazijos 
sąjungininkė?

Mes žinome išimtis: retas 
dvasininkas, — sakysime ku
nigas Strazdelis, tvirtai stojo 
liaudies pusėn. Kai kurie 
dvasininkai vėliau per savo 
talentą įsirašė į mūsų kultū
ros garbės lentas — Bara
nauskas, Maironis ir t. t. Bet 
kunigas Skėrys šventą teisy
bę sako, kad Lietuvos žem
dirbius išnaudojo ir bajorai ir 
dvasininkai. 20-ame šimtme
tyje baudžiavos nebuvo ir 
nebuvo bajorijos, bėt buvo 
tos sistemos nauja forma, — 
valstiečius išnaudojo buožės, 
buržuazija ir . . . dvasinin
kai.

Mums atrodo, kad jeigu 
kunigas Skėrys taip supran
ta tolimą praeitį, logika rei
kalauja, kad jis suprastų ir 
netolimą praeitį.

KATALIKYBĖ DABAR
Neblogą ąnalyzą apie kata

likybės rplę dabartiniame pa
saulyj^nekuris laikas atgal 
tek^Uskaityti kitame lietuviš
kame laikraštyje, “Vienybė
je”. Tas spaudos organas, 
žinoma, neklerikališkas, bet 
jame tautinės vienybės dėliai 
lietuvių katalikybės balsui 
duodama nemažai vietos. 
Tad, bent kiek stebėtina 
buvo ten skaityti Kazimiero 
Baltrukonio žodžius:

Plati ir didelė katalikų im
perija, paplitusi visam žemės 
rutulyje. Formalių katalikų 
virš 700 milijonų. Imperato
rius — popiežius. Jo minis
trų kabinetas — Kurija. Jo 
valdžios vykdytojai — prin
cai, vadinami kardinolais, ar
kivyskupai, vyskupai ir kuni
gai. Valdo jis savo imperiją 
Dievo vardu, kaip šv. Petro 
įpėdinis.

Tai seniausia imperija pa
saulyje. Teokratinė. Demo
kratijos nė kvapo.

Nuo pat savo įsikūrimo 
katalikybės padangėje labai 
retai būta saulėtų dienų. 
Nuolatiniai vėjai, audros, 
žaibai, uraganai siautė impe
rijos padangėje. Pasekmės 
tragiškos: Jos istorinėje eg
zistencijoje milijonai žuvo, 
kentėjo. Daug būta karų, 
“raganų” medžioklių. Katali
kai kovojo prieš kitataikius 
ir netikinčiuosius, o pasta
rieji prieš katalikus. Ilgus 
amžius dėl tikėjimo, Dievo

vardu vienas kitą persekiojo. 
Imperija istorijos eigoje nuo
lat kitėjo teritorijos, Dievo 
sampratos ir valdymo sisten 
mos atžvilgiais. )

Jos armija, divizijos 
tikintieji. Ginklai — žodžiaį, 
propaganda, maldos. Akcijon 
įkinkytos visos modernios 
priemonės: radijas, televizi
ja, kinas, teatras, literatūra, 
muzika, poezija, filosofija su 
teologija, mokyklos, menas, 
mokslas ir kasdieninė gausi 
spauda. Retorika, gražbylys
tė — jausminga priemonė 
suartinti žmogų su Dievu. 
Armijos leitenantai — dva
siškiai stengiamasi išmoks
linti ir psichologiškai pareng
ti tikybinei misijai ir propa
gandai.

Nors ir didelės pastangos 
katalikybės akcijoje, tačiau 
šalia katalikybės daugėja 
įvairios krikščioniškosios 
sektos. Klierikų skaičius 
nuolat mažėja, Kunigų ne
mažas skaičius atsisako savo 
misijos, Vatikano iždas turi 
milijoninių nuostolių.Taigi, 
dangus gerokai apsiniaukęs. 
Kaupiasi debesys. Vienur, 
kitur pasigirsta griaustinis, 
mirkčioja žaibai. Kas tie de
besys, griaustiniai ir žaibai? 
Ne tiek iš išorės, kiek iš 
vidaus. Tikintieji ima dau
giau mąstyti, šiaušiasi prieš 
nedemokratiškus dvasiškuos 
metodus ir jos begalinius no
rus tikinčiuosius valdyti.

Taigi,, “demokratijos nė 
kvapo” . . . Bet jeigu taip 
jau yra, kaip lietuvių katali
kų judėjimas, veikiantis po 
teokratijos globa, gali pre
tenduoti, kad kovoja už de
mokratiją Lietuvoje ar kur 
nors kitur?

J
Laiškai
Dear Editor:

I found Jonukas Krivickas’ 
article on their meeting with 
Samantha Smith most inte
resting. It is too bad that 
almost all the American 
journalists who wrote any
thing about her trip to the 
Soviet Union wrote with a 
negative attitude. Even the 
radio and TV commentators 
were critical of her trip, it 
sounded like pure jealousyxof 
an attempt to bring about 
world peace, unless the offi
cial government goal is real
ly not world peace.

Certainly our “leaders” so 
far have not been compe
tent, nor have they been 
able to meet with the Soviet 
Union leader, to even sug
gest any sort of world peace. 
Are they too sophisticated to 
get right to the heart of the 
problem as a bright young 
lady like Samantha is trying? 
We should be encouraging 
young people like these since 
they are about to inherit this 
“free world” we are leaving 
them. |

Good luck to Samantha,z Jonukas, and Jurgutė fob 
taking a step in the right 
direction.

Very truly yours, 
Arthur R. Petrick 
P.O. Box 10

Elka Park, New York 12427

Dar vienas nacis dirbo Amerikai
Vienna. — Buvęs belgų 

nacių lyderis Robert Jan 
Verbelen čia spaudos pasi
kalbėjime prisipažino, kad po 
II Pas. karo, per aštuonerius 
metus Vienoje jis šnipinėjo 
Amerikai, vadovaudamas 
100 asmenų agentūrai.

Tą savo pareiškimu jis pa
darė po to, kai New Yorke 
savo būstinę turinti B’nai 
B’rith žydų organizacija jį 
apkaltino, kad jis dirbęs 
JAV kontražvalgybai Austri- 
joje tarp 1947 ir 1955 metų. 
Tą medžiagą organizacija bu
vo gavusi iš JAV vyriausybi
nių dokumentų, kurie tapo 
prieinami pagal Freedom of
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1984 metų sausią pirmąją sukanka 270 metų, kai gimė 
lietuvių grožinės literatūros pradininka|N&ristijonas Done
laitis. Ši sukaktis plačiai pažymima visoje Tarybų Lietuvo
je. "

Nuotraukoje: K. Donelaičio paminklas Klaipėdoje.
B. Aleknavičiaus nuotrauka

Jie norėtų nutylėti. . .
Neapsakysi, kad net šiuo 

metu lietuviškoje išeivijoje 
būtų mažai rašoma. Rašoma 
daug. Leidžiami laikraščiai ir 
žurnalai bei žurnaliukai, kny
gos, knygelės, knygutės.

Ir juose rašoma apie labai 
daug ką. Tame tarpe — ir 
apie pačius save, tai yra, šios 
padangės lietuvius, netgi — 
kartas nuo karto — jų istori
ją. Deja, tai dažniausiai gau
nasi labai vienašonė istorija. 
Juk ją rašo jau naujos forma
cijos žmonės, kuriems gana 
dažnai lietuviškosios emigra
cijos istorija prasideda ketu
riasdešimt septintaisiais me
tais.

Apie senąją lietuvišką emi
graciją dipukinė periodika 
geriausiu atveju nutyli . . .

Kanadoje leidžiami “Tėviš
kės žiburiai” rašė: “Niekas 
iki šiol rimtai nesirūpino pla
ningu archyvinės medžiagos 
telkimu, ypač senosios atei- 
vijos. Daug jos žuvo. Net ir 
ta, kuri dar dabar galėtų 
būti išgelbėta, nėra nukrei
piama į archyvus. Kol ta 
medžiaga bus privačiose ran
kose ir nepasieks viešų ar
chyvų, negalės pasitarnauti 
istoriniam lietuvių emigraci
jos tyrinėjimui . . . Reikia 
tik vieno dalyko — iniciaty
vos”, — baigia savo sampro
tavimus “Tėviškės žiburiai”.

Deja, gausi patirtis rodo: 
tos iniciatyvos vadinamoji 
“patriotinė” emigracija labai 
stokoja, kai iš jos negalima 
išspausti dolerio ar padaryti, 
atsiprašant, “politikos”. Dar 
blogiau, kai kalba — apie 
pažangiąją išeiviją, jos istori
ją, žinomus veikėjus, pagar

Information aktą.
Jan Verbelen, šiuo metu 

72 m. amžiaus, 1966 m. 
Austrijos teismo buvo ištei
sintas, bet, kaip žydų organi
zacija teigia, jis buvo už akių 
nuteistas mirties bausme 
Belgijos karinio teismo. Jis 
buvo kaltinamas už karo me
to nusikaltimus prieš žmoniš
kumą.

Tai jau antras žymus na
cis, kuris, kaip paaiškėjo, 
dirbęs JAV žvalgybai po II 
Pas. karo. Vienu tokių yra ir 
Barbie, dabar sėdintis Pran
cūzijos kalėjime ir laukiantis 
teismo.

sėjusius visos Amerikos 
mastu: visa tai reakcionierių 
propaganda mėgina nutylėti, 
nepaisant jokių faktų ir ele
mentariausio objektyvumo. 
Taip elgiasi ne tik tradici
niai, seno plauko ir sukirpi
mo reakcionieriai. Tokie pat 
ir modernieji, tokie, kurie 
susibūrę apie Šviesą-Santarą 
ir tą “atvirąjį” žurnalą “Aki
račius”, — ir jis mėgina 
nutylėti Amerikos pažan
giuosius lietuvius, jų veikė
jus, na, o kai parašo . . .

. . . Prieš kurį laiką nete
kome Antano Bimbos. Kaip 
žinia, tai buvo ženkli figūra 
ne tik pažangiųjų lietuvių, 
bet aplamai viso krašto dar
bininkų judėjime. Oratorius, 
redaktorius, daugelio knygų 
autorius. Vilniaus universite
to garbės daktaras, ilgametis 
“Laisvės” redaktorius. Bet 
kurio iš šių jo veiklos punktų 
(paminėjome dar toli gražu 
ne visus) pakanka, kad Anta
nas Bimba aiškiai ir tvirtai 
būtų įrašytas į lietuviškosios 
emigracijos istoriją. Ir štai 
“Akiračiuose” šiemet pasiro
dė straipsnis, parašytas V. 
Trumpos* .ir kalbantis apie 
tolerancijos stoką reakcinėje 
(aišku, jis to žodžio nenaudo
jo) emigracijoje. Be kita ko, 
rašoma, kad neįmanoma ir 
negalima nutylėti Antaųo 
Bimbos cituoju: N

“Antanas Bimba išvarė ne- 
siaurą pradalgę ne tik mūsų 
išeiviškame gyvenime, bet ir 
Amerikos darbininkų (ypač 
angliakasių) gyvenime”. At
rodytų, kad “Akiračiai” pa
galiau parodė elementarios 
tolerancijos požymius, bet 
kur ten! Tai būta, kaip sako
ma, “taktinio ėjimo”. Po to 
pasipylė kupinos tulžies ir 
įniršio pastabos: kliuvo V. 
Trumpai (beje, jau ne pirmą 
kartą), o Antano Bimbos 
vardas buvo tiesiog panie
kintas.

Tai vienas iš daugelio pa
vyzdžių, kaip buržuazija per 
savo propagandą rodo tole
ranciją ir objektyvumą . . .

V. M.

Washington. — Gruodžio 
23 d. JAV pratęsė su Rumu
nija mokslinio ir kultūrinio 
bendradarbiavimo sutartį, 
kuri galios iki 1985 m. Ry
šius šioje srityje JAV su 
Rumunija palaiko jau per 
pastaruosius 10 metų.
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Alis Balbierius, Valstybinio gamtos apsaugos komiteto 
inspektorius, ir Leonas Jurša, laikraštininkas, kartu
aprašo, kaip Lietuvoje kovojama prieš 
pažeidžia gamtos apsaugos nuostatus.

tuos, kurie

^Kultūros dVtg aršiai

Rugpjūčio 30 dienos rytą 
Čepkelių rezervato direkto
riaus Albino Gvozdo kabine
te telefonas skamba beveik 
be perstojo. Direktorius ne
spėja aiškinti, kad rezervate 
draudžiama spanguoliauti. 
Specialūs leidimai išduodami 
tik aplinkinių kaimų, gyven
tojams. Bet įkyrių prašinėto
jų netrūksta — daugelis kaž
kodėl nori spanguoliauti bū
tent ten, kur uždrausta.

Ant direktoriaus stalo il
gas automašinų numerių są
rašas. Jis perduotas Valsty
binei gamtos apsaugos ins
pekcijai, kad būtų nubausti 
rezervato nuostatų pažeidė
jai. Nuostatuose aiškiai pa
rašyta: „Pašaliniams asme
nims važinėti bet kuriomis 
transporto priemonėmis ir 
vaikščioti rezervato teritori
joje, Išskyrus bendrojo nau
dojimo kelius, be rezervato 
administracijos leidimo drau
džiama.** ' Mediniai skydai 
prie visų kelių kelelių bei 
kitų rezervato prieigų įspėja 
apie tą patį. Tačiau uogau
tojų godulio spanguoliauti 
uždraustoje vietoje tai ne
mažina.

Spanguoles šiemet leista 
rinkti nuo rugsėjo 1 dienos 
visur, išskyrus Žuvinto, Čep
kelių ir Kamanų rezervatus. 
Čepkelių rezervato darbuo
tojų rūpesčiai prasidėjo dar 
prieš kelis mėnesius. Iš pra
džių plūdo mėlynių, bruknių, 
aviečių rinkėjai, prasidėjo 
rugpjūtis — užpuolė ne
kviesti spanguollautojai. Re
zervato jėgeriai ir kiti dar
buotojai spėjo gerokai pa
vargti, išprašinėdaml ne
kviestus svečius, rašydami 
'protokolus. Per paskutines 
dešimt rugpjūčio dienų užre
gistruota per 50 automašinų, 
kurių savininkai bei vairuo
tojai be leidimo įvažiavo | 
rezervatą. Rugpjūčio 27 die
ną tokių pažeidimų buvo net 
septyniolika. O kiek dar at
važiuodavo traukiniais, au
tobusais ar palikdavo maši
nas artimiausiuose kaimuo
se...

Su rezervato direktoriumi 
dalyvaujame eiliniame reide. 
Iš toli baltuoja ant smėlėto 
kalnelio raisto pakraštyje 
pastatytas senas „Moskvi- 
čius", linguoja kelių uogau
tojų nugaros. Mašinos šeimi
ninkui, atostogaujančiam 
Varėnos kultūros namų vai
ruotojui Kęstučiui Lfcsickui 
surašomas protokolas. Pensi
ninkas iš Vilniaus Piotras 
Jeryginas net apsidžiaugė 
pagautas. Mat jis bespanguo- 
liaudamas pasiklydęs ir ne
berandąs kelio į Marcin
konių geležinkelio stotelę.- 
Prie jaisto surandame „Žigu
lius",' kurio šeimininkų arti 
nematyti. Užklausus Valsty
binę autoinspekciją, paaiškė
jo, kad automobilis,' kurio 
numeris 18—03 LKV, pri
klauso vilnietei B. Dlchavi- 
čienel. Netrukus čia atva
žiuoja Varėnos žemės ūkio 
valdybos „gaziukas" (valsty
binis numeris • 96—08 LIL). 
Vairuotojas sakosi laukiąs iš 
pelkės su spanguolėmis grįž
tančių valdybos darbuotojų 
su svečiais iš .Vilniaus. įdo
mu, kas per patį darbymečio 
kaime įkarštį randa laiko 
dacbo‘metu rinkti spanguo
les draudžiamoje vietoje, 
prieš terminą?

Rugpjūčio 31 dieną į pel
kę išvažiuoja trys operaty
vinės rezervą tp darbuotojų 
grupės. Jos nuolat palaiko 
'ryšį per radiją. Neiškentę 
vienos dienos iki termląo, į 
pelkę patraukė vietiniai' gy
ventojai. Raiste prie Eglinai- 
člo salos akipločiu linguoja 
apie penkiolika nugarų.- Kal
bame ir geruoju, ir piktuoju. 
Pasirodo, tarp jų nemaža ir 
atvykėlių, ypač iš Vilniaus. 
Jau žinome, kaip w jie 
teisinsis. Spanguoles, girdi, 
renka pirmę kartą, daugiau 
čia kojos nekels, nežinoję, 
jog čia negalima. Kitų, pa
sirodo, pablogėjusi sveikata, 
jie be spanguolių negali gy
venti. ..

Uogautojai paprastai į 
raistą prasiskverbia be do
kumentų, pavardžių nesako 
arba kuo įžūliausiai meluoja. 
Ir nesinori tikėti, kad jie vi
si kaip vienas nežino, jog 
Čepkelių raistas yra rezer
vatas. Štai Eglinaičio saloje 

aptinkame iš pušaičių ir 
paparčių suręstą palapinę, 
laužavietę, kelias nukirstas 
žalias pušaites, paliktas 
šiukšles. Čia būta pačių 
„gudriausių" uogautojų — 
slapta ateita j pelkę, pernak
vota Ir anksti rytą kibta j 
darbą. Čia „specialistų" brai
žas.
.Nekviesti rezervato sve

čiai palieka savo buvimo 
pėdsakus — laikraščio skiau
čių, polietileno maišelių, net 
kiaušinių lukštų... Numestos 
nuorūkos. O raistas po saus
rų šiemet lyg parakas. Per
džiūvę kiminai per kojomis 
beregint sutrupa į pilkšvus 
miltelius, kol stebimės rū
kančiųjų įžūlumu, ateina ži
nia, kad raiste pastebėti dū
mai — dega pelkė. Direkto
rius Albinas Gvozdas sku
biai surenka darbuotojus. 
Jau aštunta vakaro, bet vy
rų vėl laukia darbas. Gais
ras kilo ten, kur šią dieną 
buvo daugiausia uogautojų. 
Nuorūka, degtukas? O gal 
kas tyčia? Albinas Gvozdas 
mano, kad gali būti ir taip. 
Iš keršto, kad surašytas pro
tokolas. Bendromis miškų 
ūkio darbuotojų ir rezervato 
žmonių pastangomis gaisras 
buvo užgesintas.

Kokią žalą daro rezervatui 
nekviesti svečiai? Jie trikdo 
rezervato gyventojų ramybę, 
išbaido gerves, kurtinius, 
dubeltus, erelius žuvininkus, 
ištrypia retųjų augalų au- 
gimvietes. Dubeltai, lygieji 
žalčiai, daug retų vabzdžių 
bei augalų rūšių randama lik 
Čepkeliuose. Dėl to čia ir 
įsteigtas rezervatas. Jo dar
buotojai turi daug mokslinto 
tyrimo užduočių * — ste
bėti gyvūniją ir augaliją, 
sekti pelkeje vyksiančius na
tūralios gamtos procesus. Sie
kiama rezervatuose išsaugoti 
bei pagausinti reliktus, j Lie
tuvos TSR raudonąją knygą 
įrašytas rūšis.

Rezervato direktorius Al
binas Gvozdas, beje, dirban
tis čia pirmus metus, ener
gingai siekia, kad jo valdose 
būtų tvarka. Organizuoja 
šiemet daugiau reidų, kvie
čiasi | pagalbą Varėnos vi
daus reikalų skyriaus dar
buotojus. Geru žodžiu mini 
milicijos kapitoną Romą Šu
kį, daug padedantį gam
tosaugini nk a ms* Ateityje re
zervato teritorijos apsau
ga dar sustiprės. Rezerva
to niekas neturi trempti. Čep
kelių raisto — valstybės sau
gomos gamtinės teritorijos — 
grožis, gyvūnija ir augalija 
turi būti Išsaugoti ateičiai.

Savanaudžiais, nekultūrin
gais žmonėmis vadinami tie, 
kas veržiasi j rezervatus uogų 
ir grybų. Juk Lietuvoje yra 
77800 hektarų pelkių, kurio
se dera spanguoles, (steigti 
32 specialūs botaniniai-zoo- 
loginiai draustiniai spanguo- 
lynai, užimantys 72314 hekta
rus. Sulaukus rugsėjo 1-osios, 
juose leista spanguoliauti vi
siems, kas tik nori.

Tarp gamtos -apsaugos 
(statymo pažeidėjų Ijūna ir 
tokių, kurie įsigudrina rink
ti uogas uždraustose vietose 
darbo metu. Tokių pažeidė
jų pavardes gamtos apsau
gos darbuotojai praneša į 
darbavietes. Jie turėtų būti 
griežtai baudžiami.

Rezervatai —- natūralios 
gamtos etalonai. Juose turi 
būti ramybė, o gamtos turtai 
— neliečiami.

Paprūsė, 1941

Prie nakties juodos skaros 
Tiks dienos plaukai balti.
Bet per sapną paryty 
Tu laukiesi ne aušros.

Pasistiebus ant tvoros, 
Dangų švintantį pati 
Man lyg burbulą puti — 
Žydrą burbu ą, kol sprogs.

O sprogimo nebijai: 
Susimaišo su žole 
Stiklo šukės ir kraujai.

Tik ištįsę pa figa i 
Skraido muilo burbule 
Tilžės- gotišk' langai.

A. Bernotas

Lietuvos TSR valstybiniame akademiniame operos ir baleto teatre įvyko Giacomo 
Puccini operos “Bohema” premjera.

Spektaklio statytojai — dirigentas Lietuvos TSR liaudies artistas, respublikos 
valstybinės premijos laureatas Jonas Aleksa, režisierius — Eligijus Domarkas, 
dailininkas — Lietuvos TSR nusipelnęs meno veikėjas, respublikos valstybinės 
premijos laureatas Rimtautas Gibavičius. Spektaklyje dalyvauja jauni, bet jau gerai 
žinomi dainininkai. \

Nuotraukoje: Scena iš operos “Bohema”. X / V. Gulevičiaus nuotrauka

J aunieji universiteto mokslininkai
Maždaug kas penktas Vil

niaus V. Kapsuko universite
to auklėtinis yra studentų 
mokslinės draugijos (SMD) 
narys. Jeigu tik studentas 
mėgsta savo specialybę, yra 
smalsus, domisi problemo
mis, kurias nagrinėja fakul
tetų katedros, yra pasiryžęs 
dirbti mokslinį darbų — jam 
durys į SMD visuomet atvi
ros.

Universiteto studentų 
mokslinė draugija teisėtai 
gali didžiuotis, kad dauguma 
šiandieninių garsių Tarybų 
Lietuvos mokslininkų yra 
buvę jos nariai.

Mokslinis tiriamasis dar
bas studijuojančiam jauni
mui — tobulėjimo mokykla, 
padedanti įsisavinti profesi
jos paslaptis. Jau pirmame 
kurse studentams rengiami 
susitikimai su dėstytojais, 
organizuojamos ekskursijos 
po laboratorijas, o su siau
resnių specializacijų moksli
nėmis problemomis studen
tai gali susipažinti fakultetų 
būreliuose.

Reikšmingą vietą Universi
teto SMD veikloje užima 

KOVOTOJAI UŽ TAIKĄ IR PAŽANGĄ

Pasišventęs darbininkų reikalui
„Laisvės" laikraščio pusią- tinku, pabandysiu, esu bedar- 

piuose, daugiausia Toronto 
ir apskritai Kanados lietu
vių gyvenimui skirtose skil
tyse, dažnai randama Jono 
Ylos pavardė. Jis rašo Ka
nados politikos klausimais, 
informuoja apie pažangių 
tautiečių veiklą ir rūpesčius.

Kai 1976 metais liovėsi 
ėjęs pažangiųjų Kanados lie
tuvių laikraštis „Liaudies 
balsas", jo skaitytojų orga
nu tapo Niujorko „Laisvė“. 
Ilgametis Toronto laikraščio 
vyriausiasis redaktorius — 
nuo pirmojo iki paskutiniojo 
numerio — Jonas Yla, toliau 
bendradarbiaudamas pažan
gioje spaudoje, tarytum pra
tęsė savo garbingą literatūri
nę pareigą, liko toliau su 
skaitytojais, kurie jam artimi 
ir savi jau daugiau kaip pu
sę amžiaus.

Kaip steigėsi Kanados lie
tuvių darbininkų laikraštis, 
vaizdžiai aprašė savo prisi
minimų knygoje „Nuo Roza
limo iki Kalifornijos" žino* 
mas pažangietis Vladas Rai
la, papasakojęs, kokiu būdu 
1932 metų rugsėjo pabaigo
je buvo išspausdintas pirma
sis „Darbininko balso" nu
meris:

„Laikraštį leisti galėtume, 
bet kas jį redaguos? Kas at
liks techninį darbą? Nėra pri
tyrusių darbininkų. Nėra 
technikos, ką jau apie re- 
daktorius kalbėti.
* Ką daryti? Kažkas pasiūlė 
Joną Ylą, kad bandytų su
organizuoti leidimą. Šis švel
naus, ramaus būdo žmogus, 
truputį pagalvojęs tarė: „Su-

seminarai ir konferencijos. 
Juose studentai kasmet per
skaito 1200-1500 pranešimų, 
iš jų gerą dešimtadalį — 
kitose TSRS aukštosiose mo
kyklose.

Pačių jaunųjų universiteto 
mokslininkų darbai turi ne 
tik teorinę reikšmę — įvai
rūs jų pasiūlymai taikomi 
pramonės, žemės ūkio ir kul
tūros srityse. Pavyzdžiui, Fi
zikos fakultetas sudaro ūki
skaitines sutartis su įvairio
mis organizacijomis, o stu
dentai dažnai gauna užduo
tis, kurios betarpiškai susiju
sios su gamybine praktika. 
Vien praėjusiais metais jau
nieji fizikai buvo aštuonių 
mokslinių straipsnių ir pen
kių racionalizacinių pasiūly
mų bendraautoriai. Fakulte
te technikos mokslų kandida
to P. J. Žilinsko iniciatyva 
įkurta studentų išradėjų-ra- 
cionalizatorių draugija, ku
rios tikslas dirbti ir propa
guoti studentų novatorinį 
darbą. Fizikos fakulteto 
SMD mokslinis vadovas vy
resnysis dėstytojas V. Bale- 
vičius prisimena, kad seniau

bis, laiko turiu“.
Taip prasidėjo pažangaus 

laikraščio leidimo „kryžiaus 
keliai". Pinigų visi mažai tu
rėjome, tad sumetėm po po
rą dolerių pradžiai. Įteikėm 
juos J. Ylai: (lNa, drauguži, 
daryk, ką išmanai". O vis
ko reikia: ir rašomosios ma
šinėlės, ir šrifto, popieriaus, 
spausdinimo mašinų, patal
pų. .. Visi tie rūpesčiai gulė 
ant Jono Ylos pečių".

Pirmąjį „Darbininkų žo
džio" numerį šie nuostabūs 
entuziastai paruošė ir iš
spausdino namuose, kur nuo
mojo kambarius, tr nors bė
dos nesibaigė, nors siautė 
ekonominė depresija, pažan
gūs darbininkai buvo polici
jos persekiojami, o pastara
jai uoliai padėjo „savi" na
cionalistai ir klerikalai, pro- 
letari n is Kanados 1 ietuvi ų 
laikraštis išsilaikė. Tai buvo 
didžiulis Jono Ylos nuopel
nas. ?

1934 metais pą^eitęs pa
vadinimą į „Liaudies balsą", 
šis laikraštis ėjo< iki 1976 
metų vasario, atlikdamas di
džiulį politini, visuomeninį 
ir kultūrinį darbą. Paskutinį 
jo numerį J. Yla surinko pats 
linotipu. Ištisus 43 metus jis 
redagavo šį darbininkų laik- 
raštįl Jam įvairiu laiku pa
dėjo, talkininkavo kiti žino
mi pažangūs Kanados lietu
vių literatai 
kas, K. Kilikevičius, V. Rai
la, P. Pajuodis ir kiti.

Jono Ylos vardas gerai ži
nomas visiems Siaurės Ame
rikos pažangiesiems lietu

Z. Janaus

sieji jų fakulteto profesoriai 
P. Brazdžiūnas, A. Jucys, 
vėliau J. Viščakas jau vado^ 
vavo studentų mokslinei 
veiklai. Jie laikomi fizikos 
fakulteto SMD organizato
riais ir vadovais.

Chemijos fakulteto studen
tų moksliniai darbai taikomi 
radiotechnikoje ir elektro
technikoje, metalų pavir
šiaus savybėms gerinti, de
koratyvinių dirbinių apdailai 
ir lakų-dažų dangoms gauti. 
Lengvojoje pramonėje — 
pluošto apdailai, gaminant 
skystus kristalus elektroni
nių laikrodžių indikatoriams.

Aukštųjų mokyklų SMD 
nariai dalyvauja konkursuo
se Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos premijoms gau
ti. Pernai tarp keturių pre
mijuotų buvo du universiteto 
jaunųjų mokslininkų darbai: 
Pramonės ekonomikos fakul
teto studentų A. Kavoliaus- 
ko ir V. Korsako — “Šiuolai
kinė valiutų krizė” ir filologo 
S. Narbuto “Mažųjų M. Hu- 
soviano eilėraščių poetika”.

Eleonora Budzinauskienė

J

viams. Nuo ketvirtojo de
šimtmečio J. Ylos rašiniai už
ėmė svarbią vietą „Laisvės" 
puslapiuose, kur buvo spaus
dinami jo grožinės literatū
ros bandymai, straipsniai ir 
korespondencijos apie kultū
rą. Jono Ylos dramos vei
kalai išėjo atskiromis knyge
lėmis ir buvo vaidinami JAV 
bei Kanados lietuvių darbi
ninkų scenose. J. Ylos kūry
ba užėmė garbingą vietą už
sienio lietuvių proletarinėje 
literatūroje.

O viskas buvo pasiekta 
per savišvietą, atkaklumą, 
meilę darbui. Gimęs 1903 
metų gruodžio 22 dieną Lu- 
ciūnų kaime (dab. Anykš
čių raj. Kurklių apyl.), vos 
šiek tiek pasimokęs, turėjo 
duonos ieškotis svetur — 
1927 metais išvyko į Kanadą. 
Daug vargo ir pažeminimo 
jis, kaip ir daugelis draugų, 
patyrė ieškodamas darbo, kol 
pagaliau šriaip taip įsikūrė 
Toronte. Gyvenimo patirtis 
jį natūraliai atvedė pas kla
sės brolius — komunistus, 
jpaskatino šviestis, nepasi
duoti negandoms.

Praėjo beveik 50 metų, ko^ 
jis vėl pamatė gimtąjį kra“ 
tą. Tai buvo 
respublikinę 
šventę. Kaip 
jis džiaugėsi 
kės laimėjimais: „Aš žinojau, 
kad Lietuva nebe tokia, ko
kią palikau. Tačiau atvirai 
pasakysiu, suradau joje dar 
daugiau pažangos, negu įsi
vaizdavau".

Vytautas KAZAKEVIČIUS
Vilniaus “Tiesa”

1975 motais po 
dainų ir šoki 
tikras patriotas 
tarybinės tėviš-

NOSTALGIJA ARKLIUI
Lietuvoje pagamintas do

kumentinis filmas “Pasiilgom 
arklio” yra, kaip atrodo iš 
aprašymų, tam tikras amal
gamas: nostalgiškas prisimi
nimas arklio, kurio rolė vis 
labiau mažėja kasdieniniame 
gyvenime; romantiškas 
žvilgsnis į nežabotų arklių 
simbolinę kaimenę, lekiančią 
po Lietuvos laukus; arklys 
herojus karo lauke ir arklys 
darbo talkininkas dirvonuo
se .. . Pridėkime prie to 
arklio-žirgo begalinę rolę lie
tuvių tautosakoje, dainose, 
ir mes galime įsivaizduoti, 
kad tokiam dokumentiniam 
filmui medžiagos nereikėjo 
ieškoti — sunkiau gal buvo 
atrinkti kas svarbiausia.

Taigi, mūsų gimtiniame 
krašte, kur arklys prieš kelis 
šimtmečius buvo nuola
tinė, integrale gyvenimo da
lis, dabar jau vystosi roman
tiška nostalgija tam gyvūnui: 
prie Anykščių įsteigta “ark
lio muziejus”, dokumentinia
me filme apie arklį kalba 
liaudiškasis Aukštaitijos kla
sikas Juozas Baltušis . . .
RYŠIAI SU DANIJA

Danijoje įvykusi Lietuvos 
TSR diena stipriai pabrėžė 
Lietuvos kultūros vystymą
si: buvo išstatyta dabartinės 
Lietuvos grafikos paroda, fo- 
toparoda apie Lietuvos ar
chitektūrą, koncertavo “Tri
mito” orkestras ir 1.1.

Ta proga verta pažymėti, 
kad Danijos literatūra tampa 
vis labiau žinoma Lietuvoje. 
Pasirodo, kad grožinės lite
ratūros leidykla “Vaga” jau 
yra išleidusi bent 30 verstų 
iš danų kalbos knygų.

Mes dažnai pamirštame, 
kad Lietuva ir Danija yra 
kaimynės, kad iš Rytų pusės 
Daniją plauja ta pat Baltija, 
kuri plauja Lietuvą iš Vaka
rų, kad Lietuva ir Danija 
randasi maždaug tame pačia
me geografiniame 
kad yra panašumo 
ploto didyje.

Danų literatūra
Lietuvą gan anksti. Dar 
1884-ais metais J. Miliaus
kas-Miglovara išvertė H. 
Anderseno pasakų rinkinį ir 
išleido Tilžėje. Vėliau H. 
Anderseno pasakas į lietuvių 
kalbą vertė Krikščiukaitis- 
Aibšė, S. Baltramaitis, M. 
Šalčius. S. Cesiūnas 1938-ais 
metais išvertė rinktines An
dersono pasakas ir išleido 
Kaune.

Tarybiniais laikais į lietu
vių kalbą buvo išversti gar
saus proletarinio danų rašy
tojo M. Anderseno-Neksės 
(Anderson-Nexo) “Pelia už
kariautojas”, “Ditė — žmo
gaus kūdikis” ir kiti klasiš
kais tapę kūriniai.
BARBARA STREISAND

Amerikos kino-teatruose 
dabar rodomas naujas filmas 
“Yentl”. Filme vyriausioje 
rolėje vaidina, filmą pagami
no, režisavo, redagavo vie
nas asmuo — garsioji aktorė 
Barbara Streisand. “Yentl” 
tuomi skirtingas nuo filmų, 
kuriuose ji iki šiol vaidino, 
nes jis gvildena pačios akto
rės “kilmines šaknis” (“the 
roots”). Streisand yra žydų 
kilmės. Iki šiol ji vaidina 
bendrai amerikietiškuose fil
muose, bet “Yentl” (moters 
vardas žydų kalboje) aktorei, 
kuri pati parašė filmo siuže
tą, turi ypatingą reikšmę. 
Filme ji lyg įsivaizduoja, 
Jcokia ji būtų buvusi, jei jos 

nelis nebūtų emigravęs į 
Ameriką iš Rytų Europos. Ji 
save įsivaizduoja gyvenančia 
ten prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą, religinėje šeimynoje, 
kur mergaitei neprieinamas 
mokslas. Po tėvo mirties ji 
nusprendžia stoti į religinę 
seminariją, bet, kadangi ten 
gali mokytis tik vaikinai, ji 

lygyje, 
klimate,

pasiekė

persirengia į vyrą ir taip 
pozuodama studijuoja ....

Filmas suktas Europoje, 
Čekoslovakijoje ir aplinka 
gan autentiška. Vartojama 
muzika, kuri paremta žydų 
liaudies dainų motyvais.

Streisand nėra vienintelė 
Amerikos teatre ir filmuose, 
kuri stengiasi nenutolti nuo 
savo kilmės kultūros, — visa 
eilė italų, airių ir kitų ateivių 
ainiai kultūrininkai Ameriko
je vis labiau stengiasi iš
reikšti savo ypatingą kultūri
nį palikimą.
AUKŠTOSE MOKYKLOSE

Tūkstančiai ir tūkstančiai 
jaunų dėstytojų kiekvieną 
semestrą praranda savo pos
tus ir tampa bedarbiais. Tai 
jauni profesūros dar nepasie
kę dėstytojai, kurie tikėjosi 
su laiku įsidarbinti ir pasiek
ti nuolatinės profesūros sta
žą, bet, kurie staiga gauna 
raštelį, kuris sako: “Į Jūsų 
klasę neįsirašė pakankamas 
studentų skaičius. Mes su 
apgailestavimu Jus infor
muojame, kad pradedant šio 
semestro pradžia Jūsų mo
kymas šioje institucijoje 
(universitete, institute, kole
gijoje ar kaip betiktų) nu
traukiamas”. Ypatingai daug 
jaunų dėstytojų atleidžiama 
iš darbo meno institutuose, 
universitetų humanitari
nių mokslų fakultetuose, ki
taip sakant — “nepraktiško
se mokslo šakose”.

Mat, ekonominė krizė ver
čia vis daugiau jaunų žmonių 
apsispręsti praktiškai, ieško
ti mokslo, kuris, kaip jie 
mano, jiems duos greitesnę 
galimybę užsidirbti pragyve
nimo lėšas. Studentai bando 
patekti į inžinerijos, komer
cijos, kompiuterių kursus. 
Humanitariniai mokslai ir 
menas gali laukti....

Bet tai ne vienintelė prie
žastis. Studentų dabar iš 
viso yra žymiau mažiau, ne
gu prieš kokius penkerius 
metus. Manoma, kad aukštų
jų mokyklų studentų skaičius 
per tą laikotarpį vidurinės 
klasės šeimų siųsti savo vai
kus į universitetus sumažėjo 
bent 10%.

Reagano administracija žy
miai sumažino fondus, iš ku
rių mokslo įstaigos duodavo 
stipendijas talentingiems 
juodiems jaunuoliams, jau
nuoliams iš kitų rasinių ma
žumų ir t. t. Juodųjų skai
čius universitetų studentų 
tarpe sumažėjo drastiškai.

0 kaip su tais jaunais 
dėstytojais, kurie, prarado 
savo vietas? Jie sužino apie 
tą tragediją dažnai tik kelios 
dienos po registracijos pabai
gos. Ir štai pavyzdys, kas su 
jais atsitinka: mano jaunas 
pažįstamas X per ketverius 
metus dėstė tapybą vienoje 
plačiai žinomų meno mokyk
lų New Yorke. Jis turi 36 
metus amžiaus. Pagal san
tvarką jis ateinančiais metais 
turėjo būti pakeltas į asis- 
tentus-profesorius. Studeę- 
tai mėgo jo klases, jis turėjo 
individualines parodas, į ku
rias kritikai gerai atsiliepė^ 
Bet štai raštelis apiejinepa- 
kankamą registraciją^ .... 
Ką daryti? X turi šeimą, 
dukrelę. Neblogas auto vai
ruotojas (nors jis mašinos 
neturi), jis išlaikę šoferio 
egzaminus ir jau pradėjo vai*, 
ruoti taksi po New Yorko 
gatves.

0 pažįstama dar jaunesnė 
grafikos dėstytoja dirba kaip 
patarnautoja-oficiantė Viena
me Soho rajono restora
nų ... . R. B.

Skaitykite
ir remkite "Laisvę"
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Lietuvos kaimas, 
kelias į ateitį

LIAUDIES MUZIKOS ŠVENTĖ

Lietuvos kaimuose 1939 
metais gyveno 2,2 milijono 
žmonių — daugiau kaip 77, 
procentai visų gyventojų, o 
1982 metais — 1,3 milijono 
arba 36,5 procento. Taigi, ar 
negresia Lietuvos kaimui iš- 

. nykimo pavojus?
Tarybų valdžios metais 

kaimo gyventojų skaičius 
Lietuvoje tolydžio mažėjo. 
Vien per pastaruosius dvyli
ka metų jis sumažėjo 13,3 
procento, tuo tarpu kai vidu
tiniškai visoje Tarybų Sąjun
goje — 6,6 procento. . Tai 
migracijos i miestus, inten
syvaus respublikos indus
trializavimo pasekmė. Ap
skritai šis reiškinys yra pa
žangus. Tokia tendencija bū
dinga visoms industriniu bei 
agrariniu požiūriu išsivysčiu
sioms pasaulio šalims. Ne 
išimtis ir Lietuva — per tą 
laiką greitai augo jos mies
tai, pramonės gamyba padi
dėjo 44 kartus.

Ar nukentėjo dėl to kai
mas, žemės ūkio gamyba? 
Ne. Nežiūrint žymaus darbo 
rankų sumažėjimo, žemės 
ūkis palyginti su 1940 jnetais 
dabar duoda produkcijos dvi
gubai daugiau. Vienai pagrin
dinių žemės ūkio pažangos 
priežasčių buvo jo socialisti
nis reorganizavimas, smulkių 
valstiečių ūkių sujungimas į 
didelius kooperatyviniuš 
ūkius — kolūkius, valstybių 
nių ūkių kūrimas. Mokslo ir 
technikos laimėjimų diegi
mas, darbo našumo didini
mas kompensavo darbo jėgo^ 
sumažėjimą ir užtikrino pa* 
stovų žemės ūkio gamybos 
augimą.

1982 metų gegužės mėnesi 
Tarybų Sąjungoje buvo 
priimta Maisto programa iki 
1990 metų, kurios tikslas 4- 
per kuo trumpesnį laiką žy
miai padidinti maisto pro
duktų gamybą, gerai aprū
pinti jais vis augančias šalies 
reikmes. Dideli uždaviniai 
iškelti joje ir Lietuvos kaimo 
žemdirbiams. Jau šį penkme
tį (1981-1985) vidutinė meti
nė žemės ūkio bendrosios 
produkcijos gamyba turi biįti 
padidinta 8-10 procentų. To- 
dėl prarasti darbo jėgą kai
me yra labai nenaudinga. O 
kaip to išvengti?

Viena svarbiausių priežas
čių, dėl kurių kaimo gyven
tojai keliasi į miestus, yra 
nevienodos darbo ir buities 
sąlygos juose. Jas stengda
masi suvienodinti. Todėl kai
me labardaug statoma. Nau
dodamiesi valstybės ir ūjcių 
parama, vienkiemiuose gy
venę žmonės keliasi į pato
gias gyvenvietes, statydinasi 
naujus namus.

Šiuolaikinės gyvenvietės 

1985 metų vasarą Vilniuje numatyta surengti tradicinę 
respublikinę dainų šventę, skirtą Tarybų valdžios atkūrimo 
Lietuvoje 45-osioms metinėms ir Nemuno krašto išvadavi
mo iš hitlerinės okupacijos keturiasdešimtmečiui. Šiai 
šventei jau dabar ruošiasi respublikos menininkai, meno 
saviveiklos kolektyvai.

Nuotraukoje: Dainų šventės emblema.
i

skiriasi nuo buvusių kaimų. 
Jos statomos pagal architek
tų planus. Jose yra visa, kas 
^būtina žmogui — mokyklos, 
parduotuvės, medicinos, kul
tūros įstaigos, buitinio aptar
navimo įmonės. Laikydamie
si tradicijų, valstiečiai nori 

[statydintis vienaaukščius ar
ba dviaukščius mūrinius na
mus su visais patogumais, 
ūkiniais pastatais. Dabar to
kiose gyvenvietėse, išaugu
siose vietoje buvusių bažnyt
kaimių, miestelių arba visiš
kai naujose vietose, jau gy
vena 64 procentai kaimiečių.

Keičiasi ne tik kaimo'išorė, 
bet ir jo vidinis pasaulis. 
Dabar visas jaunimas baigia 
vidurinį mokslą. Vis daugiau 
kaimo gyventojų įgyja spe
cialybę. Tai liečia ne tik 
žmones su aukštuoju ir spe
cialiuoju viduriniu mokslu — 
agronomus, zootechnikus, 
ekonomistus, inžinierius, ve
terinarijos gydytojus, kurių 
respublikoje yra daugiau 
kaip 35 tūkstančiai. Žemės 
ūkyje dirba ypač daug me
chanizatorių - traktorininkų, 
automobilių vairuotojų, kom
bainininkų, taip pat gyvuli
ninkystės fermų, technikos 
dirbtuvių specialistų. Tokiu 
būdu keičiasi pats darbo po
būdis. Jis darosi panašesnis į 
darbą gamykloje, įdomesnis, 
geriau apmokamas.

Socialinė bei ekonominė 
kaimo pažanga palaipsniui 
ėmė keisti gyventojų pasi
skirstymą. Vis mažiau jauni
mo beišvažiuoja į miestus, o 
pastaraisiais metais kažkada 
išvykusios į juos šeimos pra
dėjo grįžti į kaimą. Jei anks
čiau jaunimas masiškai trau
kė į miestus, tai dabar didelė 
dalis baigusių mokyklą abitu
rientų lieka dirbti tėviškėje, 
arba grįžta į ją, kai baigia 
aukštąsias ir specialiąsias vi
durines mokyklas. Taigi, kai
mui anaiptol negresia išnyki
mo pavojus. Numatyta, kad 
iki 1990 metų Tarybų Lietu
vos valstiečiai užbaigs persi
kelti iš vienkiemių į moder
nias gyvenvietes. Kaimas 
praktiškai iš esmės atsinau
jins. A. Untulis

Maskva. — Tarybiniai kos
monautai Vladimir Liachov 
ir Aleksander Aleksandrov, 
kurie lapkričio 23 d. sugrįžo į 
Žemę po 150 parų erdvėje, 
spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad pasaulio tautos 
turi ginti savo “mažytę pla
netą” nuo didėjančios bran
duolinio karo grėsmės. Jie 
kreipėsi į viso pasaulio moks
lininkus, kad tie pakeltų bal
są prieš erdvės panaudojimą 
kariniams tikslams, ką vyk
do Amerika.

Daugiau kaip 15 tūkstančių kauniečių ir aplinkinių rajonų žemdirbių apsilankė 
tradicinės kaimo kapelų šventės “Grok, Jurgeli” koncertuose. Tris dienas Kauno salėse 
skambėjo nuotaikingos melodijos, savo meistriškumą ir išradingumą demonstravo keli 
šimtai muzikantų, dainininkų ir šokėjų. Geriausieji iš jų iškovojo/t’eisę dalyvauti 
varžytuvių koncertuose sporto halėje. Čia geriausiųjų kapelų pasirodymus lydėjo 
šmaikštūs pasakorių žodžiai, nuotaikingos intermedijos, jaunimo šokiai.

Konkurso žiuri, kuriai vadovavo respublikos nusipelnęs meno veikėjas, kompozito
rius Jurgis Gaižauskas, didįjį prizą paskyrė Kauno “Litekso” vilnos gamybinio 
susivienijimo liaudies kapelai “Vija”. Specialiais Kauno miesto kūrybinių organizacijų 
prizais apdovanotos Alytaus medvilnės kombinato, Naujosios Akmenės kultūros namų, 
Vilniaus V. Kapsuko universiteto, Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto ir Kauno 
medicinos instituto kaimo kapelų saviveiklininkai.

Nuotraukoje: Koncertuoja Palangos kaimo kapela. K Jūrelės nuotrauka

KAIMO RYŠYS: LAUKIAMA
žemės ūkio gamybos vystymas, agropramoninių kompleksų 

kūrimas, o Ir nūdienos kaimo gyvenimas neįmanomas be pati
kimo ryšio, o ryšys — tai pirmiausia telefonas. Apie tai, ko
kia Šiandien telefono .ryšių padėtis kaime, apie jų Išvystymo 
artlrclausiąls metais „Tiesos" korespondentas paprašė papasakoti 
LTSR ryšių ministerijos respublikinio elektros ryšių Ir radloflka- 
cijos mazgo vyriausiąjį mechaniką Geripantą BAREIKJ:

— Telefonas vis plačiau tam
pa,. kiekvieno kaimo gyventojo 
dideliu patogumu, pperatyvaus 
temės ūkio valdymo priemone. 
Koks šiuo metu telefonų tinklo, 
jungiančio respublikos rajonų 
centrus, kolūkius Ir tarybinius 
ūkius,, kaimo . gyvenvietes,. mas- 
tasį!

— Šiuo metu kaime — per 
200 tūkstančių telefonų. Ry
šininkai naudoja telefonų 
tinklo apimčiai apibūdinti to
kį terminų — telefono apara
tų tankumas šimtui gyvento
jų. Šiuo metu ūkiuose ir kai
mo gyvenvietėse šimtui gy
ventojų /tenka 8 telefono apa
ratai, o rajonų centruose 15 
telefono aparatų. Palygini
mui pridursiu, kad Vilniuje 
telefono aparatų tankumas —' 
per .2Q. šimtui gyventojų. 
Kaimo ryšiai per pastaruo
sius metus labai išsiplėtė, nes 
kaimo vietovėse ’ šiandien 
veikia 1052 automatinės.tele
fono stotys. Kita vertus, te
lefonų tankumas įvairiose 
vietose dar nevienodas: Šal
čininkuose jis siekia 40 tele
fonų šimtui gyventojų, Tra
kuose — 33, Naujojoje Ak
menėje — 33, Prienuose — 
28, Zarasuose — 30, Rokiš
kyje — 26, o štai Alytuje 
tik 12, Simne — 10, Vievy
je, Švenčionėliuose — 6, 
Kazlų Rūdoje — 5 telefono 
aparatai šimtui gyventojų ir 
t. t. Apskaičiuota, kad vidu
tiniškai kiekvienas tarybinis 
ūkis turi per 70, o kolūkis — 
per 50 telefonų. Auga ir te
lefonizuotų butų skaičius. 
Nebėra tokio respublikos 
kampelio, kuriame nerastu
me telefono. Telefonais da
bar aprūpinta daugelis buiti
nio gyventojų aptarnavimo 
ir medicininių įstaigų, mo
kyklų, vaikų darželių, ir 
telefonų skaičius juose vis 
didėja. Beveik kiekvieno kai
mo vietovės ryšių skyriaus 
viršininko bute įrengtas tele
fonas, kuriuo jis priiminėja 
iš gyventojų telegramas. Vi
siems pageidaujantiems kai
mo gyventojams įrengiame 
namuose antrą telefono apa
ratą, ši paslauga tekainuoja 
tik tris rublius.

— Kokios techninės priemonės 
Ir naujovės uitlkrlnd kaimo te
lefono ryšio vystymą?

— Jau seniai nuėjo praei
tin rankinių telefono stočių 
epocha. Dabar kaime dirba 
jau antroji automatinių tele
fono stočių karta: žingsnines 
ir relines stotis, kurias buvo 
fcana sudėtinga prižiūrėti; pa
keitė daug tobulesnės koor- 
dinatinės stotys, kurių pajė
gumas — nuo 50 iki 200 te
lefonų numerių. Tokios sto
tys įrengiamos ūkių centruo
se. Kai kurie sustambinti 

ūkiai, jų dabar turi po kele
tą. Tad iškilo reikalas tobu
linti ir jų sujungimo sistemą, 
nes anksčiau tokios stotelės 
susis|ekdavo per rajono cen
tro stotį, ir mes pradedame 
jas jungti tarpusavyje, kad 
ryšys vieno ūkio ribose- bū
tų užtikrinamas tiesiogiai, be 
rajono stoties pagalbos. O 
juk kokybiškas ryšys ūkio 
viduje labai reikalingas: da
bar jau siekiam, kad kiek
viename ūkio padalinyje bū
tų telefonas, nes tai — ope
ratyviausias šiandien kaimo 
įyšyp. Jis vip plačiau naudo
jamas žemės ūkio gamybos 
valdyme. Kita mūsų darbo 
kryptis, plečiant kaimo tele
foninį ryšį — garso koky
bės gerinimas. Kasmet res
publikos ųkiuose įrengiama 
40—50 naujų telefono stočių, 
jas sujungti stengiamės kabe
linėmis linijomis, nes jos pa
tikimesnės. Kasmet pakloja
ma apie 700 kilometrų kabe
linių linijų. Šiandien 60 pro
centų kaimo telefono sto
čių jau sujungta kabelinė
mis ryšio linijomis. Jas mes 
aprūpiname naujausia, ne
paprastai gerą ryšio kokybę 
užtikrinančia daugiakanalio 
ryšio skaitmenine sutankini
mo aparatūra. Šiaip Viena li
nija gali kalbėtis du abonen
tai, veikiant minėtai aparatū
rai — nuo 15 iki 30 aukštos 
kokybės pokalbių perduoda
ma vienų kabeliu. Tokias li
nijas galima panaudoti ir te
legrafiniam ryšiui, perduoti 
vietinio radijo laidas. Šia 
aparatūra ■ dabar geriausiai 
aprūpintos Vilniaus, Trakų, 
Kapsuko, Vilkaviškio, Sakių, 
Prienų, Panevėžio, Kupiškio 
rajonų telefonų ryšio linijos. 
Rengiamės pradėti kaime 
diegti trečioęios kartos kva- 
zielektronines automatines te
lefono stotis „įstok", jas pra
dėsime statyti ateinančiais 
metais, "Ši stotis — visiškai 
automatizuota ir mechanizuo
ta, jų tinklas bus valdomas 
iš zonų centrų, kvaziėlektro- 
ninių stočių pajėgumas — 
4000 numerių. Šios stotys su
darys galimybes teikti abo
nentams 40 rūšių paslau
gas, nes stotis aprūpinta 
ĖSM. Pavyzdžiui, telefono 
aparatas gali tarnauti žadin
tuvu — surinkai kodą, ir rei
kiamą valandą būsi pažadin
tas skambučio. Surinkus spe
cialų kodą, be jokių papil
domų priedėlių prie telefono 
aparato, bus galimą perad
resuoti telefono skambučius 
iš namų į tą teleforio apara
tą, prie kurio esi. Naujoji 
stotis leis vienu metu kalbė
tis keliems abonentams, vėl
gi užteks surinkti specialų

NAUJOVIŲ
kodą, ir įsijungs reikalingas 
pašnekovas. Naudojantis šia 
paslauga, galima rengti ra
jonines mini konferencijas, 
kuriose galės dalyvauti as
tuoni abonentai. Šia stotimi 
naudojantis, viename admi
nistraciniame rajone nesun
ku bus sumažinti šaukiamų 
abonentų numerių rinkimą 
iki dviejų-trijų skaitmenų, 
o panaudojus naujo tipo tes- 
tatūrinius dažnuminius tele
fono aparatus, abonentai ga
lės bendrauti su šios telefo
no stoties elektroninėmis 
smegenimis be ryšininkų pa
galbos, tiesiogiai.

— Kaip kaime vystomas Že
mės Ūkio valdymui Itin svarbus 
dispečeriais telefoninis ryšys?

— Respublikos rajonų cen
trai visi be išimties turi dis
pečerinį ryšį su savo rajonų 
kolūkiais ir kai kuriomis or
ganizacijomis. Šio ryšib pul
tai daugiausia sumontuoti ra
jonų žemės ūkio valdybose. 
Jais rengiami pasitarimai, 
perduodama operatyvi gamy
binė informacija, potvarkiai. 
Prieš porą metų dispečerinio 
telefoninio ryšio sistemos pra
dėtos diegti ūkiuose — jas 
turi jau 50 respublikos ūkių. 
Dispečerinės sistemos pato
gios ir tuo, kad jomis gali
ma palaikyti ryšį su kilnoja
momis radijo stotimis. Dispe
čerinis ryšys taip pat galės 
būti panaudojamas kurti do
kumentinio ryšio linijoms. 
Tai savotiškas fototelegrafas, 
kuriuo gali būti perduodamos 
dokumentų faksimilės. Pašto 
paslaugos tampa nereikalin
gos. Dispečeris taipogi gali 
palaikyti ir technologinį ry
šį: kontroliuoti naftos sau
gyklas, grūdų sandėlius, pa
šarų daržines ir t. t., nes 
taip operatyviausiai galima 
žinoti apie ten esančių ištek
lių kiekį, laisvą plotą. Šias 
sistemas mes jau ■ pasiruošę 
diegti, reikalinga tik organi
zacijų, ūkių iniciatyva.

— Kaimui taipogi labai reika
lingas automatinis tarpmiestinis 
ryšys. Kokios jo perspektyvos?

— Kol kas tik rajonų cen
trai turi automatinį telefono 
ryšį su respublikos sostine, 
didesniaisiais miestais, ta
čiau juo dar negalima pas
kambinti' j miestus, esančius 
už respublikos ribų, gretimus 
rajonus. Mūsų darbo kryptis 
— visuotinis telefono ryšio 
automatizavimas. Siame pen
kmetyje pradėsime kaimo au
tomatines telefono stotis to
bulinti, jos bus aprūpintos 
papildomais įrengimais, kurie 
leis paskambinti tiesiog į res
publikos miestus, bet kurių 
rajonų abonentams, taipogi — 
ir į šalies miestus. Sis pato
bulinimas turi būti užbaigtas, 
ateinančiame penkmetyje.

Kalbėjosi 
Viktoras ARMALIS

Kaip “Balanos
Jau nebeliko senų pirkelių 

Šušvės pakrantėse. Krakių 
apylinkės ūkiuose išaugo 
gražios gyvenvietės — su 
asfaltuotomis gatvėmis, tele
vizorių antenomis virš sto
gų .. . Vakarais jos iš tolo 
šviečia elektros žiburiais.

Tik viena sodyba Ažytėnų 
kaime beveik nepasikeitusi. 
Sena didelė troba šiaudiniu 
stogu, maži langeliai. Kie
me — šulinio svirtis. Vėjas 
lanksto aukštų medžių ša
kas . . . Memorialinė lenta 
skelbia, kad čia gyveno Mi
kalojus Katkus.

Etnografas, literatas, liau
dies švietėjas Mikalojus Kat
kus (1852-1944), XIX am
žiaus paskutiniame ketvirty
je baigęs žemdirbystės aka
demiją netoli Maskvos, tik 
kelis metus tarnavo dvaruo
se. Grįžęs į savo ūkį Krakių 
valsčiuje, dirbo žemę, padėjo 
kaimynams šviestis, geriau 
ūkininkauti, mokė jų vaikus.

Sodybą prie Ažytės upelio 
žinojo knygnešiai, draudžia
mos lietuviškos spaudos pla
tintojai. Mikalojus Katkus 
palaikė ryšius su aušrinin
kais, buvo pažįstamas su J. 
Basanavičiumi, M. Jankumi, 
rašytojais L. Didžiuliene — 
žmona, J. Miliausku — Mi
glovara, garsiuoju knygnešiu 
J. Bieliniu ir kitais. Rinko 
tautosaką, rašė straipsnius 
laikraščiams — daugiausia 
antireliginius, antiklerikali- 
nius.

Mikalojus Katkus dalyvavo 
1905-1907 metų revoliucinia
me judėjime, buvo Krakių 
valsčiaus revoliucinio komi
teto nariu. Už tai caro val
džios kalintas, persekiotas.

Buržuazijos valdomoje Lie
tuvoje Mikalojus Katkus ku
rį laiką mokytojavo, už pa
žangias pažiūras iš pareigų 
atleistas, vėl dirbo savo ūky
je. Atvirai pasisakydavo 
prieš nacionalizmą, klerika
lizmą, ignoravo religines 
apeigas.

Jo plunksnai priklauso ke
liolika apsakymėlių, pasakė
čių, kitokių literatūrinių kū
rinių. Tačiau svarbiausias jo

Telšių taikomosios dailės technikume ruošiami dailininkai 
atlikėjai. Technikume įvestos naujos trikotažo gaminių 
konstravimo ir koloravimo, meninio pramonės gaminių 
konstravimo bei akmens meninio apdirbimo specialybės. 
Tai didelė parama buitiniams gyventojų aptarnavimo 
kombinatams, projektinėms įstaigoms, gamykloms. Metų 
pabaigoje Vilniaus parodų rūmuose surengtoje respublikos 
taikomosios dailės technikumų moksleivių darbų parodoje 
lankytojai žavėjosi busimųjų dailininkų atlikėjų iš Telšių 
pateiktų kompozicijų brandumu, puikia projektų ir darbų 
atlikimo kokybe.

Nuotraukoje: Ketvirto kurso meninio medžio apdoroji
mo moksleivis komjaunuolis Vytautas Vielavičius prie jo 
rekonstruoto senovinio laikrodžio.

A. Sabaliausko nuotrauka

gadynėje”. . .
veikalas — memorialinio po
būdžio knyga “Balanos gady
nė”, pirmą kartą išleista 
1927 metais, antrą kartą — 
dideliu tiražu, atkūrus Lietu
voje Tarybų valdžią.

“Balanos gadynė” — tikra 
lietuvių valstiečių gyvenimo 
Krakių apylinkėse XIX am
žiaus antrojoje pusėje enci
klopedija. Mikalojus Katkus 
pateikė plačią Lietuvos kai
mo panoramą pobaudžiaviniu 
laikotarpiu, vystantis kapita
lizmui. Parodyti socialiniai 
santykiai ir prieštaravimai, 
aprašyta valstiečių buitis, jų 
darbai visais metų laikais, 
gyvenamieji namai, drabu
žiai, maistas, papročiai. Ši 
knyga — neišsenkantis žinių 
šaltinis istorikams, rašyto
jams, visiems, besidomin
tiems gimtojo krašto praeiti
mi.

Kauno restauracinių dirb
tuvių specialistai, vietos gy
ventojų talkininkaujami, rū
pestingai ir kruopščiai atkū
rė senąją sodybą. Joje įs
teigtas Mikalojaus Katkaus 
memorialinis muziejus.

Čia viskas — kaip “Balanos 
gadynėje”. Sena, kaimo 
meistro įmantriais raižiniais 
papuošta spinta, stalas, prie 
kurio dirbdavo Mikalojus 
Katkus, krėslas . . .

Vyžos prie durų, rank
šluostis, čia kabojęs prieš 
daugelį metų, virtuvės ra
kandai. Virvėmis prie lubų 
pritvirtintas lopšys, juda iš 
popieriaus ir kiaušinio lukšto 
padaryti žaisliniai paukštu
kai. Šiame lopšyje augo aš- 
tuoni Mikalojaus Katkaus 
vaikai: trys sūnūs ir penkios 
dukterys.

Muziejaus atidarymo iškil
mėse dalyvavo Mikalojaus 
Katkaus šeimos nariai, Kė
dainių rajono ir Krakių apy
linkės vadovai, svečiai iš 
Vilniaus, Kauno ir kitų mies
tų, apylinkės mokyklų mo
kytojai ir mokiniai, kolūkie
čiai. Rudens gėlių puokštės 
padėtos ant Mikalojaus Kat
kaus kapo buvusiose laisva
manių kapinėse prie Ažytės 
upelio. Zenonas Mikalauskas
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Montreal, Que.
Netekome tautietės

Gruodžio 15 d. iš gyvųjų 
tarpo išsiskyrė senosios kar
tos tautietė — Marijona Biel
skienė, sulaukusi 89 metų 
amžiaus. Paliko sūnų su šei
ma, žentą Charles Mickūną, 
anūkų ir proanūkų.

Velionės artimiesiems 
užuojauta.

gili

Ligos, nelaimės
Antosė Trumpienė Queen 

Mary’s ligoninėje pergyveno 
labai sunkią širdies operaci
ją.

Ada Šuplevičienė puolė ir 
lūžo per kelį koja. Teks ilgai 
vaikščioti su dviem lazdom.

Teresė Zavetckienė puolė 
ir sulaužė ranką per riešą.

Visoms ligonėms linkiu 
greit pasveikti.

Užpuolė chuliganas
Sandrai Pakulienei grįž- 
nt namo, tarpduryje už- 
lolė koks ten vyras ir 

išbraukęs jos piniginę, pabė
go. Kol policija pribuvo, va
gis spėjo pasislėpti.

Išvyko—atvyko
Neseniai pas Lignugarius 

viešėjo jų duktė iš Jungtinių 
Amerikos.valstijų. Grįždama 
nąmo buvo išsivežusi savo 
mamytę paviešėti.

L. Urbanavičiūtė šventes 
praleido kokioj tai saloj.

Buvusi Danutė Vekterytė, 
su savo vyru ir dukrele iš 
Vancouver šventes praleido 
pas savo mamytę ir aplankė 
kitus gimines ir pažįstamus.

Jurgis ir Palymra Taruškai 
svečiavosi pas savo vaikus 
Qttawoj. P.

i Naujųjų Metų proga
Sveikinu visus mano gimines Lietuvoje ir visus 

draugus ir pažįstamus Kanadoje ir Amerikoje. 
Linkiu visiems geros svekatos ir daug sėkmės 
1984 metais.

VALERIJA MASIENĖ
Weston, Ont., Canada

KAUNE, TARYBŲ LIETUVOJE 
' MIRUS 17.00

5-TAS PUSLAPIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- r \\ -------

I

ST. PETERSBURG,FLORIDA
Trumpai sirgęs lapkričio 

12-tą dieną Humana ligoninė
je mirė Vladas Dubendris, 
eidamas 97-uosius metus. 
Vladas Dubendris buvo pla
čiai žinomas Amerikos pa
žangiai visuomenei kaip vei
kėjas — širdingas darbo 
žmonių draugas.

Buvo pašarvotas R. Lee 
Williams koplyčioje. V. Du
bendrio. karstas skendėjo gė
lėse. Jo karstą gausiai lankė 
jo buvę draugai bei bičiuliai. 
Į laidotuves buvo atvykęs 
Vlado brolio sūnus Bronius 
Dubendris iš Mexico, Maine.

Lapkričio 14-osios dienos 
rytą palydovų prisipildė pil
na Williams koplyčia. , 11-tą 
vai. ryto prasidėjo laidotuvių 
ceremonijos. Aldona Alek
nienė pasakė atsisveikinimo 
kalbą. Bronė Vaitkienė skai
tė momentui pritinkamą eilė
raštį. Paskui soliįtas Stasys 
Kuzmickas padainavo velio
nio mėgiamas dainas. Padai
navo dvi dainas Dainos My
lėtojų choras.

Po ceremonijų palydovai 
praėjo pro karstą, paskutinį 
kartą pažvelgti įz bejausmį 
velionio veidą, po to palydo
vai išsiskirstė.

Vlado Dubendrio prašymas 
išpildytas, jo kūnas sudegin
tas, pelenai palaidoti šalia jo 
mirusio brolio Retro Duben
drio Lietuvių kapinėse Mexi
co, Maine.

Palaidojus velionį Duben-

drį po keletos dienų Vlado 
ilgametis globėjas Valys 
Bunkus lietuvių Senjorų pi
liečių salėje jo garbei suren
gė pomirtinius pietus. Šeimi
ninkės pagamino skanių val
gių. Žmonių susirinko skait
lingai.

Salėje prie didžiųjų durų 
stovėjo . juodai apdengtas 
Staliukas, viduryje Vlado 
Dubendrio paveikslas apsta
tytas gėlių puokštėmis. Vi
duryje stovėjo urna su velio
nio pelenais. Šalimai stovėjo 
garbės sargyba, atrodė liūd
nas vaizdas. Velionio pagar
bai buvo paruošta programa, 
kurią pravedė Valys Bunkus. 
Prieš pradėjus pietauti velio
nis buvo pagerbtas tylos 
minute.

Po pietų įvyko programa. 
Choro pirmininkas Stasys 
Kuzmickas kalbėjo choro 
vardu. “Vilnies” redaktorius

S. Jokubka apgailestavo, 
kad negalėjo laidotuvėse da
lyvauti ir prisiuntė raštą, 
kuriam plačiai aprašyti Vla
do Dubendrio nuopelnai pa
žangiame judėjime.Bronė 
Vaitkienė raštą perskaitė. 
Aldona Aleknienė skaitė ve
lionio pagerbimui eilėraštį. 
Advokatas E. Amadio taipgi 
pasakė keletą žodžių velionio 
pagarbai. Dainos Mylėtėjų 
choras padainavo jo labai 
mėgstamas dvi dainas. Vlado 
Dubendrio sūnėnas Bronius 
Dubendris dėkojo visiems už 
dalyvavimą jo dėdės laidotu
vėse ir pietuose.

Pabaigus programą Valys 
Bunkus širdingai visiems pa
dėkojo už dalyvavimą laido
tuvėse bei atvykimą į pietus; 
taipgi visiems dalyvavusiems 
pagerbimo programoje, šei
mininkėms už pagaminimą 
pietų. V. Bunkienė

Veronikai Sakavienei
Nuoširdžiausia mano užuojauta jos sesutei Elz

bietai, kuri daug metų buvo mano mylimą ir artimą 
draugė; taipgi užuojautai jos šeimai ir sūnui 
Zenonui su šeima. Kartu liūdžiu su jumis.

VALERIJA MASIENĖ
Weston, Ont., Canada

$300.00

“LAISVĖS” REIKALAI
Aukos surinktos per “Laisveą” metinį koncertą lapkričio 

15 d.: Per Ievą Mizarienę:
Clem Strauss, Bridgeport, Conn.,

prisiminimui mamytės
Arthur,Natalie ir Katherine Petrick,Elka Park,N.Y. . 50.00
Nellie ir Edmund Shumbris, Bayside, ^N. Y. . . .30.00
Aldona ir Andy Anderson, Wajterford, N.Y............. 25.00
Adelė Lupshevich, Lakehurst, N. J.,

prisiminimui mamytės, Bronės Ostopuk 
Julie Shimkienė, Brooklyn, N. Y..............
Clem Strauss, Bridgeport, Corin.............
Mary Zeakas, Rockville, Md......................

Per Sofiją Stasiukaitienę:
Henry Yuška, Richmond Hill, N. Y...........
Margaret Stripeikis, Brooklyn, N. Y.,

prisiminimui vyro Jono ir sūnrius Albi. .
John Rigely, Milford, Conn........................

Per Nellie Ventienę:
Sylvia ir Algerd Bukas, New Hyde Park, N.Y..........$100.00
Tessie Stočkienė, Lakehurst, b|. J...................................2?.??
U. Kamaitis, Brooklyn, N. Y.
E. Baranauskas, Schenectady 
J. Rigely, Milford, Conn. . 
H. Samanick, Seminole, Fla.

Viso: . .
Čia skelbiame aukas gautas

20.00
15.00
10.00
10.00

$100.00

30.00
16.00

20.00 
20.00 
20.00 
13.00 
10.00 

$789.00 
nuo spalio 21 d. iki lapkričio

virinkime (vardai tilpo “L” 
....................................$943.12 

500.00 
200.00

Aukos—Montreal©, 10/22 sui 
11/4) per P. Kisielienę...........
Anna Balčiūnas, Hialeah, Fla.. 
Alfonsas Skirmontas, Brocktor 
Della Mikalajūnienė, St. Petersburg, Fla., 

per P. Alekną............ ..........................................
Amilija Aimantienė, Lauderdale Lakes, Fla., prisi

minimui vyro Charles K. Aimanto, trijų metų mir
ties sukakčiai, per N. lešman

Frank Ulinskas, Detroit, Mich. 
Alfonsas Švėgžda, Miami, Fla., 
Jonas ir Veronika Kazlau, We 
Kanados Liet. Literatūros Draugija, Toronto, Ont 

Canada, per J. Ylą..........
Emily Krupski, Englishtown 

rusios motinos,.
Joseph Brazdžius, Sudbury, _ 
Toronto Liet. Sūnų ir Dukterų 

Canadaper J. Ylą............
J. Lugauskas, Brooklyn, N. Y. 
Josephine Sisevich, Chicago, I 
Vincas Kirvela, Detroit, Mich. 
Joe Koll, Phoenix, Arizona ... 
Theodore Kaeser, Brentwood,,L. L, N. Y. . ........
Konstancija Thomas, Johnson City, N. Y................
Frank Bunkus, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną 
Algirdas ir Ona Grinkus, Vancouver, B. G., Canada ... 50.00 
V. Bareišis, New Westminster 

per A. G rinkų.......... .........

, Mass.

125.00

tienę............................ 103.00
, per St. Masytę........100.00
per N. lešmantienę . . 100.00

thersfield, Conn...........100.00

nglishtown, N. J 
Agotos Klinjienė 
, Sudbury, Qnt.,

......................................100.00
". J., prisiminimui mi-

iienes............................ 100.00
nt., Canada................ 100.00
Klubas, Toronto, Ont., 
.............................. 85.00 

, per N. Ventienę.......... 60.00
1., perN. OeSchaaf... .50.00
, per St. Masytę............ 50.00

50.00
50.00
50.00
50.00

, B. C., Canada,
50.00

LDS9 kp., New Kensington, Pa., per P. Cesnikienę . .50.00 
Ana Babarskienė, Kalamazoo, Mich., per N. Ventienę.50.00 
M. Stensler, V. Becker, ir A. Jamison, Lakehurst, N.J.

per N. Ventienę............................................................ 50.00
Veronica Baleišis, Valley Stream, L. L, N. Y., prisimi

nimui Bronislavo S. Baleišio,
kuris mirė 1972 m. rugsėjo 2d......................................50.00

A. ir P. Cesnikai, New Kensington, Pa.........40.00
M. Valatkienė, Bridgeport, Conn............  ............. 36.00
Draugė iš Worcesterio, Mass., R. Trakimavičius........30.00
V. Mossey, Weston, Ont., Canada..................................30.00
V. G., Toronto, Ont., Canada......................................... 30.00
Bronius Gelgotas, San Diego, Cal....................................30.00
Joseph Žukas, Toronto, Ont., Canada............................30.00
Anthony Bel, Brooklyn, N.Y...........................................30.00
Amelia Kazėnas, Johnson City, N.Y., prisiminimui

mirusio vyro Vincento............... ........... 30.00
Helen Šarkiūnienė, St. Petersburg, Fla., prisiminimui

vyro Juozo Sharkey trijų metų mirties sukakčiai,
per P. Alekną............................................................. . .28.00

C. M. Mack, Detroit, Mich., per St. Masytę.................. 28.00
Ruth ir Servit Gugas, Redford, Mich.............................. 25.00
Elena N. Jeskevičiūtė, Bloomingburg, N. Y.................. 25.00
George Kodis, Windsor, Ont., Canada, per St. Masytę 25.00 
Beatrice Briedienė, Park Ridge, N.J. ..........................25.00
V. Pranaitienė, Red Hook, N. Y. ....................................25.00
W. Duda, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną............. 23.00
Romualdas Maslaveskas, Springdale, Pa. . ................. 23.00
K. Žemaitis, Honeoye Falls, N. Y....................................23.00
A. Jurgutaitis, per J. Ylą. Willowdale, Ont., Canada .23.00 
AliceP. Hausen, Punta Gorda, Fla.,

prisiminimui dėdės A. Klepasky.................................20.00
Katherine Sanders, Glen Ellyn, Ill................................. 20.00
Wm. Chesnick, Saltzburg, Da........................  20.00
Ursula Daugirda, Eugem ~egon, prisiminimui duktės

Albina Henderson ir vyro a < o Daugirdo............... . 20.00
A. Globičius, Wilkes-Barre, Pa. . .. ............................... 20.00
K. Rušinskienė, Brooklyn, N. Y. . . (..............................20.00
“Laisvės” skaitytojas, per J. Brazdžius,

Sudbury, Ont., Canada................................................. 20.00
Bronislovas ir Kotryna Simonavičius,Providence,R.I. 20.00 
Martha Plauska, Chicago, Ill....................... 20.00
Eva Kralikauskas, Lawrence, Mass................................ 20.00
J. ir A. Morkis, Toronto, Ont., Canada, per J. Ylą .... 17.00 
Peter Kunchys, Thunder Bay, Ont., Canada................ 17.00
Jurgis Steniulis, Thunder Bay, Ont., Canada

per P. Kunchys.................................
Elizabeth Stankus, Miami Springs, Fla

per N. lešmantienę ..............................................     15.00
Jonas Garlauskas, Tillsonburg, Ont., Canada............. 15.00
J. Jordan, Palm Beach Gardens, Fla............................... 13.00
S. Raduszis, Bayonne, N.J.......................................  13.00
Nellie Tamošiūnas, Miami, Fla., per N. lešmantierfę . . 13.00 
Charles Dibulsky, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną 13.00
R. Kuktaras, per A. Ylienę, Willowdale, Ont., Canada 11.00
A. Sharka, Detroit, Mich., per St. Masytę.................... 10.00
M. Rudzevičienė, Detroit, Mich., per St. Masytę........10.00
Petronė Malinauskas, Chicago, Ill., per N. De Schaaf . 10.00
O. BalaiŽienė, Mississauga, Ont., Canada. . .. ................10.00
M. A. Pauža, Oakville, Ont., Canada.............................. 10.00
Stella Danis, Miami, Fla., per N. lešmantienę............. 10.00
John Strolis, Miami, Fla., per N. lešmantienę..............10.00
Julia Lazauskienė, Lauderdale Lakes, Fla.,

perN. lešmantienę.................................  10.00
P. Šlajus, Chester, Pa....................................................... 10.00
Veronica Mortus, Mexico, Maine....................................10.00
“Laisvės” Rėmėjas, Wethersfield, Conn., per P. Ventą 10.00 
Brone Kubilienė, London, Ont., Canada......................... 10.00
Mary Zeikus, Rockville, Md., per N. Ventienę............10.00
J. Kodžiai, Lawrence, Mass., per E. Repšienę............10.00
Mary Baltuška, Grand Bend, Ont., Canada ................. 10.00
Patricia Janiūnas, DeLand, Fla*. ....................................10.00
Buvęs montrealietis, St. Catherines, Ont., Canada . .. 10.00 
E. Juraitienė, Dollard Des Ormeaux, Que., Canada,

per P. Kisielienę.............................................................9.00
John Ilgutis, Toronto, Ont., Canada, per J. Ylą............9.00
K. Rogers, Toronto, Ont., Canada....................................9.00
Julia Urmonas, Chicago, Ill., per N. De Schaaf............. 8:00
Adelė Copin, Chicago, Ill. ................................................ 8.00
Adelė Budrienė, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną.. .8.00 
George Janonis, Livonia, Mich., per St. Masytę............8.į)0
Nellie W. Wilson, Boston, Mass........................................ 8.00
Joseph Žiūra, Hot Springs, Ark........................................ 8.00
Gertrude Bataitis, Dedham, Mass.....................................8.0p
J. Kaušyla, Ville D’Anjou, Que., Canada,

per P. Kisielienę.............................................................8.00
J. Grigas, Newark, Cal....................................................... 8.00
K. Auches, Slate Hill, N. Y................................................ 8.00
Joseph Zutra, Miami Beach, Fla........................................8.00
Frank Budronis, Seminole, Fla., per P. Alekną............. 8.00
Andrius Račkauskas, Seminole, Fla., per P. Alekną . . .8.00 
Eva Valley, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną........... 8.00
Antanas Vaičius, per John Baker, High Falls, N.Y. ... 7.00 
John Baker, High Falls, N. Y........................................... 7.00
J. Knistautas, Montreal, Que., Canada,

per P. Kisielienę........................................................... 6.00
A. Šilinis, Montreal, Que., Canada, per P. Kisielienę. . .5.00 
O. Dobilienė, Ridgewood, N. Y., per N. Ventienę..........5.00
A. Mikulienė,Montreal,Que.,Canada,per P.Kisielienę . .5.00J
Kazimiera A. Korsok, Tallmadge, Ohio..........................5.00
C. Starkius, Windsor, Ont., Canada................................5.00
Malvina Bručienė, Richmond Hill, N. Y............................5.00
B. Spūdienė, Woodhaven, N. Y., per A. Mitchell........5.00
Cecile Primeau, Sterling Hts., Mich., per St. Masytę . .5.00 
Ch. Naruševičius, Willowdale, Ont., Canada,

per A. Ylienę...................................,.........
Sal Daukšytės-Jadrych, per J. Urbanavičių,

Verdun, Que., Canada..................................................5.00
Frances Jordan, Chicago, Ill.............................................5.00
John Yorke, Hasbrouck Heights, N. J., per N. Ventienę3.00 
Anna Jakshis, Metamora, Mich., per St. Masytę..........3.00
Helen Trusk, Chicago, Ill.............. ............... 3.00
Mary Bružas, Miami, Fla., per N. lešmantienę........... .3.00
Helen Bond, Westwood, Mass........................................... 3.00
S. Diržuvait, Brooklyn, N. Y..............................................3.00

Viso į fondą iki lapkričio 25 d. įplaukė $6,457.12. Širdingai 
dėkojame. ADMINISTRACIJA

I *

S. J. JOKUBKOS LAIŠKAS

5.00

Draugės ir draugai 
sanpetersburgiečiai: 
Šiandien Jūs pažymite šau

naus visuomenininko pažan
giečio, laikraščio “Vilnies” 
įkūrėjo velionies Vlado Du
bendrio-Vėšio atminimą. Šis 
Jūsų suėjimas, skirtas jo 
atminimui yra neginčinamas 
įrodymas, kas buvo velionis 
Vladas Dubendris ne tik 
jums sanpetersburgiečiams, 
o ir visiems Amerikos pažan
giems lietuviams, pažangia
jai Amerikos lietuvių spau
dai, tarptautinei darbo liau
džiai klasių kovos frontuose.

Vladas Dubendris į šią šalį 
atvyko jau išsivystęs pažan
gietis, išlaikęs revoliucionie
riaus socialisto egzaminą, 
Rusijoje vykusioje 1905-1906 
metų revoliucijoje, kurios 
įkarščio* metu buvo sulieps
nojusi ir velionio Vlado Du- 
bendrio gimtojoje žemėje 
Lietuvoje, jo gimtiniame Ku
piškio rajone, žymiame revo
liucinėmis nuotaikomis jo 
gimtiniame Juodpėnų kaiipe.

Atvykęs į šią šalį Vladas 
Dubendris ne ką geresnio 
rado, ką jis turėjo savo tė
viškėje. Rado tokį pat žmo
gaus kito žmogaus išnaudoji
mą, darbo liaudį besigru
miančią už didesnį duonos 
kąsnį, Palmerio reakcijos 
siautėjimą, Amerikos Socia
listų Partijoje mažakraujys
tę.

Skilus Amerikos Socialistų 
partijai, Vladas Dubendris 
kaip marksistas ir pradėjęs 
įsisavinti leninizmą, nenuėjo 
su oportunistais, o visa esy
be metėsi kurti Amerikos 
darfeo liaudies avanguardo 
Komunistų partiją. Reikšda- 
qnas protestą prieš karą, 
kaip daug tuo metu jaunų 
vyrų, stojo “slekeriauti” ir 
pakeitęs savo Dubendrio pa
vardę Vėšio pavarde iš 
Maine valstijos išvyko į vie
ną iš pažangiausių tuo metu 
Amerikos miestų Čikagą.

Čikagos pažangių lietuvių 
kolonijoje vyko aštrūs savi
tarpio ginčai, bruzdėjimas, 
vedantis į skilimą. Geltonieji 
socialistai būrėsi apie dauge
liui ir jums žinomo oportu
nisto Pijaus Grigaičio “Nau
jienas”, marksistai socialistai 
spietėsi apie pradėjusį eitį 
laikraštį “Žariją”. Vladas Du- 
bendris, pasivadinęs Vėsiu,

buvo pastarųjų gretose. 
Reakcijai sužlugdžius laik
raštį “Žarija”, gerai jums 
žinomo velionies Vinco An
drulio iniciatyva Mildažio sa
lėje, už scenos, įvyko su
šauktas kelių vyrų susirinki
mas, įkūrimui laikraščio “Vil
nies”. Šiame susirinkinie da
lyvavo ir Vladas Dubendris. 
Ir nuo to laiko Vladas nesi
skyrė su laikraščiu “Vilni
mi”, aktyviai laikraštį rėmė 
žodžiu ir pinigais, dažnai 
buvo renkamas į laikraščio 
direktorių tarybą, uoliai or
ganizacijose dirbo laikraščio 
reikalui. Vladas Dubendris 
pergyveno pažangių lietuvių 
“sklokametį” ir kitokius ma
žesnius skilimus nei nukripy- 
mus, pats nė per jotą nenu
krypdamas nuo teisingos pa
žangių lietuvių politinės lini
jos, ir tokiu jis buvo iki 
paskutinės savo gyvenimo 
valandos.

Didėlis nuopelnas Vladui 
Dubendriui tenka už aktyvų 
gynimą sveturgimių antiko
munistinės makartizmo iste
rijos metu. Kaip žinote, ma
kartizmo isterijos metais bu
vo areštuojami “Vilnies” re
daktoriai, buvo areštuojama 
ir daugiau pažangiečių lietu
vių ir nelietuvių. Už išėmimą 
jų iš kalėjimo Buvo reikalau
jama grynais pinigais stabių 
užstatų. Vladas Dubendris 
buvo vienas tų bebaimių, 
kuris iš savo kišenės dėjo po 
tūkstantį ir po kelis tūkstan
čius dolerių, kad draugai iki 
teismo būtų paleisti iš kalėji
mų.

Nemažesnis nuopelnas Vla
dui Dubendriui tenka už jo 
pasišventimą Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugi
jos reikalui. Į šią draugiją jis 
įstojo, kai Čikagoje susiorga
nizavo pirma LDLD 19 kuo
pa. Susiorganizavus Čikago
je LDLD II Apskričiai, ap
skrities komiteto sekretoriu
mi Vladas Dubendris be per
traukos išbuvo daugiau kaip 
30 metų. Per tuos daugiau 
kaip 30 metų jo parašyti 
komiteto narių susirinkimų 
protokolai yra didelės vertės 
istorinė medžiaga, atspindin
ti LDLD veiklą Čikagoje ir 
dalinai visoje Amerikoje.

Vladas Dubendris taipgi 
buvo didelis lietuvis patrio
tas. Kai Lietuvoje siautė

smetoninio fašizmo reakcija, 
Vladas aktyviai dalyvavo čia 
Amerikoje sąjūdyje remti 
politiniams kaliniams Lietu
voje.* Kai Lietuvos darbo 
liaudis nuvertė Smetonos 
diktatorinį režimą, Vladas 
Dubendris džiaugėsi kaip re
tas kuris mes. Kai į Tarybų 
Lietuvą atsidarė durys turis
tams, Vladas Dubendris vy
ko aplankyti ne tik savo 
giminių bei draugų, o labiau
sia pamatyti savo akimis 
kaip žygiuoja Lietuvos liau
dis naujo^ gyvenimo keliu. 
Grįžęs iš turistinės kelionės į 
Lietuvą, Vladas Dubendris 
nesigailėjo gero žodžio Tary
bų Lietuvos atžvilgiu, dar su 
didesniu užsidegimu jis kal
bėjo, kad vienatinis išsigel
bėjimas darbo žmonėms iš 
socialinės ir ekonominės 
priesapudos tėra tik pasirin
kimas Tarybų valdžios, ve
dančios darbo liaudį socializ
mo keliu.

Draugės ir draugai, nė 
truputį jūs šiandien neperde- 
date, kad susirinkote pa
gerbti atminimą šio šaunaus 
pažangiečio. Mes čikagiečiai, 
ypač “Vilnies” kolektyvas, 
tariame jums didelį ačiū už šį 
jūsų gestą, nes jūs pagerbia
te atminimą, ne tik savo 
klubo šaunaus nario, o ir 
laikraščio “Vilnies” bičiulio, 
Amerikos pažangių lietuvių 
spaudos rėmėjo, Lietuvių Li
teratūros Draugijos ilgame
čio darbuotojo, internaciona
listo, visą savo sąmoningą 
gyvenimą dirbusio darbo 
žmonių reikalui.

Ačiū, didelis jums, mieli 
sanpetersburgiečiai, ačiū.

“Vilnies” redaktorius 
S. J. Jokubka

University Park, Pa. — 
Pennsylvanijos valstybinio 
universiteto profesorius Ro
bert Murray buvo išsiuntinė
jęs 19 psl. kvestionarą dau
giau kaip dviem tūkstan
čiams Amerikos istorikų, 
klausdamas juos, ką jie laiko 
žymiausiu JAV prezidentu. 
Atsakymas atėjo iš 970 isto
rikų. Geriausiais laikomi: 
Lincoln, Franklin Roosevelt, 
George Washington ir Tho
mas Jefferson. Blogiausiais: 
Andrew Jackson, James Bu
chanan, Ulysses Grant, Har
ding ir Richard Nixon.
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ST. PETERSBURG, FLA.

ulaukęs 90-to gimtadie-

Detroit, Michigan SAMANTHA IR VĖL KELIAUJA

Aš, Antanas Globičius, s
nio, sveikinu su Naujaisiais Metais visur mano 
gimines ir draugus, gyvenančius Amerikoj ir 
Lietuvoj. Linkiu visiems geros sveikatos ir laimin
gai sulaukti šimtmetinių gyvenimo sukakčių!

Taipgi sveikinu visur laisviečids, dirbančius 
idėjinį darbą. Linkiu visiems sėkmėfe ir ištvermės. 
Visiem mano idėjos draugams viso geriausio!

230 Stanton St.
Wilkes-Barre, Pa. ANTANAS GLOBlClUS g

"Laisvės" 
direktoriams

Antradienį, sausio-Janua- 
ry 10 d. 2 v. p. p., “Laisvės” 
patalpose, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y. 
šaukiamas “Laisvės” direkto- 
rių-leidėjų svarbus susirinki
mas, kuriame prašome visus 
direktorius dalyvauti. Yra 
svarbių reikalų aptarti.

Povilas Venta
Pirmininkas

York. Henrikas

ir draugus Lietuvoje irSveikiname visus gimines
Amerikoje.

Linkime visiems sveikatas, laimės ir linksmai 
praleisti žiemos šventes ir daug sėkmės 1984 
metais.

VERONIKA KVIETKAS 
Sūnus PETER 
Jo žmona ADELA

New
Zimanas, žurnalistas ir pro
fesorius Vilniuje, Lietuvos 
TSR,/yra tarp daugelio Ta
rybų/ Sąjungos žydų kilmės 
asmęnų, pasirašiusių sveiki
nimą Amerikos žydams. Ta
rybų Sąjungos žydai su Nau
jaisiais metais sveikina ame
rikiečius ir jiems pareiškia, 
kad tikrovė gyvai paneigia 
kaltinimus, kad būk Tarybų 
Sąjungoje egzistuoja antise
mitizmas.

ŠALČIAI SUGADINO FLORIDOS IR TEXASO 
CITRUSU IR DARŽOVIŲ DERLIU

Miami. — Siūbtelėjusi šal
čių banga pereitą savaitę 
skaudžiai palietė citrusų ir 
daržovių augintojus Flori
dos, Texaso ir Louisianos 
valstijose, o JAV šiaurinėse 
valstijose rekordinis šaltis 
užregistruotas net 45 vieto- 
vėse^

' >-Spauda praneša, kad iš 238 
- 'skaičiaus žmonių, mirusių 

nuo gruodžio 17 d. dėl oro 
atmainų, mažiausia šimtas 
mirė nuo šalčio. Vien New 
Yorke per Kalėdų švenčių 
savaitgalį sušalo 14 žmonių.

Pietinės valstijos šalčio pa
liestos jau 1 
eilės. Šių metų šalčiai atėjo 
tuo metu, kai derliaus nuė
mimas jau buvo įpusėtas 
Texase, ir ką tik jam rengta
si Floridoje. Texase nuosto
liai apskaičiuojami apie $30 
milijonų.

Tuo tarpu dar nežinia, kiek 
nuostolių šalčiai padarė Flo- 

, ridos citrusų augintojams, 
bet jų kooperatyvo atstovas 
lygino juos su 1981 m. sausio 
mėnesio šalčių padariniais, 
kada vietoje numatytų 207 
milijonų dėžių (po 100 svarų) 
gauta tik 172. Pereitais me
tais sausio mėn. šalčiai derlių 
sumažino iki 129 milijonų 
dėžių.

Kadangi apie 90 proc^viso 
Floridos orendžių eina į sul
čių koncentratą, tai, tikima
si, kad dar dalis sušalusių 
vaisių galima bus išgelbėti, 
jei jie bus nurinkti prieš 
šiltam orui sugrįžtant. Bend
rai manoma, kad kainos vai

kiams pakilsiančios visoje 
Amerikoje. Floridos vaisių 
derlius mažmenų rinkoje sie
kia apie $2.5 bilijono.

Daržovių augintojai nebus 
tokie laimingi — jų žalieji 
plotai visi parudavo nuo šal
čio. Manoma, kad nuostoliai 
sieks nuo $20—30 milijonų, 
panašiai kaip ir 1982 m. 
sausio mėn.

LlSUJUd 5ČUU1U pa- 
trečią kartą iŠ &

Floridos citrusų augintojai šildo nuo šalčio apšarmuojusius 
vaisius.

Buenos Aires. - 
šiam Argentinos ] 
generolui Reynaldo 
none federalinis teisėjas už
draudė išvykti į užsienį ir

Buvu-
prezidentui pūkuojamas 
do B. Beg- sikaltimų r/y

atėmė jo pasą. Generolas im- 
visoje eilėje nu- 
šium su argenti

niečių dingimu karinės val
džios metais.

-----------------------------1--------------------------------------------—

Lietuviai biznieriai
Gruodžio 3 d. čia gimę 

lietuviai investatoriai susi
rinko į Bill Milus namus. 
Po diskusijų buvo valdy
bos rinkimai 1984 metams. 
Valdyba -perrinkta ta pati, 
t. y.: pirmininkas Bill Milus, 
vicepirmininkas Al Brazas, 
sekretorius Tony Vasaris, iž
dininkas Kęstutis Garelis, 
maršalka Lou Turzak. Po 
susirinkimo namų Šeimininkė 
Josie Milus patiekė skania 
vakarienę.

Moterys investatorės savo 
mėnesiniame susirinkime po
sėdžiavo Village Inn valgyk
loje gruodžio 10 d. Jos taipgi 
sklandžiai aptarė savo reika
lus.

_ Vaizbos butas
Detroito Lietuvių Vaizbus 

Butas posėdžiavo savo susi
rinkime Algio ir Yolandos 
Zaparackų namuose gruodžio 
14 d. Svarbiausia buvo pasi
dalint 1984 Vaizbos Buto 
kalendorius. Vėliau šeimi
ninkai Zaparackai skaniai 
vaišino. Gaila, kad mažai 
narių teatsilankė į šį svarbų 
susirinkimą.

Sveikiname
Pažangietė “Laisvės” skai

tytoja, Zuzana Dantienė pa
minėjo savo 95-ąjį gimtadienį 
gruodžio 10 d. Tą dieną ji 
buvo labai linksma, nes per 
telefoną ją sveikino anūkas iš 
Kalifornijos ir marti iš Min- 
nesotos valstijos. 0 namuose 
jos dukrelė Adele Gantz ir 
žentas Fini Gantz, anūkė 
Lori ir proanūkės Mandi bei 
Leslie ją gražiai pasveikino 
ir su ja linksmai praleido 
vakarą. Sveikiname Zuzaną 
Dantienę su jos gimtadieniu 
ir linkime jai daug linksmų 
dienų.

Pagražintas klubas
Žieminių švenčių proga, 

Detroito Lietuvių klubas 
gražiai papuoštas, su eglute 
ir visokiais vainikais bei lem
putėmis. Tą darbą atliko 
gruodžio 5 d. klubiečiai: An- 
tonette ir Kęstutis Garelis, 
Estelle ir John Smith, Annie 
ir Eddie Balchūnas ir Emma 
ir Alfons Rye. Gaila, kad 
negalima tų visų papuošalų 
laikyt ištisus metus.

Operuota
Gruodžio mėn. mūsų muzi

kė Estelle Smith pergyveno 
kairės kojos operaciją. Ji 
turėjo kaip sakoma “hammer 
toe”. Operacija buvo nesunki 
daktaro raštinėje, bet ji tu
rėjo pergyvent skausmą ir 
nepatogumą.

Smūgis
Pabaigoj lapkričio mėn. 

Adolph Šimkūnas pergyveno 
smūgį. Suparaližavo jo deši
nįjį šoną, ir jis negalėjo 
kalbėt. Atsidūrė Bexford 
ligoninėje. Dabar namie. Jis 
turi ligoninės lovą ir kitus 
prietaisus, jį prižiūri slaugė 
namie. Labai susirūpinusi 
žmona Frances, dėdės Mike 
Stunskas ir Petras Stasikai- 
tis, dėdienė Pat Stunskas ir 
kiti giminės. Adolph ir Fran
ces Šimkūnas Klubo nariai. 
Pasiųskite jam kortelę į na

mus: 31822 Wayburn, 
Farmington, Michigan 48024.

Didelis balius
Detroito LDS bowleriai po 

savo pamokų gruodžio 10 d. 
suvažiavo į Detroito Lietuvių 
klubą, kur įvyko jų didelis 
balius. Prie gražios eglutės 
visi susėdo ir valgė vakarie
nę, kurią paruošė Antonette 
Garelis < pagelbstint Emma 
Rye. Maistą aukojo Bill ir 
Emily Kennedy, Servit ir 
Ruth Gugas, John ir Nellie 
Onusevich. Skanumynų stalą 
aukojo Albena Nausėda Ly- 
ben, Clem Patocki ir Stanley 
Sautils, išskyrus kad Stanley 
darbą atliko Estelle Smith. 
Du butelius stiprosios ir alų 
aukojo Paul Lopenis, o dėžę 
grybų — Minnie Tvaska. 
Laimėtojai Julie Kišonis, 
Sharon Wilson, Servit Gugas 
ir Mike Stafford. Dalyviai už 
vakarienę užsimokėjo, pel
nas eina į iždą važiavimui 
Chicagon į bowleriu turnyrą. 
Po vaišių bowleriu pirminin
kas Vytautas ^Petrulis ir jo 
žmona Aldona Bacevich Pe
trulis visiems padalino dova
nas. Po viso triukšmo, muzi
kė Estelle Smith paskambino 
pianinu, o visi dainavo žiemi
nių švenčių dainas, vadovau
jant solistei Ruth Palevich 
Price. Beje, Beverly Rye 
Olin pamokose rinko pinigus 
laimėjimui pavadintam “fifty
fifty”. Surinko $44.00 Pusę 
tos sumos, t. y. $22.00 laimė
jo Pat Stunskas. Tą vakarą 
Klube buvo didelis balius. 
Visi nepaprastai linksmai 
praleido laiką.

Klubo susirinkimas
Detroito Lietuvių klubo 

priešmetinis susirinkimas 
įvyko gruodžio 18 d. Prisirin
ko nepaprastai daug klubie- 
čių. Iš susirinkimo patirta 
jog su pradžia rugsėjo 12 d. 
Klubai bus uždarytas kiek
vieną pirmadienį, o su pra
džia spalio mėn. Klubo pa
tarnautojos Klubą 7 vai. už
darys vakarais. Buvo valdy
bos rinkimas 1984 metams; 
nariai pageidavo, kad pasi
liktų ta pati valdyba, t. y. 
pirmininkė St. Masytė; vice
pirmininkas Tony Vasaris; 
užrašų sekretorius John 
Smith; finansų sekretorius 
Servit Gugas; iždininkė Biru
tė Jeske; iždo globėjai Chuck 
Tvaska ir Kęstutis Garelis; 
maršalka Mike Stunskas.

Baigiant susirinkimą, buvo 
staigmena: pirmininkė pra
nešė, jog klubietė Anna Dau- 
kus šimet gruodžio 29 d. 
minės savo 90-ies metų gim
tadienį. Visiems dainuojant 
jai “Happy Birthday”, jos 
sūnus Albert Litvin, marti 
Albena Litvin, dukrelė Lil
lian Gugas rateliais įvežė 
didelį tortą su žvakutėmis. 
Jubilijantei buvo didelė 
staigmena ir veide ašarėlės 
pasirodė.

Po susirinkimo, dalyviams 
buvo patiektos vaišės ir gėri
mai. Buvo didelis, linksmas 
ir įspūdingas susirinkimas. 
Visi sveikino Onutę Daukus 
ir linkėjo jai visokeriopos 
sėkmės jos gyvenime.

Stefanija

COLTS NECK, N. J.

MIRUS
SAN LEANDRO, CAL.

MIRUS

, Cape Canaveral, Fla. — 
NASA pranešė, kad numaty
toji ateinančių metų sausio 
30-osios data pakilti Challen
ger erdvėlaiviui nukeliama į 
vasario 3 d. Norima duoti 
ekstra laiko pakeisti trims 
pagalbiniams elektros viene
tams.

Dorothy Mackulienei
Reiškiame gilią užuojautą Jos sūnui Raymondui 

Machųliui; Jos seserei Kastancijai Mugianienei. 
Taipgi reiškiame užuojautą visiems giminėms ir 
artimiems draugams. Gaila netekus draugės, kurią 
pažinojome nuo mūsų jaunų dienų.

AFEMIA ir JOHN KODŽIAI
BLANCHE SHLAKIS 
ELIZABETH REPSHIS

Joseph Simeliavičiui 
[Simel]

1983 m. rugpjūčio 14 d., mirė Juozas Simeliavi- 
čiuš, sulaukęs 90 metų amžiaus. Buvo gimęs 
Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 70 metų.

Jau praėjo keturi mėnesiai kaip mūs mylimas 
tėvas nuo mūs atsiskyrė. Mes niekada jo neužmir
šime.

Duktė: LILLIAN SIMEL
Sunais: JOHN SIMEL

WALTER SIMEL ir žmona

Samantha Smith šiemet kartu su savo tėvais, Tarybų 
Sąjungos vadovo Jurijaus Andropovo kvietimu, aplankė 
Tarybų Sąjungą. Kaip jaunoji taikos ambasadorė, dabar ji 
vėl keliauja. Čia ji matoma su savo motina Tokyo mieste, 
kur ji pakviesta dalyvauti simpoziume, pavadintame 
“Vaikai ateityje”. Ją priims ir Japonijos premjeras 
Jasuhiro Nakasone.

BRIEFS
Angela Y. Davis has writ

ten a book c- “Women, Race 
& Class”. It makes a nice 
gift.

* * *
John Feiza Vilnis director 

and artist group singer in 
“Lakštutės” writes: “Greet
ings to all “Laisve”, like we 
say “Kollektiva” and to your 
Aido chorus, and everyone 
in our progressive move
ment.”

* * *
Lou Trapani, from Long 

Island writes in the “Voice of 
the People” column in New 
York Daily News:

“I have been on this earth 
for a long time and hope to 
be here a while longer, but 
having these stupid bombs 
that can destroy the world 
makes no sense at all. To 
keep making them to pre
serve peace is stupid. Surely 
there must be enough intelli
gent people on this earth to 
stop this nonsense.”

* * *
I was on the Grand Cen

tral Parkway near home. 
Speed limit 55. Every car 
behind me passed me going 
70 or 80. I stayed in limits. 
They started to blow horns, 
to holler and I got very 
frightened. I didn’t want to 
go faster. I have a small and 
very light car and it’s dange
rous to go too fast.

I was getting almost ill 
from that speeding traffic 
and pulled on a side. It 
wasn’t a good place to stop

but I couldn’t go on.
I was wondering how long 

I have to stay there to get 
some help to get on the 
other side of a road where I 
had to go to get home. There 
was no chance for that.

I must have stayed there 
with my blinkers on at least 
for 15 minutes before some
one stopped and came over 
to find out what was the 
trouble. x He was a young 
man with a crutch, very 
sympathetic and tried to call 
a cop on a road phone. It 
wasn’t working. He said he 
will go and find one.

I was waiting. Another car 
stopped in front of me and a 
middle-aged negro man came 
over. He was limping a little. 
He was also very sympathe
tic and wanted to help. I told 
him that someone already 
went for help. After him 
another young man stopped 
and I told him the same 
story. Soon after he left 
Jamaica Hospital Ambulance 
pull'd in front of me and one 
of the men got in to my car 
and took me home.

What surprised me was 
that two persons’ who of
fered help first were handi
capped. They must have 
some sympathy for people in 
distress than normal ones. 
Don’t you think so?

♦ * ♦
Happy New Year to all 

Laisve’s readers, supporters 
and friends. May Peace be 
with us. Use

n.iKi
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