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KRISLAI
Naujieji Metai!
“Tu dailininkų ŽemeV 
Baronas ir “Žalieji” 
Medalis Vilniui...

Šios eilutės rašomos žengiant 
prie 1986-uju metų slenksčio. Dau
guma mūsų skaitytojų atsimena 
bent 60 arba 70 Naujųjų Metų, o kai 
kurie ir 80. O jų buvo visokių — vie
ni Nauji Metai j mus atėjo viltingai: 
baigėsi karai, triumfavo revoliuci
jos, kūrėsi naujos nepriklausomos 
valstybės, laimėjo darbo žmonės. 
Bet buvo ir tamsių Naujųjų Metų: 
niaukėsi padangės, grėsė arba siau
tė karai, reiškėsi priespaudos...

Taip, mes prisimename viską... 
Bet, kaip dabar? Žengiant į 
1985-ousius atrodė, kad pasaulis 
skęsta beviltėn, kad ginklavimosi 
lenktynėms nebus galo, kad mes 
greitai riedamo prie branduolinio 
karo siaubo. 1986 metai mums atro
do neš šiek tiek vilties. Ta viltis su
žibo, kuomet Reaganas ir Gorbačio
vas susėdo prie židinio prie Ženevos 
ežero Šveicarijoje ir bandė tartis 
dėl nusiginklavimo. Pagrindinai jie 
nesusitarė, - tą pasaulis žino ir ap
gailestauja. Bet, visgi, jie padėjo 
pamatą bent intencijai, norui susi
tarti. Tegu ta viltis išsipildo! Tegu 
Naujieji Metai pasižymi ryžtingu 
taikos siekti posūkiu!

♦ ♦ ♦

“Draugo” bendradarbis M. Dr. 
(Mykolas Drunga) paskiausiu laiku 
vis daugiau rašo apie meną. Rašo su 
dideliu entuziazmu, nors ne visuo- 
męt giliu žinojimu, bet štai, dabar 
jo entuziazmas pasiekė tikrą čiuku
rą: jo straipsnis pavadintas “LIE
TUVA, TĖVYNĖ MŪSŲ, TU DAI
LININKŲ ŽEME”. Lietuviai įpratę 
savo kraštą vadinti “dainų žeme’’, 
“padavimų žeme” ir panašiai, bet 
kad ji “dailininkų žemė”, konkuruo
janti su Paryžiaus Montparnasu 
arba su Italijos renesansu ( o gal ir 
su New Yorko Soho ), tai dar neteko 
girdėti. Tad, su dideliu susidomėji
mu skaitėme Drungos raštą. Pasi
rodo, kad Lietuva ne tik “dailininkų 
žemė’, bet jos dailei neužtenka mu
ziejų! Yra, sako jis, tik “Jaunimo 
centras” ir “St. Balzeko muziejus”. 
Jaunimo centras patogesnis susisie
kimo atžvilgiu, nes jis geriau pasie
kiamas iš “dauntauno”. ir šiaurinės 
Chicagos dalies, kur gyvena ameri
koniškoji “grietinėlė”...

♦ ♦ ♦

Čia jau viskas aišku. Kai Drunga 
kalba apie Lietuvą, jis kalba ne apie 
tą, kuri tarp Baltijos ir Vilniaus kal
vų, o apie marketparkietiškąją 
“Lietuvą”. Jeigu jis kalbėtų apie 
tikrąją Lietuvą, nebūtų reikalo ai
manuoti: ten puikus Vilniaus Dailės 
muziejus, Paveikslų galerija, Kau
no Čiurlionio muziejus ir kiti. Tos, 
tikrosios Lietuvos, dailėtyrininkai 
myli ir puoselėja savo krašto tapy
bą, skulptūrą, liaudies meną, bet 
jiems neateina į galvą skelbti, kad 
Lietuva "dailininkų žemė” — toks 
kurjozas paliktas Mykolui Drungai, 
kuris su šiuo savo rašiniu nuriedėjo 
j savo kolegų, “Naujienų” redakto
rių, intelektualinį lygį.

♦ ♦ ♦

Jeigu Drunga karts nuo karto ra
šo nesąmones (dažnai jo raštuose 
galima rasti ir vertų minčių), tai ki
tas “Draugo” bendradarbis, K. Ba
ronas, visuomet patiekia garantuo
tus plepalus. Vėliausiu laiku jis įnir
šęs, kad Hesseno krašto (Vakarų 
Vokietijoje) socialdemokratinė vie
tinė valdžia suėjo į koaliciją su “Ža
liaisiais” ir vienas žaliųjų, J. Fische- 
ris, įtrauktas į kabinetą kaip gam
tos apsaugos ministras. Štai kaip 
Baronas tą “tragediją” aprašo:

“Jis (Fischeris) į Hesseno sosti
nės rūmus įžengė su Adidas firmos 
batukais, “jeans” kelnėm, nubluku
siu raudonu megztuku ir nudėvėtu 
švarku. Skaudu buvo žiūrėti į tokį 
ministerį, prisiminus kultūringą 
Vokietiją..."

Taip, jeigu žmonių kultūringumą 
matuosi pagal apsirengimą, "kultū
ringiausias” laikotarpis Vokietijoje 
buvo nacizmo laikais — pagal Baro-

Amerikos ir Tarybų Sąjungos ekonomistų pasitarimas
Maskva — Čia susitikę Tarybų 

Sąjungos ir Amerikos komercinių 
sluoksnių atstovai apsvarstė abiejų 
šalių savitarpio bendradarbiavimo 
aktyvinimo būdus ir formas. Tai bu
vo Amerikos ir’Tarybų Sąjungos 
prekybinės — ekonominės tarybos 
devintojo metinio susirinkimo tęsi- 

i mas.
Įkurta 1973 metais taryba tape 

autoritetinga ir įtakinga dviejų ša
lių komercinių sluoksnių orgaizaci- 
ja, užimančia pagrindines pozicijas 
Amerikos ir Tarybų Sąjungos pre- 
kybinių-ekonominių santykių struk- 

j tūroje. Eilinis tarybos narių susi
rinkimas Maskvoje prasidėjo komi
tetų posėdžiu. Jie išnagrinėjo ak
tualius abiejų šalių komercinių 
sluoksnių bendradarbiavimo plėto
jimo aspektus.

Diskusijos metu apsvarstytos 
kooperavimo mokslo ir technikos 
srityje, bendradarbiavimo finansų 
sferoje, priemonės partnerystės ju
ridiniai klausimai ir naujos jos for
mos vidutinių ir mažų firmų dalyva
vimo tarybos darbe galimybės, tu
rizmo vystymo būdai.

Diskusijos dalyviai pabrėžė, di
džiulę reikšmę tarptautinės politi
nės atmosferos gerinimui turintį 
TSRS ir JAV vadovų susitikimą 
Genevoje, kalbėjo apie abiejų šalių 
komercinių sluoksnių siekimą plėto
ti ir vystyti partnerystę abipusės 
naudos pagrindu, visų bendro darbo 
dalyvių interesais.

Pasitarimai užtruko tris dienas, o 
juose dalyvavo daugiau kaip 400 va
dovų iš 150-ies Amerikos korporaci-

NOBELIO TAIKOS PREMIJA 
PASAULIO GYDYTOJU JUDĖJIMUI

Oslo, — Norvegijos Nobelio pre
mijų pirmininkas Egil Aarvik įteikė 
Taikos premiją pasaulinei gydytojų

Vaizdas iš premijų Įteikimo: Norvegijos Nobelio premijų pirmininkas Egil 
Aarvik [dešinėje] įteikia 1985 metų Taikos premiją dviem gydytojam, Dr. 
Bernard Lown ir Dr. Eugenijui Chasov, kurių vadovaujama. pasaulinė 
gydytojų organizacija veikia prieš branduolinį karą.

no skonį: švytėjo batų aulai, blizgė
jo uniformų sagutės ant gerai išpro- 
sytos gelumbės, kiekvienas antras 
žmogus buvo uniformuotas — visi 
su “nublukusiais raudonais megztu
kais” jau buvo seniai nusiųsti į kre- 
matorijas...

* * ♦

Europoje veikia paminklams 
apsaugoti kuratorija, kuri laiks nuo 
lako įteikia medalius miestams arba 
pastatams už kruopštų praeities 
paminklinės vertės architektūros 
apsaugojimą. Tos kuratorijos aukso 
medalį dabar Kopenhagoje įteikė 
Vilniaus universitetui. Medalį 
atsiimti atvyko Vilniaus Universite
to Rektorius Prof. Kubilius.' Tai di
delis įvertinimas ir aukšta garbė. 
Tik vienas kitas Europos universi
tetas, pavyzdžiui Dublino, tos gar
bės užsitarnavo.

Maskva — Tarybų Sąjungos dar
bo federacijos pirmininkas Stepan 
Šaljev viešintiems amerikiečių žur
nalistams pasiūlė mintį, kad dabar, 
kai susitinka valstybių vadovai, 
pradėtų susitikinėti ir darbo žmonių 
organizacijų atstovai.

Tarybos Sąjungos Komumistų partijos generalinis sekretorius Michail 
Gorbačiov susitinka su JAV komercijos sekręotrium Malcom Baldridge.
Viduryje — vertėjas.

jų ir bankų. Jų tarpe buvo Dupont, 
Dow Chemical, Monsanto, General 
Electric, IBM, Kodak, Litton 
Industries, Pepsi Cola, Coca Cola, 
United Technologies ir kt.

JAV delegacijai vadovavo Dway
ne Andreas, atstovaujantis Archer 
Daniels Midland, vienai stambiau
sių pasaulio maisto įmonių, o Tary
bų Sąjungai atstovavo užsienio pre
kybos ministras Boris Aristov ir 
premjeras Nikolaj Ryžkov. Ameri
kiečių delegacijoje pirmą sykį daly- 

judėjimo prieš branduolinį karą be
sidarbuojančiai organizacijai, kuriai 
vadovauja JAV gydytojas Dr. Ber-

Panama, — Čia Meksikoje prasi
dėjęs taikos žygis baigsis sausio 22 
dieną bendrai priimtu dokumentu, 
kuriame bus pasisakyta dėl padė
ties Centrinėje Amerikoje.

Žygyje dalyvauja daugiau kaip 
trys šimtai pacifistinių judėjimų, 
darbo unijų, visuomeninių organi
zacijų, kultūros ir meno atstovų iš 
dvidešimt penkių Amerikos, Azijos, 
Vakarų Europos šalių. Žygio daly
viai planavo eiti per Panamą, Kos- 
tariką, Nikaragvą, Hondūrą ir Sal
vadorą. Šios veiklos tikslas — 
neleisti Centrinėje Amerikoje 
įsiliepsnoti karui, o pats žygis dar 
labiau stengiasi atkreipti pasaulio 
dėmesį į pavojingą padėtį tame 
regione.

Dėl tos padėties sielojasi ir Ame
rikos valstybių organizacija, kurios 
15-ojoje sesijoje dalyvavo trisde
šimt Lotynų Amerikos ir JAV dele
gacijų. Cia nepayyko JAV delegaci
jai pasiekti vieningo pritarimo pa
remti Washington© politikai, nusi
stačiusiai prieš Nikaragvą. Dėl 
įtemptos padėties ir vadinamoji 
Kontadoros valstybių grupė bent 
pusmečiui atidėjo savo darbą, aiš

Jis pabrėžė, kad

vavo ir k 
colm Bal 
niame 
ambasadorius Maskvoje Arthur 
Hartman.
JAV-Tarybų Sąjungos prekybiniai 
ryšiai ir toliau pasiliks susieti su 
kitomis politinėmis problemomis.

Su JAV delegacijos vadovais su
sitiko ir Jarybų Sąjungos Komunis
tų partijos generalinis sekretorius 
Michail Gorbačiov ir su jais pasida
lijo aktualiaisiais klausimais.

omercijos sekretorius Mal- 
dridge. Pasitarimų baigmi- 
bankete kalbėjo JAV

nard Lown iš Cambridge, Mass., ir 
Eugenijus Cazov iš Tarybų Sąjun
gos.

Tuo metu, kai vyko premijos įtei
kimo iškilmės, Tarybų Sąjungos TV 
korespondentą Levą Novikovą išti
ko širdies smūgis. Abudu gydytojai 
šoko gelbėti. Kai jau atrodė, jog 
niekas nepadės, žurnalistas atgavo 
pulsą.

Vėliau abudu vadovus Maskvoje 
priėmė Tarybų Sąjungos Komunis
tų partijos gen. sekretorius Michail 
Gorbačiovas. Jam gydytojai papa
sakojo apie veiklą, kurią atlieka ju
dėjimas, turintis savos gretose 
daugiau kaip 145 tūkstančius gydy
tojų ir medicinos darbuotojų dau
giau kaip iš 50 šalių. Tirdamas gali
mus medicininius ir biologinius 
branduolinio karo padarinius ir apie 
gautus duomenis informuoda
mas visuomenę, šių gydytojų judė
jimas nemažai prisideda prie kelio 
užkirtimo branduoliniam karui.

Gorbačiovas pasveikino abudu 
gydytojus ir savo kalboje nurodė, 
kad medikai atskleidžia rūsčią tiesą, 
kurią žmonės turi žinoti, kad neleis
tų įvykti tam, kas nepataisoma.

r

TARPTAUTINIS TAIKOS ŽYGIS PO CENTRINES AMERIKOS ŠALIS
kindama, kad reikia laukti palan
kesnio klimato. Si grupė jau senokai 
siūlo savo projektą taikingai spręsti 
visus tame regione kylančius ne
sklandumus.

Vaizdas iš “Taikos žygio po Centri- Hondūro pasienio policija ir nelei- trukdymų, žygio dalyviai yra numa
nę Ameriką”: Žygiuotojus sustabdė džia jiems toliau keliauti. Nepaisant tę sausio 22 d. atsirasti Meksikoje.

NAUJIEJI METAI 
JUBILIEJAUS METAI

Žengdama į Naujuosius 1986-uosius Metus “Laisvė” savo skaitytojams, 
bendradarbiams, rėmėjams ir visiems geros valios lietuviams linki 
ištvermės, sėkmės ir laimės visuose gyvenimo siekiuose. Mes linkime mūsų 
plačios šalies, Amerikos, darbo žmonėms sėkmingai atremti monopolijų 
puolimus prieš unijas ir socialinius atsiekimus; mes linkime visai 
amerikiečių tautai dar giliau suprasti karo pavojų ir energingiau kovoti 
prieš branduolinį karą. Mes linkime mūsų senai gimtinei, Lietuvai, dar 
sparčiau žengti pažangos ir gerbūvio keliu. Ir mes linkime visam pasauliui 
taikos žemėje.

Šiame didžiuliame pasaulyje mūsų laikraštis tik mažas krislelis, bet jis yra 
dalis galingų pažangos jėgų, kurios yra pasaulio geresnės ateities 
sargyboje. Mums, laisviečiams, 1986-ieji metai ypatingai svarbūs, nes mūsų 
mylimas laikraštis sulaukė 75 metų amžiaus! Kaip pasikeitė pasaulis nuo tų 
dienų, kai būrelis jaunų energingų lietuvių pažangiečių išleido pirmąjį mūsų 
laikraščio numerį! Tuo laiku pasaulyje dar nebuvo nė vienos socialistinės 
šalies, o dabar po socializmo vėliava gyvuoja beveik pusė pasaulio, įskaitant 
mūsų senąją gimtinę. Praūžė du pasauliniai karai, vyko audringos socialinės 
kovos, mokslas pažengė didžiulius žingsnius pirmyn — žmogus skraidžioja 
kosmosė, pasiekė mėnulį — ir tuose visuose įvykiuose mes, mūsų mažas 
Amerikos lietuvių darbo žmonių laikraštis, visuomet stengėmės būti 
pažangos-progreso ir žmonijos gerbūvio pusėje.

Švęsdami Naujuosius Metus mes didžiuojamės savo laikraščiu. Daug 
mūsų skaitytojų yra “Laisvės” vienaamžiai — mūsų galvas puošia žiemos 
sidabrinė šarma — mes praėjome ilgą kelią su “Laisve”, su pažangiąja 
Amerikos lietuvių spauda. Mes esame pasiryžę žengti tuo keliu ir ateityje. 
Tad, mes keliame taurę ir sveikiname visus: Amerikos žmones, kurių 
gretose mes kovojome ir tebekovojame už demokratines teises, prieš 
rasizmą ir prieš karą; Brangiosios Lietuvos brolius ir seses — tegaubia 
taikingas mėlynas dangus nuo Baltijos jūros iki Trakų ežero, nuo Latvijos 
sienos iki Suvalkų krašto; ir visį* taikos siekiančiąja žmoniją — tegul tas 
siekis išsipildo per šiuos Naujuosius Metus!

Ispanijos komunistės Dolores Ibarruri 
90-oji sukaktis

Madrid — Gruodžio 9 d. iškilmin
gai buvo pasveikinta Ispanijos ko
munistų partijos pirmininkė Dolo
res Ibarruri jos 90-ųjų gimimo 
metinių proga. Daugiau kaip 20 
tūkstančių žmonių, kurie vos tilpo 
šio miesto suvažiavimų rūmuose, 
šaukė: “Dolores, passionaria”.

Jubiliatės sveikinti buvo atvykę 
daugiau kaip 150 komunistų ir dar
bininkų partijų, nacionalinio išsiva
davimo judėjimų atstovų iš daugelio 
šalių. Salė ovacija sutiko praneši
mą, kad joje yra Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos delegacija. Su
kaktuvininkę sveikino į Madridą 
atvykę dalyviai iš Tarybų Sąjungos, 
Olandijos, Italijos, JAV, Prancūzi
jos, Fed. Vokietijos, Jugoslavijos ir 
kitur.

Amerikos Komunistų partijos 
vardu sukaktuvininkę pasveikino 
JAV Komunistų partijos generali
nis sekretorius Gus Hali ir naciona
linis pirmininkas Henry Winston. 
Savo telegramoje jie sakė: “Mes 
nuoširdžiai sveikiname Jūsų įžengi
mą į dešimtąją dekadą gyvenimo, 
kuris yra tapęs inspiracija kovoje už 
taiką, demokratiją ir socializmą. Jū
sų amžius sieja didžiosios Spalio 
Revoliucijos ir Stalingrado pergales 
ir pergalę prieš Hitlerį, Mussolinį ir 
jų pakalikus visuose kontinentuose, 
Jūsų vadovybė Ispanijos civilinio 
karo metu prieš vietinų ir užsienio

Taikos žygio dalyviai pritaria 
Kontadoros valstybių planams ir 
savo veikla nori efektyviau pavaiz
duoti reikalą kaip galima greičiau 
pasiekti taikos. Nežinia, kaip vyks

Dolores Ibarruri

fašizmą anuo metu ir dabar simboli
zuoja anų laikų šūkis: “Geriau žūti 
ant savo kojų negu ant kelių!’

Toliau primenama, kad jos vado
vaujanti jėga reikalinga ir nūdien, 
kai dar tebevyksta kova tarp anti
komunistinių ir antitarybinių jėgų, 
kai tebegrasoma branduoliniais 
ginklais ir kai tebeviešpatauja ba
das ir skurdas pasaulyje.

Dolores Ibarruri labiausiai ger-' 
biama už jos veiklą 1936-1939-ai- 
siais metais. 1939 m. ji pasitraukė į 
Tarybų Sąjungą ir iš ten veikė savo 
tautiečius. Jos sūnus Ruben buvo 
Tarybinės armijos savanoriu ir žuvo 
kovose prie, Stalingrado.

toliau, bet iš Hondūro pusės 
žygiuotojai jau susilaukė nemalonu
mų, kai jiems nebuvo leista pereiti 
sieną, kad galėtų toliau tęsti tą savo 
žygį.
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Tikrai Reta Tema...
Šis kraštas labai mėgsta didžiuotis savo spauda, kuri esanti “visiškai lais

va”, kuri apimanti visiškai visas gyvenimo sritis, kuri skirta teisingai ir “vi
sa apimančiai” informacijai skleisti...

Tuos teiginius laikas nuo laiko mėgsta kartoti ir dešinioji lietuviškoji šio 
krašto spauda., iš visų jėgų mėginanti sekti “didžiosios” spaudos pėdomis.

Tačiau yra visiškai netaip. Kiekvienas leidinys, ypač stambieji, tokie, 
kaip “The New York Times”, “Washington Post”, “Time”, “Newsweek”, 
“U.S. News and World Report” turi savo siaurus specifinius uždavinius.

Be abejonės, viena pirmųjų vietų priklauso paprasčiausiam pelno sunki- 
mui — šiaip ar taip, tai yra komercinės įmonės. Ar jos gali iš tikrųjų tarnau
ti daugumos žmonių interesams? Atsakymai, be abejo, yra neigiamas.

Ar jos gali pateikti nešališką, pilną ir objektyvų įvykių vaizdą? Irgi ne! Tai 
ypač liečia tarptautinių įvykių areną, tačiau tie patys dėsniai taikomi ir 
rašant apie vidinį amerikietiškąjį gyvenimą.

Jei atidžiau peržvelgsime suminėtus ir visus kitus leidinius, pamatysime, 
kiek neproporcingai daug vietos čia skirta pačių turtingųjų ir galingųjų 
Amerikos žmonių gyvenimo aprašymui, jų problemoms, pramogoms, finan
sams, pasilinksminimams. Atrodo, kad šis kraštas tik iš jų, na dar plius kino 
ir sporto žvaigždės bei garsieji gangsteriai — ir susidėtų.

O juk yra kitaip — už šios spaudos dėmesio ribos lieka milijonai paprastų 
žmonių su jų gyvenimais, reikalais, problemomis. Tiesa, ir eilinis žmogus 
gali pelnyti amerikietiškos mass media dėmesį — jei; pavyzdžiui, jis atlieka 
kokį “garsų” nusikaltimą ar labai jau sensacingai nusižudo.

Tačiau išimčių vis tik pasitaiko, ir į keletą jų norėčiau atkreipti mūsų laik
raščio skaitytojų dėmesį. Taip, pavyzdžiui, vėliausiu metu žurnalas “US 
News and World Report”, kuris šiaip jau pasižymi visomis mano suminėto
mis didžiosios spaudos savybėmis, keletu atvejų parašė apie tikrai reikalin
gus dalykus. Konkrečiai kalbant — darbo tema. Manau, kad tai klausimai, 
kuriems neabejingi ir mūsų skaitytojai. Štai, ką rašo šis milijoninio tiražo 
žurnalas: “Tik maža dalis darbininkų tenori tęsti pilną valandų darbą pasie
kę 65 ar 70 metų amžiaus... Tačiau ekspertai teigia, kad seni žmonės, kurie 
darbą tęsia, ne visada tą daro norėdami uždirbti pinigų”.

Žurnalas mini vieno tyrimo duomenis, anot kurio, žmogus nori dirbti to
dėl, kad tai savotiškas jam pasitenkinimas, kad čia svarbų vaidmenį vaidina 
socialiniai aspektai.

Labai abejotina, atrodo, ar tai pagrihdinis daugelio dirbančiųjų amerikie
čių pensininkų tikslas, tačiau jis yra, tai nekelia abejonių.

Į šį “US News and World Report” straipsnį jūsų dėmesį atkreipiam ne 
šiaip sau. Žinome, kiek daug ir kaip neteisingai šio krašto lietuvių reakcio
nierių spauda rašo apie pensininkų darbą Lietuvoje. Ji, toji spauda, teigia, 
kad senyvi žmonės ten dirbą, esą, valdžios “verčiami”, kad “be to darbo jie 
negalėtų pragyventi, ir taip toliau, ir panašiai.

Kalbantys su ne vienu dirbančiu Lietuvos pensininku, ryški jų žodžiai — 
“be darbo negalėčiau gyventi.” Kaip liudija stambus buržuazinis žurnalas, 
kad tokių — nedaug, ir tai, matyt, dar kartą sako, koks yra didelis skirtu
mas tarp dviejų visuomenių.

Tas pats žurnalas kitoje savo laidoje pateikia ir statistiką, kurios bent jau^ 
anksčiau nesam pastebėję. Pasirodo, kadA(lSA per metus nuo traumų dar
buose žūsta daugiau kaip dešimt tūkstančių žmonių. Pagalvojus — tai tikrai 
labai daug, juk giriamasi aukšta darbo civilizacija, automatizacija, apsauga. 
Matyt, realybėje yra kitaip.

Žurnalas pastebi, kad darbdaviai daugeliu atvejų tų nelaimių galėtų padė
ti išvengti. Kodėl taip nedaroma - į tai žurnalas neatsako, bet ir be to aišku; 
tai susiję su išlaidomis, su papildomomis pajamomis — tad jau geriau rizi
kuoti darbininko gyvybe ar net sveikata!

Tą savo kailiu patyręs yra ir ne vienas lietuvis, seniau atkeliavęs į šį kraš 
tą, ir ypač tie, kurie dirbo plieno fabrikuose.

Keičiasi laikai, tobulėja įrengimai, tačiau požiūris į darbininką nesikei-

Reakcionieriai, jų spauda, “radijo valandėlės” mėgsta, oi kaip mėgsta, ra
šyti apie įvairias istorines datas, sukaktis, įvykius!

Tačiau šis pomėgis visiškai vienpusis, kaip jų propagandoje dar daug 
kas. Tai ypač pasakytina apie Antrojo pasaulinio karo tikrąjį vaizdą ir jo 
įvykius, apie pokario metus Lietuvoje. Šiemet, kai visas pasaulis pažymėjo 
keturiasdešimt metų nuo nacizmo sutriuškinimo, lietuviškoji ateiviškoji 
reakcija ir jos propaganda turėjo daug ir labai nemalonių pergyvenimų. Jai 
teko daug ką nutylėti, lyg vandens į burną prisisėmus, arba nebent dėl Hit
lerio pralaimėjimo dejuoti — ką, beje, ji ir darė.

Reakcija ir jos propaganda nutylėjo ir dar vieną svarbią datą, būtent — 
fašizmo aukų prisiminimo dieną, kuri jau kelinti metai rengiama demokrati
nės Vokeitijos antifašistų iniciatyva ir kurią pažymėti į VDR paprastai susi
renka viso pasaulio antifašistinių organizacių atstovai. Vyksta mitingai, de
monstracijos...

Šiais metais ši diena sutapo su Antrojo pasaulinio karo pabaigos keturias

čia... Amerikietį darbininką!0 ką jau bekalbėti apie užsienietį — tik prisi
minkime neseną tragediją Indijos Bhopal mieste, kai dėl Union Carbide kal-
tės žuvo tūkstančiai žmonių. Priežastis buvo ta pati — pelno spaudimas dar
bo saugumo sąskaita.

Ką jie nutyli... ;

dešimtmečiu, tad ji turėjo ypatingą prasmę ir simboliką. Ji, neabejojamai, 
labai neparanki ne tik lietuviškosios kilmės reakcionieriams, bet ir visiems 
tiems, kurie norėtų peržiūrėti pokarines sienas Europoje, tiems, kurie glo
bojo ir tebegloboja nacistinius karinius nusikaltėlius; juk, kalbant apie au
kas, jokiu būdu negalima užmiršti jų budelių.

O tą kai kas Vakaruose, ypač Jungtinėse Amerikos Valstijose, labai norė
tų padaryti. Ir čia lietuviškieji reakcionieriai yra tarp aiškių “lyderių”.

Nors Jungtinės Amerikos Valstijos yra tarp šalių, kurios pasirašiusios 
tarptautinį susitarimą dėl nacistinių karo nusikaltėlių persekiojimo, kaip tik 
jose prieglaudą susirado tokie žvėrys žmogiškame pavidale, kaip stambus 
raketų specialistas Adolfas Rudolfas, kuris netgi anot amerikietiškos stam
biosios spaudos, yra kaltas dėl tūkstančių nacistinių konclagerių aukų mir
ties. Kaip tik Jungtinių Amerikos Valstijų “mielaširdystės” dėka teisėto 
atpildo ilgus metus išvengė Lijono budelis Klausas Altmanas Barbje, kurį 
globojo ir saugojo specialiosios amerikiečių tarnybos...

Deja, tarp gėdingųjų pavardžių yra ir lietuviškų.
Tokių, kaip vyskupas V. Brizgys, uolus nacių kolaborantas, kuris, ir se

nyvo amžiaus sulaukęs, nė kiek nepasikeitė ir kuris dabar per radiją vis dar 
“moko” ir “graudena” Lietuvos žmones.

Y^a jkaro nusikaltėlis, susilaukęs OSI dėmesio — Jurgis Juodis. Kaip ži

nia, jis tapo “patriotinius” paveikslus, kuriuose dažnai šmėkščioja žirgas ir 
raitelis, lygina save su Čiurlioniu. Tiksliau kalbant, save stato net aukščiau 
už jį ir skelbiasi avinėliu, nors dokumentai ir liudininkai rodo jį buvus 
šaltakrauju žudiku.

Tarp jų ir buvęs nacinis Kauno burmistras Palčiauskas, ant kurio sąžinės 
daugybė nusikaltimų ir kuris viename kreipimęsi (berods, “Draugo” laik
raštyje) į išeivijos skautus buvo pavadintas “nelaimės ištiktu broliu”.

Deja, šis sąrašas ilgas, labai ilgas, kaip ir nacių kolaborantų gynėjų bei 
užtarėjų.

Štai kodėl reakcinė lietuviškoji spauda nenori kalbėti apie Antrojo pasau
linio karo aukas Lietuvoje. Jų būta, kaip žinia, virš septynių šimtų tūkstan
čių — nepaprastai daug tokiam mažam kraštui.

Dar daugiau, žymi dalis tų aukų — ne kariai, o civiliai asmenys, vaikai, 
moterys, seneliai, kaip tik tai ryškiai sako, koks kraupus buvo fašizmaslNe- 
mini ta spauda (nebent kartas nuo karto, ir tai, aišku, “savu kampu”) Pirčiu
piu, Kauno IX-ojo forto, Vilniaus Panerių ir daugybės kitų vietovių. Juk, 
jas paminėjus, tektų pasakyti, ir tai, kas jas padarė smurto ir nežmonišku
mo paminklais. O tą pasakius — nori ar ne — tektų pripažinti, kad dalis nu
sikaltėlių tebegy vėna New Yorke ir Chicagoje, Los Angeles ir Miami... Gy
vena ramiai, tik atskirais atvejais OSI padirginaįni.

United States, per 6 months. . . $6.50 
Canada, Lat. Amer., 6 months. $8.00 
Foreign countries, 6 months ... $8.00
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Poniškas Požiūris
Kai kuriems mūsų išeivijos veikė

jams Lietuva buvo ir tebelieka tik
tai tarnaite. Kažkada dvarponiai 
liepdavo baudžiauninkams lipti į 
medžius ir čiulbėti, o patys tokius 
“paukščius” šaudydavo. Dabartiniai 
ponai — dažniausiai iš dipukų — 
irgi daug ką bando daryti savo ma
lonumui, šaudo į Lietuvą iš kitokių 
ginklų — propagandinėmis priemo
nėmis, bet irgi norėdami paniekin
ti. Esą, Lietuva varginga, Lietuva 
rusinama ir engiama, žodžiu, Lietu
vos — kaip ir nebėr...

Tokie “šauliai” pamiršta viena: 
jeigu Lietuvos, galima sakyt, kaip 
tokios nebėra, tai kas, pavyzdžiui, 
leidžia niekada neregėtais didžiu
liais tiražais lietuviškas knygas, ku
rių, beje, ir laukia tie patys dipu
kai? Tarnų, baudžiajuninkų tauta 
niekados neišvystytų tolygios kny
gų leidybos,' niekuomet anksčiau 
Lietuva nedalyvaudavo stambiau
siose tarptautinėse knygų mugėse. 
Lietuvos fotografijos, meno, kitokių 
leidinių pasisekimas užsienyje nie
kuomet nebuvo toks ryškus...

Tiktai kultūringa, aukštai išsi
vysčiusi tauta pajėgi tokiems dar
bams. Tai kam poniški išpuoliai? 
Neseniai Pr. Visvydas visiškai ne
dviprasmiškai išsireiškė, kad, esą, 
Lietuvoje — knygų badas ir to bado 
nebūtų, jei Lietuvoje būtų kitokia 
santvarka... Beprasmiška ginčytis., 
Tuo labiau nebūtų jokio knygų trū
kumo Lietuvoje, jei mažiau būtų to
kių įžūlių ponų, kaip P. Visvydas, 
kuris kanda į duodančią ranką. Argi 
tai ne įrodymas, kad kai kas iki šiol 
išeivijoje žiūri į Lietuvą kaip į savo 
tarnaitę — ir šitokia ir anokia ji, ta
čiau be jos — nė žingsnio...

Pravartu tokių ponų paklausti: ar 
daug padėjote Lietuvai pakilti iš 
griuvėsių po karo, ar sušelpėte bent 
vieną našlaitį, kad dabar drįstate 
lįsti su įžūliomis sąskaitomis? Nieko 
gero Lietuvai nepadarėte, nieko ge
ro jai nelinkėjote — atvirkščiai — 
pjudėte ir tebepjudote karo krank
lius, atominius maniakus... Dabar 
“Akiračiai” siūlo savo paslaugas: 
“Lietuvių išeivija yra pasiruošusi 
padėti alkstantiems”. (Knygos). Pa
dėti reikia ne kažkokiems knygos 
“alkstantiems” Lietuvoje, bet sau, 
nes Lietuva seniai išsiverčia be jo
kių ponų pagalbos ir dar turi ką pa
siūlyti, o “Akiračiai” beje, tegali pa
siūlyti — vien tiktai savo išmetinė
jimus... <•

Jaudinančių Dokumentų Knyga
Iš spaudos išėjo vertingas istori

nių dokumentų rinkinys, Lietuvos 
Liaudies seimo stenogramos — 
reikšmingiausi 1940-ųjų metų socia
listinės revoliucijos dokumentai bei 
nuotraukos (“Lietuvos liaudies sei- 
mas”kŠi istorinė kronika padeda 
geriau suprasti vienbalsiai priimtų 
seimo dokumentų istorinę vertę ir 
reikšmę lietuvių tautai, glaudaus 
bendradarbiavimo su tarybinėmis 
tautomis svarbą ugdant krašto eko
nomiką ir kultūrą.

Leidinyje “Lietuvos liaudies sei
mas” skelbiama liaudies seimo rin
kimų medžiaga, Liaudies seimo pir
mosios sesijos (1940 VII.21 - 23), 
nepaprastosios sesijos (1940.VII.24 
- 25), Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos pirmosios sesijos (1940. VII.- 
25 - 26) ir Tarybų Sąjungos Aukš
čiausiosios Tarybos VII sesijos 1940 
m. rugjpjūčio 3 dienos posėdžio, ku
riame Tarybų Lietuva buvo priimta 
į Tarybų Sąjungos sudėtį, stenogra
mos. Taip pat publikuojami šiuose 
aukščiausios valstybipės valdžios 
forumuose priimti dokumentai: 
deklaracijos apie valstybės santvar
ką, dėl Tarybų Lietuvos įstojimo į 
Tarybų Sąjungos sudėtį, dėl žemės, 
bankų ir stambiosios pramonės na
cionalizavimo, taip pat Tarybų Lie-

tuvos vyraiusybės bei valdžios 
organų sudarymo.

Skaitytojams pateikiama istorinė 
medžiaga yra jaudinantis pasakoji
mas apie tai, kaip Lietuvos žmonės 
kilo į kovą su senuoju buržuaziniu 
režimu, už liaudies santvarkos ir so
cializmo sukūrimą. Tuo pačiu doku
mentaliai pagrindžiamas Tarybų 
valdžios Lietuvoje atkūrimo, esmi
nių pertvarkymų ir savanoriško įsi
jungimo į tarybinių tautų šeimą 
istorinis būtinumas, demaskuojami 
buržuazinių nacionalistų prasima
nymai.

Liaudies seimas užėmė ypatingai 
svarbią vietą 1940 metų revoliuci
niuose įvykiuose.

Jau pirmosiomis tų istorinių per
mainų dienomis darbo žmonės mi
tinguose ir susirinkimuose reikala
vo paleisti buržuazinį seimą ir pas
kelbti naujo seimo demokratinius 
rinkimus. 1940 m. birželio 17 d. su
daryta Liaudies vyriausybė birželio 
25 d. posėdyje priėmė nutarimą 
prašyti respublikos prezidentą J. 
Paleckį liepos 1 d. paleisti 1936 m. 
išrinktąjį seimą. Prezidento 1940 m. 
birželio 27 d. aktu tai ir buvo pada
ryta. Paleistasis seimas taikliai api
būdinamas šiame leidinyje pateik
tose Liaudies seimo pirmosios sesi
jos stenogramose, ypač plačiai — 
Lietuvos komunistų partijos CK 
pirmojo sekretoriaus A. Sniečkaus 
kalboje, pasakytoje Liaudies seime 
1940 m. liepos 22 d.

Rinkimai įvyko 1940 m. liepos 14 - 
15 dienomis, balsavo 95.5 procento 
visų turėjusių balsavimo teisę, iš jų 
99.19 procento nubalsavo už Lietu
vos darbo liaudies sąjungos iškeltus 
kandidatus. Pirmoji Liaudies seimo 
sesija prasidėjo 1940 m. liepos 21 d. 
Kaune. Pagrindinis seimo svarsto
mas klausimas buvo busimoji Lietu
vos santvarka, nes nuo jo išsprendi- 
fhė priklausė tolesnių pertvarkymų 
pobūdis. Atsižvelgdamas į darbo 
žmonių reikalavimus ir į ilgametę 
darbo žmonių kovą dėl Tarybų vald
žios ir jų norą sukurti tokią Lietuvą, 
kurioje nebūtų kapitalistų ir kurią 
valdytų pati liaudis, seimas priėmė 
tokią deklaraciją apie valstybės 
santvarką: “Liaudies seimas, iš
reikšdamas vieningą Lietuvos lais
vosios darbo liaudies valią, skelbia, 
kad Lietuvoje įvedama tarybų sant
varka.” Šiuo Liaudies se$no nutari
mu nacionalinis lietuvių tautos vals
tybingumas įgijo socialistinį pobūdį, 
Lietuva pasuko nauju istoriniu ke
liu. Visa Tarybų Lietuvos istorija 
įtikinamai parodė pasirinkto kelio 
teisingumą.

Lietuviškieji Revanšistai
Kalifornijoje leidžiamas žurnalas 

“Lietuvių dienos” “atrado” Kanado
je, netoli Toronto... Vilnių. Būtų 
atradimas, jai tame pačiame Toron
te negyventų lietuvių, kurie, aišku, 
seniai žino apie tokį miestelį, bet sa
vo spaudoje šitą temą apeina, neuž
suka, atrodo, keliaudami ir į tą Vil
nių. Priežastis paprasta: nepatinka 
įkūrėjai, kurie yra išeiviai iš Lenki
jos.

“Lietuvių dienos” primena, kad 
Amerikoje ir Kanadoje — “apsčiai” 
vokiškų, itališkų, prancūziškų vie
tovardžių, o lietuviai “nelabai 
mėgsta etnografiškai — geografiš
kai mąstyti”, todėl metas pabusti iš 
to snaudulio, ragina žurnalas, me-
tas įkurti savo Vilnių, Kauną Ker
navę, o dar — Gardiną, Lydą... Ko
dėl ne Maskvą? Apetitai dideli, 
“Lietuvių dienos” turi visą sąrašą, 
pagal kurį Lietuva tiktai už Ameri
ką mažesne valstybe būtų... Tai jau 
nebe tėviškės ilgesys, kurį papras
tai ir įkūnija europietiški vietovar
džiai Amerikoje, o kažkokios Vy- 
tautinės sudurstytos Lietuvos 
nostalgija. |

Pastaruoju metu Lietuvos terito
rijos didinimas, ar mažinimas po
pieriuje vėl pasidarė spaudos mada.

50 tūkstančių kilometrų drenažo vamzdžių ir 40 milijonų plytų kasmet 
pagamina Tauragės statybinių medžiagų susivienijimas. Gamybos procesai 
įmonėje modernizuojami. Automatizuotas drenažo vamzdelių, plytų 
formavimas ir degimas, mechanizmai dirba sandėliuose, technika pavaduoja 
žmones transportuojant ir pakraunant produkciją.

Kartu gerinamos poilsio ir buitinės sąlygos. Susivienijime naktinėse 
pamainose jau nedirba moterys, o ir pagrindiniuose gamybos baruose 
vietoje trijų pamainų darbas organizuotas dviem. Neseniai pastatytas 40 
vietų profilaktoriumas. Jame yra fizioterapiniai kabinetai gydomosios 
gimnastikos salė. Pavyzdingai tvarkoma įmonės teritorija — čia daug 
želdinių, jaukūs poilsio kampeliai.

Nuotraukoje: Tauragės statybinių medžiagų susivienijimo cechuose.

Nuotraukoje: Susivienijimo poilsio kampelis.

Kodėl taip yra, nesunku suprasti, 
prisiminus Amerikos prezidento 
garsųjį pareiškimą apie Jaltos kon
ferencijos susitarimus. Solidūs pen
sininkai atkruto, vėl pasidarė “žino
vais”, vėl dalija nenušautos meškos 
kailį, tarsi Lietuva šiandien būtų 
kokia turgaus prekė. Akivaizdi ne
pagarba tėviškei ir jos vardui, isto
rijai. Prisimenant istoriją, verta to
kiems žemėlapių piešimo mėgėjams 
priminti, kad iki Il-ojo pasaulinio 
karo Lietuva taip ir būtų pati viena 
Vilniaus neatgavusi, jei ne Tarybų 
Sąjunga. *

KAS NAUJO 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Jungtinės Tautos, — Pasibaigė 
40-oji šios tarptautinės organizaci
jos sesija, o jos veikla pasitenkini
mą pareiškė daugelis delegacijų va
dovų. Jų tarpe yra ir Tarybų Sąjun
gos ir JAV ambasadoriai.

Pirma JAV ambasadorius Vernon 
Walters, o paskui ir TSRS ambasa
dorius Oleg Trojanovski prie orga
nizacijos akredituosiems spaudos 
atstovams pareiškė, kad jiedu esą 
patenkinti šios sesijos veikla. Abu
du pabrėžė tą faktą, kad pasaulio 
spauda Jungtinėms Tautoms pas
kyrė ypatingai daug dėmesio, kad 
sesijoje dalyvavo daug žymių atsto
vų, kad pasiekta nutarimų, rodan
čių, jog kolektyviniai siekiama tai
kos pasaulyje.

Ambasadorius Trojanovski nuro
dė, kad 40-oji sesija akivaizdžiai 
patvirtino visų tautų pagrindinį 
uždavinį — užtikrinti žmonijos atei
tį, nutraukti ginklavimosi varžybas 
Žemėje ir užkirsti joms kelią kos
mose. Jis pabrėžė, kad Generalinė 
Asamblėja net 151 balsu priėmė 
daugeliui delegacijų bendradar
biaujant parengtą rezoliuciją dėl 
kelio užkirtimo ginklavimosi varžy
boms kosminėje erdvėje. Tiek balsų 
nesurinko nė vienas kitas balsuotas 
dokumentas.

Apie sesijos rezultatus pasisakė ir 
Jungtinių Tautų generalinis sekre
torius Javier Perez de Cuellar. Jis 
spaudos atstovams pareiškė, kad 
nusiginklavimas, ginklavimosi var
žybų apribojimas, neleistinumas 
perkelti jas į kosminę erdvę — tai 
klausimai, kurie ir ateityje užims 
pagrindinę vietą Jungtinių Tautų

JAV ir TSRS vadovų 
Naujametiniai 
sveikinimai
Washington, — Spauda ir TV 

skelbė, kad per Naujuosius metus 
JAV ir Tarybų Sąjungos vadovai — 
prez. Reagan ir Michail Gorba- 
čiov pasikeis sveikinimais. Prezi
dento Reagano kalba būsianti 
išversta rusiškai, o gen. sekreto
riaus Gorbačiovo kalba — angliškai. 
Esą abiejų šalių vadovai, kurie ne
seniai užmezgė asmenišką pažintį 
Genevoje, o ateityje planuoja susi
tikti Washingtone ir Maskvoje, per 
TV turės progos pasirodyti plačio
sioms masėms ir pasisakyti, ką jie
du galvoja apie taikingą sugyveni
mą ir taikos išlaikymo reikalą.

Nuteisi Argentinos 
chunta karininkus

Buenos Aires. — Šalies federali
nis teismas paskelbė nuosprendžius 
trijų karinių chuntų devyniems na
riams. Jie valdė kraštą 1976-1982 
metais, kada buvo pažeidinėjamos 
žmogaus teisės, be kaltės suiminė
jami žmonės, tūkstančiai argentinų' 
buvo kankinami, daugelis jų žuvo ar 
dingo be žinios. Dimisijos generolas 
lt. Videla, buvęs prezidentas , ir 
dimisijos admirolas Masera nuteisti 
kalėti iki gyvos galvos, o kiti —■ ga
vo trumpesnes bausmes.

veikloje. Ypač jie yra svarbūs šiais 
1986-aisiais metais, kurie šios tarp
tautinės organizacijos vardu pas
kelbti Taikos metais.

Analizuodamas įvairius dabarti
nės padėties klausimus, gen. sekre
torius pabrėžė neatidėliotiną būti
numą nutraukti smurtą Artimuo
siuose Rytuose, ypač Libane. Jis 
siūlė galimai greičiau sušaukti tarp
tautinę konferenciją, kurioje daly
vautų visos suinteresuotosios šalys. 
Jis taip pat rėmė Kontadoros val
stybių planus, kurie siekia politiškai 
sureguliuot Centrinės Amerikos re
gionines problemas.

Buvęs Jungtinių Tautų gen. 
sekretorius Dr. Kurt Waldheim, 
kartu su kitais įžymiais valstybinin
kais dalyvavęs 40-ojoje JT sesijoje, 
organizacijos sukaktuvinę sesiją 
taip pat vertino pozityviai.
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[Kultūros Atgarsiai
ir

LIETUVIŠKOJI KULK RA - 
KARIŠKIŲ KULTŪRA?

Išeivijos kultūrinis gyvenimas 
pačių kultūrininkų likimai klostosi
labai nelygiai. Išeivija turi nemažą 
pajėgesnių dailininkų būrelį, iškilo 
ir vienas kitas muzikas, operos so
listas... Visiškai kitaip susiklostė 
teatralų likimas. Dar prieš gerą de
šimtmetį “Lietuvių enciklopedija” 
išeivijos teatrinį gyvenimą apibūdi
no negailestingai: “Aktoriai išsi
blaškė, neatsirado organizacijos, 
kuri juos suburtų į krūvą ir įkinkytų 
į teatrinį darbą. Pagaliau nemaža 
lėmė tarpusavio teatralų nesantai
ka, asmeninės ambicijos, autoritetų 
nepripažinimas ir kiti emigracinio 
gyvenimo negalavimai.

“Atrodytų, kam tiems teatralams 
sukrauti tiek kaltinimų, argi visi jie 
tkrai buvo pamatuoti? Kažin. Pa
prasčiausiai mažai kam rūpėjo teat
riniai reikalai ir mažai terūpi šian
dien. Metų pradžioje įvyko išeivijos 
kultūros darbuotoji pasitarimas. 
Čia atvirai buvo suabejota, ar pa
vyks surengti dar nors vieną teatri
nį festivalį Chicagoje, toje Ameri
kos "lietuvių sostinėje”... Festivalių 
rengėjas A. Kairys tokių abejonių 
nė nebandė išsklaidyti, o pradėjo 
sėstis “per mažu rašytojo darbo 
apijnokėjimu”... Kai į kultūrinį dar
bą žiūrima kaip į melžiamą karvę, 
sunku tikėtis pažangos.

Panašiai žiūrime į pačius kultūri-
— iš naudos, iš politikieriš-nink

kų pįįicijų. Štai išėjusi knyga apie 

 

vadinamąjį “Lietuvių fondą”. Net 
raugo” dienraštis nesurado drau

giško žodžio ir recenzijoje rašė: “Iš 
šios knygos išskirtinių asmenų pus
lapių skaitytojas susidaro įspūdį, 
kad valstybininkai, kariškiai ir 
aukšti dvasiškiai tarsi buvo Lietu
vos atrama, kai tuo tarpu daug žy
mių kultūrininkų nustumta į bendrą 
fotografijų galeriją.” Taip rašo 
“Draugas” ir priduria, kad minėto 
fondo paskirtis — remti švietimą ir 
“kultūrinius užmojus”. Gal tų užmo
jų ir buvo, tiktai neatsirado rėmėjų, 
neatsirado mecenatų. Todėl ir nub
lanko lietuviškasis teatras, literatū
ra, prasimušti į žmones, kaip sako
ma, tiktai vienam kitam pavyko — 
tiems, kuriuos rėmė amerikiniai 
dailės fondai ir panašiai. Dabar, kai 
aktyviai bėdojama dėl kultūrinio 
gyvenimo išsekimo, norėtųsi pri
minti dar vieną publikaciją “Ne- 
piklausomoje Lietuvoje.” Ten per 
kelis numerius buvo spausdinami 
vieno lietuvio atsiminimai, pasira
šyti Žagrės Brolio slapyvardžiu. Iš 
jų nemaža sužinome ir apie buržua
zinės Lietuvos “rojų”, ir apie viltis 
po karo, atsidūrus Naujajame pa
saulyje, įgyvendinti vaikystės sva
jones apie mokslą, apie dailės studi
jas... Deja, matyt, niekas žmogaus 
neparėmė, niekas nepasidomėjo jo 
gabumais, o nervingas išeivijos kul
tūrinio gyvenimo klimatas pagaliau 
ir patį žmogų baidė, paliko kažkur ' 
nuošaly... Dėl daugelio priežasčių 
sunyko išeiviškas kultūrinis gyveni
mas. Matyt, viena pagrindinių prie
žasčių — tai abejingumas talentin
giems kūrėjams.

VERTINGAS LEIDINYS
Vilniuje iš spaudos išėjo vertin

gas istorinis leidinys ATEIZMAS 
IR RELIGIJA LIETUVOJE, ku
riam straipsnius parašė įžymiausi 
Lietuvos istorikai — Juozas Jurgi
nis, Aldona Gaigalaitė, filosofas 
Juozas Barzdaitis bei kiti.

Katalikybės gynėjai, ruošdamiesi 
pažymėti krikščionybės įvedimo 
Lietuvoje 600 metų sukaktį, ideali
zuoja Lietuvos katalikų bažnyčios 
praeitį, siekia bažnyčiai suteikti pa
žangios ir humaniškos jėgos reputa
ciją, uždėti jai kovotojos dėl tautos 
interesų aureolę.

Kad taip nebuvo, įtikinamai pa-

Lietuvos TSR Mokslų Akademijos folklorinis ansamblis po koncerto. A. 
Rėklaičio nuotrauka.

tvirtina katalikų bažnyčios vaidmuo 
Lietuvoje buržuazijos valdymo me
tais. Tuomet Lietuvoje bažnyčia 
buvo paversta valstybės aparato 
dalimi. Bažnyčios ir valstybės sim
biozei sąlygos ypač palankiai susi
klostė, kai prie valdžios vairo stojo 
krikščionys demokratai. Lietuvos 
krikščionių demokratų atėjimą į 
valdžią lėmė daug aplinkybių. Viena 
jų buvo ta, kad partija tuo metu tu
rėjo daug savo organizacijų, kurios 
agitavo už savo atstovus. Žmones 
patraukė ir krikščionių demokratų 
partijos ekonominės padėties stabi
lumas, kurį garantavo katalikų baž
nyčios materialiniai ištekliai. Pagal 
J. Šliūpą, vieno kunigo metinės pa
jamos buvo nuo 18 iki 42 tūkst. litų, 
o visos Lietuvos katalikų bažnyčios 
metinės pajamos siekdavo nuo 17 
iki 40 mln. litų. Gaudama tokias lė
šas bažnyčia galėjo gerai organizuo
ti rinkimines kampanijas.

Bet, atėjusi į valdžią, krikščionių 
demokratų partija greit nusimetė 
demokratizmo skraistę, kuria buvo 
prisidengusi rinkiminės kampanijos 
metu. Valstybės gyvenimą teberi- 
bojo karo meto įstatymai, prasidė
jusi žemės reforma naujakurius 
prislėgė sunkia našta. Būdami prie 
valdžios vairo, pasaulietiniai ir baž
nytiniai klerikalai susikompromita
vo savo ekonomine politika. Norė
dami išstumti iš krašto pramonės, 
prekybos, finansų kitatautę bur
žuaziją, jie kūrė savo bankus, pre
kybos įstaigas, dėjo kapitalus į se
nąsias ir naujai kuriamas pramonės 
įmones. Šioje srityje jie naudojosi 
pokariniais sunkumais ir nevengė 
finansinių machinacijų, tarp jų ir to
kių, kaip spekuliacija valiuta, mais
to produktais bei pramoninėmis 
prekėmis. Šeimininkaudami kleri
kalai be atodairos švaistė pinigus: 
1922 - 1926 metais iš valstybės iždo 
buvo išeikvota apie 700 tūkst. litų.

Kaip nevykusios klerikalų ekono
minės politikos pasekmė buvo ir be
darbių skaičiaus augimas. Pramo
nės gamyba smuko. Žemės ūkis nie
kaip negalėjo pasiekti prieškarinio 
lygio. Prekyba su užsieniu vyko 
sunkiai, nes nebuvo ką eksportuoti, 
o importui trūko pinigų.

Įvedus savo v 
buvo labai mažai išleista į apyvartą, 
vos 50 mln. litų. Kiekvienam krašto 
gyventojui teko tik po 12 litų, arba
— po 2.5 aukso rublių prieškarine 
valiuta. Iki pirmojo pasaulinio karo 
vienam gyventojui apyvartoje buvo 
30 aukso rublių. Ši aplinkybė vertė 
žmones atsisakyti būtiniausių daly
kų, o klerikalai, įsitvirtinę valdžio
je, lobo.

Lietuvos interesams prieštaravo 
ir krikščionių demokratų užsienio 
politika. Santykiai su visais kaimy
nais buvo įtempti, orientacija į 
Angliją nedavė jokių apčiuopiamų 
rėzultatų. Ji, kaip ir kitos Antantės 
šalys, Vilnių ir Vilniaus kraštą pri
pažino lenkams. Klaipėdos krašto 
priklausomybė buvo apribota auto
nomija. Tai sudarė palankias sąly
gas Vokietijos kišimuisi į Lietuvos 
vidaus reikalus.

Krikščionių demokratų valdžia 
ilgai atidėliojo taikos sutarties su
darymą su Tarybų Sąjunga, o vė
liau nepasirašė Tarybų Sąjungos
— Lietuvos nepuolimo sutarties.

Taigi, daug priežasčių nulėmė tai, 
kad kunigų autoritetas smuko. III 
seimo rinkimuose 1926 metais pava
sarį Lietuvos krikščionių demokra
tų partijos blokas nesurinko daugu
mos, vyriausybę sudarė valstiečių 
liaudininkų ir socialdemokratų par
tijos.

Naujoje knygoje taip pat plačiai 
rašoma apie krikščionybės įvedimą 
Lietuvoje, apie reformacijos judėji
mą, apie laisvamanybę buržuazinė
je Lietuvoje. Knygoje praktiškai 
aprėpiami visi svarbiausi krikščio
nybės Lietuvoje etapai.

pinigų. y, 
aliutą — (litą, jos
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Panevėžio rajono Ėriškių kolūkis, garsėjantis gražiais ekonominiais 
laimėjimais, nemaža pasiekė ir rūpihdamasis žemdirbių gyvenimo 
sąlygomis. Per pastarąjį dešimtmetį čia pastatyta apie šimtas gyvenamųjų 
namų, vaikų lopšelis — darželis, medicinos punktas, mokykla, įrengtas 
stadionas. Kolūkyje veikia erdvūs kultūros namai, todėl jaunimui po darbo 
nuobodžiauti netenka. Gyvenvietę supa gražus dirbtinis ežeras.

A. Baranausko nuotraukoje: Ėriškių kolūkio vaikų darželyje.1

SUSITIKIMAI

Adresai ant knygų
Durys nespėjo užsidarinėti. Pro 

jas tai vienas, tai kitas, tačiau šį
kart atėjusieji į “Tėviškę”, dažniau
siai toli nuo jų nenueidavo. Tik įėję, 
numesdavo sunkius ryšulius ties 
ūkvedžio stalu ir tuoj sakydavo:
— Antanai, dar trupučiukas...

Antanas kišenėje žodžių neieško.
— Regiu, koks čia tavo trupučiukas! 
Pirma kvapą atgauk. Toks “trupu
čiukas” sveria nemažiau dvidešimt 
kilogramų.
— Ką padarysi\Juk tai knygos. Ki
taip neišeina. Pė^į , jas, Anta

 

nai... - vadino ūkvedį vardu šie jau
ni žmonės ir galėjai suprasti, kad 
prie šito stalo su Antanu susitinka 
ne pirmą kartą. Tačiau vieną dieną 
durų varstymas aprimo — pasibai
gė lituanistikos kursų, veikiančių 
prie Vilniaus universiteto darbas. 
Atsisveikinę su Vilniumi, su Lietu
va jų klausytojai vėl išvyko atgal —- 
į JAV, Australiją, Kanadą, Vakarų 
Vokietiją, Braziliją... Aštuoniolikos 
žmonių būrelis, o kokia plati jų gy
venimo geografija. Po truputį ma
žėjo, kol visai ištirpo ir tos krūvos 
ryšulių aplink ūkvedžio stalą. Kny
gos iškeliavo į tolimas šalis, kur jų 
nekantriai laukia, o nekantresnis 
gal ir suabejoja, ar jas Antanas pa
siuntė.

Lazeris ir Bandonija
Gražiai derina mokslinį darbą ir 

meilę lietuvių liaudies dainai bei šo
kiui Lietuvos TSR Mokslų Akade
mijos folklorinis ansamblis — vie
nas geriausių Lietuvos saviveiklinio 
meno kolektyvų.

— Mes puoselėjame turtingas 
tradicijas lietuvių tautosakos meno, 
atspindinčio praeitų šimtmečių liau
dies gyvenimo papročius, apeigas, 
dainas, šokius, žaidimus, — sako 
ansamblio vadovė, respublkos savi
veiklinio meno žymūne Aldona Ra
gevičienė. - Ansamblis atlieka tik 
tokią lietuvių liaudies kūrybą, kuri 
dar nebuvo užrašyta bei harmoni
zuota, Folklorą renka patys 
ansambliečiai iš visų Lietuvos 
etnografinių rajonų, dažniausiai iš 
savo gimtųjų vietų. Dainuojame 
aukštaičių, žemaičių, dzūkų tar
mėmis. Paruošėme daug atskirų 
programų Užgavėnių, pavasario 
darbų ir papročių, rugiapjūtės, ka
rine ir kita tematika.

— Ansamblyje labai mielai ir ak
tyviai dalyvauja apie trisdešimt 
Akademijos darbuotojų, kai kurie 
net ištisomis šeimomis, — pratęsia 
pasakojimą ansamblio prezidentė,

Antanas jas pasiuntė. Laukite!Ir 
vienądien jas sudėliosite savo namų 
knygų lentynose. Bet dabar norė
čiau, kad kas nors pabūtų šalia ma
nęs. Sakyčiau, nekasdienės mintys 
apniko. Ir pirmiausia vis neišeina iš 
galvos klausimas: ar dažnai lietu
viškosios išeivijos jaunimas palaiko 
rankose Tarybų Lietuvos leidyklose 
išleistas knygas? Iš tų, ką sutikau 
lituanistikos kursuose, tebuvo tik 
vienas kitas. Bet, pasirodo ir tieji, 
kurie prieš mėnesį — kitą net ir gir
dėti negirdėję apie knygų leidybą 
Lietuvoje, prakaituodami lagami
nais tempdami jas į “Tėviškės” 
draugiją, kad persiųstų literatūrą į 
namus. Žodžiu, regi, kad jų godu
mas šitoms knygoms daug didesnis, 
negu galimybės jas įsigyti.

— Brangiai kainuoja persiunti
mas, — vienąkart pasakiau brazilie- 
čiui.

— Betgi tai — knygos!— atsiliepė 
aukštai į viršų išsistiepęs vaikinas. 
Paskui, linktelėjęs galvą į langą, 
pranešė, kad labai ir labai norėtų 
Vilniaus universitete studijuoti Lie
tuvių kalbą ir literatūrą. Tačiau aš 
ir vėl rodžiau į paruoštas išsiunti
mui knygas.

— Betgi ir ten, pas save išeivijoje 
išleidžiate lietuviškų knygų. Tik

Mokslų Akademijos Istorijos insti
tuto vyr. mokslinė bendradarbė, 
etnografė Regina Merkienė. — Štai 
Akademijos mokslinis sekretorius, 
fizikos ir matematikos mokslų kan
didatas Alfonsas Ramonas ateina į 
ansamblio repeticiją kartu su žmona 
Meilute ir devynmete dukrele 
ansamblio soliste Aine. Lazerių fizi
kos srityje besidarbuojąs jaunesny
sis mokslinis bendradarbis Edmun
das Širmulis puikiai griežia bando
nija. Su juo kartu ansamblyje daly
vauja ir dvi Nijolės — žmona ir se
suo.

Kasmet Akademijos darbuotojų 
folklorinis ansamlis dalyvauja Vil
niuje rengiamame lietuvių liaudies 
muzikos festivalyje “Skamba, 
skamba kankliai”, koncertuoja res
publikos rajonuose, dažnas respu
blikinės televizijos ir radijo, svečias. 
Jis jau pabuvojo Latvijoje, Baltaru
sijoje, Gruzijoje, Lenkijos Liaudies 
Respublikoje. Ir visur, kur tik be
pasirodytų, žiūrovų šiltai sutinka
mas. Už aktyvią koncertinę veiklą 
neseniai ansambliui suteiktas gar
bingas liaudies kolektyvo vardas.

Irena Vedrickienė

Pasikalbėjimas su Vilniaus 
V. Kapsuko Universiteto 

Baltų filologigijos katedros 
vedėju Vytautu 

MAŽIULIU

- Baltai - tai mes, lietuviai ir lat
viai, ir dar išnykę prūsai... Ar taip 
tą žodį šiandien supranta baltistai - 
baltų kalbos tyrinėtojai?

- Lietuviai ir latviai dabar yra 
vienintelės baltiškai tebekalbančios 
tautos. Didesnė baltų dalis yra jau 
seniai išnykusi — tai prūsai su jot
vingiais, kuršiai, žiemgaliai, sėliai, 
Okos aukštupio galindai, Dnepro 
aukštupio baseino baltai. Įdomu, 
kad iš visų dabartinių indoeuropie
čių kalbų pačios archaiškiausios yra 
gyvosios baltų kalbos, ypač lietuvių 
kalba.

Baltus tyrinėja ne tik kalbininkai, 
bet ir archeologai, antropologai, 
geografai, etnografai, tautosakos ir 
liaudies melodijų specialistai.

— Tarybų Lietuvoje jau ne kartą 
vyko tarptautinės matematikų, fizi
kų, chemikų konferencijos, o štai 
šiemet rengiama ir pirmoji tarptau
tinė baltistų konferencija. Ar tai ir 
bus pirmoji įvairių šalių baltistų pa
žintis?.

- Nuo 1965 metų kas penkeri me
tai Vilniuje, o pastaruoju metu ir 
Rygoje, rengiamos sąjunginės bal
tistų konferencijos. Jose buvo ne
maža svečių ir iš užsienio šalių. 0 
štai šiemet pirmą&artą įteisinamas 
ir tarptautinės baltistų konferenci
jos statusas. Konferencijoje, kuri 
įvyko spalio mėnesį, buvo aptariami 
aktualiausi baltų kalbų istorijos ir 
baltų kalbinių santykių su slavais 
bei kitais indoeuropiečiais klausi
mai, nemaža dėmesio buvo skiriama 
lietuvių ir prūsų kalbų tyrinėjimui. 
Tokiose konferencijose paprastai 
išryškėja, kokios naujos problemos 
aktualiausios, kokios tyrinėtos 

girdėjom, kad skaitytojų labai re
ta... Yra lietuviškai ką skaityti, tik 
nėra kam skaityti...

— Čia dar ne visos, kurias išsių
siu: — pasakė vaikinas apie savo 
suraišiotas knygas. Iš viso bus apie 
40 siuntinių...

Nustebau: keturiasdešimtUuk tai 
ne Kreivėnas, ir jų nepardavinės. 
Vadinasi, neišeina sakyti, kad išei
vijos lietuviškasis jaunimas abejin
gas knygai. Štai kad ir Antanas Gu
daitis iš Jungtinių Amerikos Valsti
jų. Jis iš Lietuvos persisiųsdino 
daugiau kaip trisdešimt knygų siun
tų. Bet ir visi kiti vis nešė ir nešė. 
Štai krūvos knygų Mašanausko, 
Gintaro Viliūno iš Australijos, ki
tų...

— Sakau, kad vežimo reikia, — 
šmaikštavo mūsų Antanas ir nors 
buvo apsieita be vežimo, tačiau ir 
dabar, kai kalbu šituos žodžius, tik
rai jaučiu kažkokį nepaprastai kartų 
priekaištą tam gyvenimui, kuris 
atitraukė šį jaunimą nuo Lietuvos 
knygų. Sakau — atitraukė nes pats 
pamačiau, kaip godžiai išsitiesė jų 
rankos į šias knygas, kai tik paga
liau vienąkart tokia galimybė 
pasitaikė.

TARYBŲ LIETUVOJE

TSRS Valstybinių Premijų Laurea
tai >

Didžiosios Spalio socialistinės re
voliucijos 68-ųjų metinių išvakarė
se spaudoje buvo paskelbtas prane
šimas apie 1985ujų metų TSRS 
valstybinių premijų paskyrimų.

Tarp apdovanotųjų yra grupė Ta
rybų Lietuvos atstovų.

Aukšto valstybinio įvertinimo su
silaukė Kauno IX forto memorialas, 
kurį sukūrė LTSR nusipelnęs meno 
veikėjas, skulptorius Alfonsas 
Ambraziūnas, TSRS liaudies daili
ninkas, vitražistas Kazys Morkū
nas, Lietuvos TSR nusipelnęs 
architektas Gediminas Baravykas, 
architektas Vytautas Vielius.

Kauno IX fortas — tūkstančių 
žmonių kankinimų ir mirties vieta. 
1924-aisiais metais buržuazinė Lie
tuvos vyriausybė čia įsteigė kalėji
mą, kuriame kalino politinius kali
nius. Hitlerinės okupacijos metais 
fašistai IX fortą pavertė mirties 
fabriku, kuriame nužudė dešimtis 
tūkstančių suaugusių ir vaikų iš Ta
rybų Sąjungos, Austrijos, Belgijos, 
Čekoslovakijos, Lenkijos, Olandi
jos.

Beveik trys dešimtmečiai, kai 
forte veikia muziejus. Dabar čia su
kurtas įspūdingas memorialas. Iš 
tolimiausių pasaulio kampelių į 
Kauną atvyksta žmonės pagerbti 
fašizmo aukų atminimą. Daugelis jų

3-ClAS PUSLAPIS

Baltai ir baltistai
pasauliniu mastu. Mokslui, aišku, 
labai naudingi ir asmeniniai . 
kontaktai, diskusijos.

Kartu su sąjunginėmis baltistų 
konferencijomis bei tarptautiniais 
slavistų kongresais (suvažiavimais) 
susirenka tarptautinė baltų ir slavų 
santykių tyrinėjimo komisija. Iki 
paskutinio tarptautinio slavistų 
kongreso, vykusio 1983 m., šiai ko
misijai vadovavo akademikas Kos
tas Korsakas, dabar šios pareigos 
yra atitekę man. Ryšius su pasau
lio baltistais palaikome jau seniai, o 
Vilnius yra tapęs pasauliniu baltis
tikos centru.

- Kartu su pirmosiomis sąjungi
nėmis baltistų konferencijomis Vil
niuje pradėtas leisti ir žurnalas 
“Baltistica”. Jus, vyriausiąjį šio 
žurnalo redaktorių, prašyčiau 
trumpai apibūdinti šio leidinio 
reikšmę baltistikos mokslui.

-“Baltistica” — periodinis tarp
tautinio pobūdžio leidinys, skirtas 
baltų kalbų, ypač jų istorijos, san
tykių su kitomis indoeuropiečių kal
bomis, tyrinėjimui. Žurnalas eina 
šešiomis kalbomis — lietuvių, lat- 
vių^rusų, anglų, vokiečių ir prancū
zų. Čia spausdinami ne tik tarybi
nių, bet ir užsienio baltistų straips
niai. Išeina du sąsiuviniai kasmet, 
sudarydami 15 spaudos lankų tomą. 
Šis leidinys skaitomas visame pa
saulyje. Ir neatsitiktinai: baltistika 
dabar tyrinėjama vos ne visuose že
mynuose. Ypatingas dėmesys jai 
skiriamas tuose mokslo bei mokymo 
centruose, kur studijuojama lygina
moji indoeuropiečių kalbotyra. Pag
rindinis baltistų tyrimo objektas, 
suprantama, yra lietuvių ir latvių 
kalbos — seniausios gyvos šios šei
mos atstovės. Tai savotiškas raktas 
taip pat tyrinėjant giminingas sla
vų, kitas indoeuropiečių kalbas.

Vida Kazlauskienė

Na, o kas pasakys, kiek išeivijoje 
lietuviško jaunimo be tokių galimy
bių? Tikriausiai, kad dešimtimis 
tūkstančių reikėtų skaičiuoti. Ir 
man todėl labai keista girdėti, kai 
ten, lietuviškojoje išeivijoje nusis
kundžiama, jog lietuviškoji išeivijos 
knyga neskaitoma. Kodėl? Gi štai 
lietuviškoji ne išeivijos knyga, skai
toma, ir pasirodo ne tik Lietuvoje, 
bet ir Lietuviškojoje išeivijoje. Šitai 
knygai godus jos jaunimas ir tai gal 
geriausias rodiklis to, kokia yra lie
tuviška knyga išeivijoje ir kokia ji 
Lietuvoje...

Deja, negaliu pasakyti, kad lietu
viškasis išeivijos jaunimas Tarybų 
Lietuvos knygą gerai žino. Tačiau, 
kada jis atsiranda greta jos, tai bū
tinai šią knygą paima ir skaito. Ir 
netgi daugiau — dėl to pasiruošęs 
padaryti netgi nemažai išlaidų ir pa
tirti rūpesčių, kaip kad lituanistikos 
kursų klausytojai, persiųsdami 
knygas iš Lietuvos į tolimus savo 
namus. Adresai ant Lietuvos kny
gų, galima sakyti, užrašyti jų ran
komis ir todėl mes drąsiai rodome į 
šį reiškinį ir nuoširdžiai tuo džiau
giamės...

Pranas Karlonas

palieka jaudinančius padėkos žod
žius naujojo atminimo memorialo 
kūrėjams.

♦ ♦ ♦
1985 metų TSRS valstybinės pre

mijos už įžymius darbo laimėjimus 
paskirtos sąjunginio socialistinio 
lenktyniavimo pirmūnams. Šių pre
mijų laureatų tarpe — “Sigmos” ga
mybinio susivienijimo elektrome- 
chaninių ir radiotechninių prietaisų 
bei sistemų reguliuotojas Algirdas 
Osipavičius, Šiaulių “Elnio” gamy
binio odos ir avalynės susivienijimo 
supjovėja Janina Lešinskienė, Pas
valio rajono Naradavos tarybinio 
ūkio sodininkystės brigados briga
dininke Marytė Vaznonienė ir Tau
ragės rajono “Raudonosios žvaigž
dės” kolūkio laukininkystės briga
dos brigadininkas Emilis Martinai
tis.

Nauju energijos “Tiltu”

Ignalinos atominę elektrinę su 
Vilniumi sujungė daugiau kaip pu
santro šimto kilometrų ilgio aukštos 
įtampos elektros tiekimo linija. Ja 
elektrinės energija įsilies į TSRS 
Šiaurės Vakarų energetinę sistemą.

Ignalinos atominę elektrinę ener
gijos “tiltai” jau sujungė ir su Latvi
ja bei Baltarusija. Į pastarąją res
publiką dabar “žingsniuoja” dar vie
nos — aukštos įtampos — elektros 
tiekimo linijos atramos.

V. Petkevičienė
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Karo kaina
Rašytiniai šaltiniai yra atkūrę 

tiktai pastarųjų šešių tūkstančių 
metų žmonijos istorijos raidų. 
Ankstesnius laikotarpius galima 
nusakyti tik bendrais bruožais. Tai 
štai: per tą laiką žemėje taikiai gy
venta vos 300 metų. Per likusius 
5700 buvo apie 15 tūkstančių karų. 
Viso to kaina — keturi milijardai 
gyvybių!

Skrupulingai suskaičiuotos ir ant
rojo pasaulinio karo aukos: vien Eu
ropoje 50 milijonų žuvusių ir 90 mi
lijonų suluošintų. 20 milijonų gyvy
bių ir beveik trečdalio nacionalinio 
turto neteko Tarybų Sąjunga.

Šį karą, kaip jokį kitą žmonijos 
istorijoje, lydėjo genocidas — tautų 
naikinimas. Tai, beje, ir buvo pag
rindinis hitlerininkų tikslas. Geno
cido politiką, bent jau Tarybų Są
jungos tautų atžvilgiu, labai aiškiai 
apibrėžė Hitleris 1941 metų kovo 31 
dieną: “Kalba gali būti tik apie vi
sišką išnaikinimą... Jeigu mes žiū
rėsime kitaip, tai net ir nugalėjus 
priešą, po 30 metų vėl iškils komu
nistinis pavojus...”

Ši politika buvo įgyvendinama su 
maniakišku atkaklumu: kiekviena 
penkta karo auka tapo ne kareivis, 
o koncentracijos stovyklų kalinys. 
Vien Osvencimas nusinešė keturis 
milijonus gyvybių.

1946 metais Niurnbergo tarptau
tinio tribunolo nuosprendyje buvo 
įrašyta: “Karas pačia savo prigimti
mi — blogis. Jo padariniai neapsiri
boja vien kariaujančiomis šalimis, o 
paliečia visą pasaulį. Todėl agresy
vus karas nėra eilinis tarptautinio 
pobūdžio nusikaltimas, — jis yra 
sunkiausias tarptautinis nusikalti
mas, kuris skiriasi nuo kitų karinių 
nusikaltimų tiktai tuo, kad sukon
centruoja savyje visų likusiųjų blo
gi”.

Atrodytų, tokio autoritetingo 
organo, kaip tautų teismas, žodžiai 
turėjo seniai tapti valstybių ir jų 
vadovų veiklos įstatymu. Anaiptol.

Pastaruosius keturiasdešimt me
tų tik Europa ir Australija nežino, 
kas yra karas. Užtat kariniai kon
fliktai per tą laiką įvyko jau 70 ša
lių, ir pagrindinės jų įkvėpėjos buvo 
Jungtinės Amerikos Valstijos. Nuo 
1946 iki 1981 metų jos net 313 kartų 
panaudojo karinę galią, - pradedant

j ilgalakėmis kampanijomis Korėjoje 
ir Vietname ir baigiant karinių per
versmų sukurstymais Lotynų Ame
rikoje.

Pasaulis kariauja, jeigu galima 
taip pavadinti, įprastais ginklais. 
Branduolinis guli arsenaluose. Bet 
tie arsenalai kelia pasibaisėjimą: jie 
tolygūs 50 tūkstančių megatonų tri
nitrotoluolo. Ką reiškia šis skaičius? 
Tai 10 tūkstančių kartų daugiau, 
negu panaudota sprogmenų per vi
są antrąjį pasaulinį karą. Atominės 
bombos “Mažylė” ir “Storulė” (tik 
20 tūkstančių tonų ir tiktai trotilo), 
pelenais pavertusios Hirosimą ir 
Nagasakį, būtų šaukštas, sakysime, 
Kauno mariose.

Prieš 30 metų JAV armijos štabų 
viršininkų komitetas atominio bom
bardavimo taikiniais buvo numatęs 
šimtą Tarybų šalies miestų. Dabar 
tokių taikinių visame pasaulyje yra 
tūkstančiai. Į miestus taikomasi iš 
kosmoso ir pasaulinio vandenyno 
gelmių. j

Ir taikytis yra kam. SNO sekre
toriato duomenimis, karine veikla 
visame pasaulyje užimta 60 milijonų 
žmonių, kurių trečdalis tarnauja re
guliariose armijose. Šiems reika
lams kas dieną išleidžiama lygiai 
milijardas dolerių. Štai kokia milži
niška šio potencialaus karo kaina!

Bet užmirškime minutei ginklusi. 
Sakykime, pasaulis nustojo ginkla- 
vęsis pusę metų. Už tas lėšas gali
ma būtų pastatyti mokyklas 320 mi
lijonų vaikų. Arba ligoninių su 18 
milijonų lovų. Arba gerai įrengti 
butus 300 milijonų žmonių. Tai žino
mo tarybinio mokslininko J. Polia- 
kovo apskaičiavimai, paremti oficia
lia daugelio šalių ekonomine statis
tika.

Čia galima būtų pateikti ir įdo
mius Pasaulinės sveikatos apsaugos 
organizacijos duomenis. Ši organi
zacija per pastaruosius dešimt metų 
kovai su raupais išleido 83 milijonus 
dolerių. Tiek kainuoja vienas šiuo
laikinis strateginis bombonešis. Pa
saulyje šiuo metu apie milijoną 
žmonių serga raupais. Juos išgydyti 
reikia 450 milijono dolerių - tik pu
sės tos sumos, kuri kasdien pasau
lyje išleidžiama ginklams.

Tokia yra pernelyg žiauri karų 
kaina. B. Aly s
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GRAND RAPIDS, MICH.

Liūdnas prisiminimas

Juozas Senkus
Mirė 1984 m. gruodžio 20 d.

sulaukęs 93 metų. Buvo gimęs Lietuvoje, Pilviškių miestelyje, 
Vilkaviškio rajone. Amerikoje išgyveno 63 metus, Cheboygan, 
Wise., o iš ten persikėlė į Grand Rapids,; Mich. Buvo gabus 
muzikas.

Palaidotas Lietuvių Laisvės kapinėse.
Nuliūdus: Draugė

WATERBURY, CONN.
Vajaus pradžioje aplankiau drau

gus Antaną ir Moniką Balčiūnus. 
Radau abudu sveikus ir linksmus. 
Pakalbėjome draugiškai, užsimokė
jo Laisvės prenumeratą ir dar paau
kojo “Laisvės” fondui. Monika sa
kė: “Mes turėjom gyvenimo sukaktį 
septyniasdešimtuosius metus, 
pjučio 21 d. Antanas pareišk 
gruodžio 15 d., buvo jo gimtadienis 
94-eri metai. Tai buvo lipksma 
girdėti. Mažai yra tokių žmonių, ku
rie išgyvena 70 metų poroje. Linkiu 
draugams Balčiūnams geros sveika
tos ir dar daug metų pagyventi po
roje.

* * *

Laisvės Reikalai
Aukos gautos nuo rugsėjo 19 d. iki gruodžio 19 d.

, rug- 
ė kad

Oi žirge, žirge
Kas šiandien suskaičiuos, kiek 

lietuviai yra sudėję dainų apie žir
gą? Žirgelis aria, akėja lauką, juo 
brolelis, seselių išlydimas, į karužę 
joja arba per žalią girelę pas merge
lę traukia. Bet štai mūsų dienomis 
arklį Lietuvos kaime keičia maši
nos...

...Ne, nevisai, — sako Lietuvos 
TSR žemės ūkio ministerijos žymus 
veislininkystės specialistas Stasys 
Svetlauskas. — Kartu su visa že
mės 'ūkio pažanga respublikoje vis 
daugiau dėmesio skiriama ir arkli- 
ninkystei, kuriai ypač daug žalos 
padarė karas. Besitraukdami hitle
rininkai išvarė geriausius darbinius 
arklius, sportinius bei veislinius žir
gus. Labiausiai nuo karo audrų nu
kentėjo žemaičių veislės arkliai. Jie 
buvo beišnykstantys, ir tik B. Pui
doko, P. Dagio, V. Orento ir kitų 
zootechnikų pastangomis veislė 
atkurta. Žemaičių veislės arklius 
augina ir tobulina Vilniaus valstybi
nis žirgynas, įsikūręs Riešėje.

Pokario metais respublikoje buvo 
įkurti keturi žirgynai: Šilutėje, Ne
muno, Vilniaus, Sūdavijos (Kapsu
ko ir Žagarės netoli Joniškio.) Čia 
dirbantys zootechnikai, treneriai ir 
kiti arklininkystės specialistai kont
roliuoja arklininkystės būklę dešim
tyje rajonų, teikia kvalifikuotą pa
galbą žirgų auginimo ir treniravimo 
klausimais, organizuoja jų išbandy
mo bei sportines varžybas. Siekant 
pagerinti sportinių žirgų veislines 
savybes, daugiau kaip prieš porą 
dešimtmečių iš Lenkijos ir Vokieti
jos Demokratinės Respublikos įvež
ta Trakėnų ir Hanoverio veislės žir

gų. Pastačius Kaune, Nemuno ir 
Vilniaus valstybiniuose žirgynuose 
arklininkystės kompleksus su apšil
domais maniežais, restauravus Ža
garės valstybinio žirgyno arklinin
kystės pastatus, įrengus Šiauliuose, 
Širvintose, Utenoje, Dusetose ir ki
tur hipodromus su aikštynais, suda
rytos geros sąlygos žirgams augin
ti, treniruoti ir ruošti varžyboms.

Koks populiarus pas mus jojimo 
sportas, liudija tai, kad respubliko
je yra beveik šimtas TSRS sporto 
meistrų. Druskininkuose, Palango
je, Anykščiuose prie jojimo sporto 
mokyklų bei žirgynų veikia nuomo- 
jimo punktai, kur gali pajodinėti ir 
pasivažinėti tiek vaikai, tiek ir 
suaugusieji.

Lietuvoje nuo seno arkliais buvo 
prekiaujama. Ir fdabar juos noriai 
perka šalies sportinės organizacijos 
ir užsienio komersantai, nes Lietu
vos žirgynuose auginami ristūnai 
priklauso geriausioms linijoms ir 
šeimoms. Trakėnų ir Hanoverio 
veislės žirgai parduodami Maskvos 
tarptautiniame aukcione. Daug jų 
iškeliavo į Prancūziją, Italiją, Olan
diją, VFR, Daniją, Austriją, Suomi
ją ir Švediją. Prieš keletą metų 
veislinių žirgų sąrašą papildė arabų 
grynakraujai, kurie dabar auginami 
Vilniaus valstybiniame žirgyne.

Arklio — darbininko, maitintojo, 
žirgo — kovų ir pergalių draugo 
atminimui Anykščių rajono Niūro
nių kaime profesoriaus P. Vasinaus- 
ko rūpesčiu įkurtas Arklio muzie
jus. Jame surinkta ir toliau renka
ma medžiaga apie arklininkystę 
Lietuvoje. Adolfas Užas

Jaunieji Lietuvos raiteliai A. Diliopuotr

Aplankiau draugus UlOzus. Jie 
labai stiprūs, labai silpnos jų akys. 
Juozas tik kaip kada mato, o kartais 
net ir visai nemato. Marijonos akys 
taip pat nėra tokios geros, kaip bu
vo primiau, bet jį mato, dar paskai
to laikraštį Laisvę. Nueit į krautuvę 
jau negali. Kas kitas turi nuvažuoti 
į krautuvę, jiems parvežti maistą, ir 
atlikti kitus darbus. Marijona daug 
laiko praleidžia lovoje. Bet kaip 
atsikelia valgyt dar pasigamina, bet 
kitų darbų dirbti nepajėgia. Jie ser
ga senatvės liga ir negali surast to

kio gydytojo, kuris galėtų juos 
atjauninti.

* * ♦
Liepos 23 d. mirė Barbara Ru- 

bertenienė. Paliko vieną dukterį. Ji 
buvo LDS 49 kp. narė, skaitė Lais
vę ir rėmė organizacijas. Ilsėkis ra
miai.

* * *
Rugsėjo 23 d. mirė Ella (Stanke- 

vich) Rudžiūnienė. Paliko dukterį 
Mrs. Roland (Josephine) Halmet ir 
kelis anūkus. Skaitė Laisvę ir lankė 
mūsų parengimus kol leido sveika
ta. Ilsėkis ramiai Lietuvių kapinėse.

* * *
Birželio 14 d. mirė Juozas Pet

rauskas, sulaukęs 80 metų. Paliko 
du brolius — Joną ir Viktorą, taip 
pat seserį Matildą Padžiūnienę. Jis 
prigulėjo prie LDS 49 kp., lankė 
mūsų parengimus ir atsiveždavo sa
vo tėvelius ir seserį. O kai tėvai 
mirė, ta? ’.tsivpždąv'- r^nėrn. 
my. Buvo .. ba. u.;__ Ju
visais gerai sugyveno. Ilsėkis ra
miai. Mes liūdime netekę gero 
draugo.
Pastaba: Kai kurias žinutes reikėjo 
aukščiau patalpinti, bet vis neprisi
rengta.

- 'Ti Su Naujaisiais Metais 1
Nuoširdžiai sveikinu visus gimines ir “Laisvės” skaitytojus, 

artimuosius ir draugus Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje^ Linkiu vi- S? 
siems geros sveikatos ir gerų pasekmių gyvenime ir taikos visame 

g pasaulyje. 1 %?
! Mariau Svinkūnienė 

žt Waterbury, Conn.

Ž J / > &
& Nauiiiiu M pfu nroffaNaujųjų Metų proga

Sveikinu visus savo gimines, draugus, pažįstamus su NAU
JAISIAIS 1986 METAIS. Taip pat sveikinu “VILNIES” kolekty
vą, skaitytojus, rėmėjus. Linku visiems stiprios sveikatos ir ener
gijos švietimo darbuose.

Violet Taraškienė <£ 
San Leandro, Calif.

f Naujųjų Metų proga g
C Sveikiname gimines ir draugus Amerikoje ir Lietuvoje. Linki- 

me geros sveikatos ir ištvermės sulaukti taikos visame pasaulyje.

Vytis ir Minnie Yuden 
Mountain Home, Ark.

l . į
® Sveikinu Su Žiemos Šventėmis g
įg “Laisvės” kilnios idėjos darbininkus, taipgi draugus šioje šalyje
X ir Tarybų Lietuvoje. f

Linkiu geros sveikatos ir ilgo gyvenimo.
Brangūs pąžangiečiai, dirbkime, kad įvyktų tautų solidarumas, § 

kad žmogus žmogaus neišnaudotų ir nepavergtų. , įį

Elizabeth Repshis
Dorchester, Mass. 55'

Bill Malin, Brooklyn, N.Y., prisiminimui mirusių teveliu, Onos 
ir Antano Malin................................................................................. $3,000.00
Nuo gero Draugo, Brooklyn, N.Y., per N. Ventienę..........................2,264.81
K. B., senas skaitytojas, Brooklyn, N.Y.............................................. 2,000.00
Olga ir Frank Graham, So. Boston, Mass.............................................1,000.00
Montrealo draugai, Montreal, Que., Canada, “vardai tilpo” 10/15 
Laisvėj, per P. Kisielienę ........................................................................655.00
Frank Ulinskas, Southgate, Mich., per S. Masytę................................100.00
Joseph Brazdžius, Sudbury, Ont., Canada............................................. 100.00
Nellie Ventienė, Richmond Hill, N.Y....................................................... 100.00
Aido Choras, Brooklyn, N.Y., prisiminimui ir pagerbimui jų mirusio 
pirmininko Povilo Ventos........................................................................100.00
Toronto Lithuanian Sons and Daughters Club, Ine., Toronto, Ont., 
Canada per Alexandra Guoba..................................................................100.00
P. M. Daugėla, Willowdale, Ont., Canada............................................. 100.00
V. Kazlau, Wethersfield, Conn.................................   .88.00
Joseph Žukas, Toronto, Ont., Canada.......................................................85.00
Algirdas Grinkus, Vancouver, B.C., Canada...........................................80.00
O. Babarskienė, Kalamazoo, Mich., prisiminimui Povilo Ventos, per
N. Buknienę.................................................................................................55.00
M. Mozūraitienė, San Leandro, Cal., prisiminimui mirusio 
Z. Mozūraičio...............................................................................................50.00
K. Thomas, Johnson City, N.Y., pagerbimui mirusių redaktorių, P.
Ventos ir E. Mizarienės..............................................................................50.00
V. Kirvela, Lincoln Park, Mich., per St. Masytę..................................... 50.00
Maria Zeakas, Rockville, Md., per N. Ventienę...................................... 50.00
J. Broga, Grand Bend, Ont., Canada.........................................................50.00
Montrealo Lietuvių Moterų Klubas, Montreal, Que., Canada per O. 
Veršinskienę..............................................................................................50.00
Johanna Demikis, Worcester, Mass., per Regina Trakimas.................50.00
M. K. Barnett, So. Windsor, Conn, per E. Brazauskas..........................43.00
L. L.D. 1 kp., Brooklyn, N.Y., (kuopa likviduota - likusis iždas
paaukotas Laisvės paramai), per A. Yakstis...........................................42.34
B. Janauskas, Willowdale, Ont., Canada.................................................40.00
Veronika ir Frank Budrioms, Seminole, Fla., per P. Alekną.................. 40.00
Telda King, San Leandro, Cal., per V. Taraškienę................................. 40.00
J. Šimonis, Vancouver, B.C., Canada.......................................................35.00
Felicia Undžienė, Brooklyn, N.Y....................................  35.00
Margaret Stripeikienė, Brooklyn, N.Y., per N. Ventienę......................30.00
Marietta, Waterbury, Conn. perM. Svinkūnienę................................... 28.00
Anita Kucks, Ansonia, Conn...................................................................... 25.00
M. Baltulionytė, San Leandro, Cal., per V. Taraškienę .. ........................25.00
Ks. Karosienė, San Leandro, Cal., per V. Taraškienę............................25.00
V. Taraškienė, San Leandro, Cal............................................................... 25.00
Elizabeth Repshis, Dorchester, Mass........................................................25.00
Olga Strapped’    25.00 •
E. N. Jeskevičiūte i^sker], Bloomingburg, N.I...................................... 25.00
Steve Yurevich, Ft. Lauderdale, Fla., per N. lešmantienę....................25.00 'teJ. Narusevičienė, London, Ont., Canada.................................................25.00 ;
Amelia Kazėnas, Johnson City, N.Y., prisiminimui mirusio 
vyro Vincento............................................................................................25.00
V. Kvetkas, Bedford, Mass., per E. Repšienę........................................23.00
Mar V. Ginet, Santa Clara, Cal., per V. Taraškienę..............................20.00
LL..., • --uška, a ort Richey, Fla., per P. Alekną..........................20.00
Uršulė Daugirdienė, Eugene, Ore., prisiminimui mirusios dukros
Albina Daugirdaitė Henderson, ir mirusio vyro Jono Daugirdo............20.00
Liuvika Bartkus, Linden, N.J.................................................................... 20.00
Helen Samanick, Seminole, Fla., per P. Alekną..................................... 20.00
Vince Matulis, Watertown, Mass., prisiminimui mirusios draugės 
Nellie Grigaliūnas....................................................................................... 15.00
S. ir E. Paberaliai, Toronto, Ont., Canada...............................................15.00
A. Mathus, Comox, B.C., Canada............................................................ 15.00
Peter Kunchys, Thunder Bay, Ont., Canada........................................... 15.00
George Staniulis, Thunder Bay, Ont., Canada, per P. Kunchys.........  .15.00
Elizabeth Stankus, Miami Springs, Fla............................. 13.00 •
R. Maslaveskas, Springdale, Pa................................................................ 13.00
Adele Klimaviče, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną............................13.00
Helen Žekonis, So. Boston, Mass., prisiminimui mirusio vyro Jono... .10.00
A. Markevich, Brockton, Mass, per B. Kireilis....................................... 10.00
R. Ceskauskas, Sudbury, Ont., Canada.................................................. 10.00
Anthony Lujus, Grand Rapids, Mich........................................................ 10.00
Afemija Kodis, per E. Repšienę................................................................ 10.00
George Kodis, Windsor, Ont., Canada.....................................................10.00
Bertha Makatėnas, Cranford, N.J....................................................... • .10.00
Lucy Vaichonis, Cranford, N.J. per B. Makatienienę..............................10.00
Julia Lazauskas, Lauderdale Lakes, Fla................................................... 10.00
P. Janiūnis, Deland, Fla..............................................................................10.00
Antanas Keršys, Vai David, Que., Canada............................................... 10.00
Julia Družas, Norwood, Mass.......................................................................8.00
M. Trakimavičius, Norwood, Mass., per J. Družas................................. 8.00
Pauline Kolendo, Massapequa Park, N.Y., per N. Ventienę.................... 8.00
Nellie W. Wilson, Boston, Mass........................ 8.00
O. Babarskienė, Kalamazoo, Mich., prisiminimui mirusio Povilo Ventos 8.00
Helen Trusk, Chicago, Ill.............................................................................8.00
J. Bakanas, Chester, Pa.................  8.00
Gertrude Bataitis, Dedham, Mass...................................................,...........8.00
Marcella Balukonis, Wilkes - Barre, Pa....................................................... 8.00
John Drazdis, West Hartford, Conn............................................................ 8.00
Adele Pakali, Tallahassee, Fla., per P. Alekną......................................... 8.00
Pat Stackwell, Detroit, Mich., per S. Masytę........................................ • • 8.00
B. Sauka, Brockton, Mass............................... 6.00
Peter Karalis, Oakville, Ont., Canada, per S. Masytę..............................5.00
A. Rimša, Windsor, Ont., Canada.............................................................. 5.00
Peter Zline, Sun City, Cal......... ....................... 5.00
Helen Siauris, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną................................. 5.00
Antanas Balčiūnas, Warebury, Conn., per M. Svinkūnienę....................3.00
A. Matukas, Torrance, Cal.........?................................................................ 3.00
Alex Ratkus, Detroit, Mich., per S. Masytę .............................................3.00
O. Balaišienė, Mississauga, Ont., Canada...................................................2.00

♦ ♦ ♦

Į fondą nuo 1984 m. spalio 1 d. iki 1985 m. gruodžio 19 d. viso įplaukė 
$26,182.69

Širdingai dėkojame,
Administracija

\
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KANADOS ŽINIOS

torontieCių kronika
Netekome geros tautietės

Lapkričio 27 d. mirė Valerija 
Masienė, išgyvenusi 98 metus. 
Paliko nuliūdime 2 dukteris — 
Helen ir Emily, žentus, 14 anūkų ir 
32 proanūkius. Velionės vyras ir 
trys sūnūs mirė prieš keletą metų.

Velionė buvo nuostabi moteris., 
Nežiūrint, kad jos gyvenime buvo 
daug skausmų, netekus savo 
mylimo vyro, o vėliau ir 3 sūnų, bet 
ji tuo nesiskundė, visuomet buvo 
geroj nuotaikoj ir stengėsi kitiems 
padėti.

Nors jai teko mažai lankyti 
mokyklą, ji per save pramoko 
skaityti ir rašyti. Ji skaitė įvairius 
laikraščius, bet labiausiai mėgo 
skaityti Liaudies Balsą, pažangų 
Kanados lietuvių laikrašti; nuo pat 
jo atsiradimo iki sustojimo, buvo 
nuoširdi jo rėmėja. Liaudies Balsui 
nustojus eiti, liko “Laisvės’ 
skaitytoja ir rėmėja. Ji buvo 
pažangių organizacijų rėmėja, Sūnų 
ir Dukterų Draugijos narė nuo 1922 
metų. Anksčiau i tuomet egzistavu
sią Lietuvos Sūnų Draugiją moterų 
neįsileido, tad moterys turėjo savo 
draugiją Birutę. Jos^jsrašėsi jas 
priimti Lietuvos Sūnų Draugijom 
Masienė buvo delegatė, ji įteikė 
moterų rezoliuciją prašančia jas 
priimti, bet rezoliucija buvo 
atmesta — vyrai nenorėjo moterų 
savo draugijos narėmis. Tik vienas 
Mykalojūnas balsavo už priėmimą. 
Jis aiškino, kad moterys parengi
muose dalyvauja ir padeda dirbti. 
Bet tas vyrų nepaveikė. Masienė, 
išeidama, pasakė, kad su laiku 
moterys laimės. Taip ir buvo — jos 

j~buvo vėliau priimtos, ir Lietuvos 

TORONTO, ONT., CANADA

MIRUS
/

Valerijai Masienei
Reiškiame gilią užuojautą jos'sūnui, dukterims, ir visiems arti

miesiems, giminėms Kanadoje ir Lietuvoje.
Valerija buvo visų mylima ir gerbiama, progresyvių įsitikinimų. 

Priklausė organizacijoms ir jas rėmė. Paliko vieną sūnų ir dvi duk
teris. Tris sūnus pati palaidojo. Liko 14 anūkų, 31 proanūkis ir 1 
proproanūkis.

Mirė sulaukus 98 mętų.
Ilsėkis, miela Valerija. Mes liūdime tavęs netekę.

J. Žukauskas

P. Bendžaitis O. Lapinskas
O. Balsis E. Fr. Laurusevičius
J. Budris Al Leimonas
Fr. Balnis T. Mažeikis
H. J. Clemens J. Morkūnas
P. Daugėla J. A. Morkis
A. Damašis J. M. Miller
EI. B. Daugėla M. Pūras
J. A. Yla A. Poškus
B. Janauskas W. Rimdeika
E. B. Jurzak A. Strolis
V. Grinevičius Em. Sasnauskaitė
Al. Guoba M. Vaitkus
J. V. Gorman L. Joan Talbot
J. Galio A. Zihal
J. K ui Ši s J. Žulis

TORONTO, ONT., CANADA

MIRUS

Margaret Daugėlai
1985 m. gruodžio 2 d.

Reiškiame giliausią užuojautą jos vyrui Povilui, giminėms Lie-
tuvoje, artimiesiems ir draugams.

Liūdime netekę nuoširdžios tautietės.
J. M. Miller W. R. Palamar
P. F. Kuncė O. Vaičiulis
J. B. Morkūnas A. Poškus
S. J. Paberalis H. E. Leimontas
J. D. Pajuodis A. Damašius
O. Strolis W. Rimdeika
P. Bendžaitis M. E. Šimkūnas
V. Grinevičius Al ir K. Ragauskas
J. Žukauskas J. J. Talbot
M. Pūras Em. Sanderson
M. Vaitkus J. R. Kuktoras
N. Kulokas R. Antanavičius
O. Lapinskas Onute ir Jonas Karaliūnas

J J. O. Žulis W. Morkis
J. Kuisis I. Rūkas
B. Janauskas B. E. Douglas
A. Guoba Fr. Laurence
J. A. Yla P. Alksnis ir sūnus
H. J. Clemens A. BerŠkis
F. E. Laurusevičius J. P. Cibirka
J. A. Morkis Anastazija Kizis
J. S. Kubilinskas M. Inčiura

____ Paul Daugėla O. Balsys

Sūnų Draugija pavadinta Sūnų ir 
Dukterų Draugija. Tai įvyko 1922 
metais.

Velionė turėjo daug draugių ir 
draugų ir bičiulių, daug pažinčių. 
St. Petersburg, Floridoj Lietuvių 
klube.

Velionė paliko mums daug kilnių 
darbų, atliktų lietuvių pažangiam 
veikime.

Giliausia užuojauta šeimai čia ir 
giminėms, Lietuvoje.

Atsisveikinom su miela drauge
Gruodžio 1 d. mirė Margaret 

Daugėlienė. Dideliame nuliūdime 
paliko savo mylimą vyrą Povilą, 
brolį Andrių ir seserį Marytę 
Lietuvoje. Velionė negalavo per 
keletą metų, bet paskutinius metus 
išgulėjo ligoninėj, iškentėjo daug 
skausmų.

Velionė buvo veikli Toronto 
Lietuvių Moterų klube, iždininke 
išbuvo 16 metų — nuo 1966 iki 
1982 metų. Ji buvo New Horizon 
Komitetb narė, dalyvavo jų 
posėdžiuose ir prisidėjo galimais 
būdais komiteto veikloje. Skaitė 
pažangią spaudą, buvo draugiško 
būdo.

Su velione atsisveikinti į laido
tuvių namus atsilankė daug jos 
pažįstamų draugių ir draugų. 
Karstą puošė daug gėlių. Išlydint į 
kapines — Park Lane — koplyčioje 
atsisveikinimo žodį tarė Jonas 
Morkis, kapinėse — Juozas Mileris. 
Visi dalyviai buvo pakviesti 
pietums į Wedgewood restoraną.

Giliausia užuojauta Povilui ir 
giminėms. 0 jai lai būna lengva 
Kanados žemelė. A. Ylienė

TORONTO, CANADA

MIRUS

Valerijai Masienei
Reiškiame gilią užuojautą jos šeimai, giminėms ir idėjos drau

gams, Kanadoj, JAV ir Tarybų Lietuvoje.
Liūdime ir mes, netekę geros draugės.

Valdyba ir Nariai
St. Petersburg LLD Kuopos

Laiškas*
Miela ir brangi mūsų Laisvės re
dakcija ir visi ten darbuotojai:

Iš gilumos širdies linkiu jums vi
siems laimingų ateinančių 1986-ųjų 
kad būtų metai sveįki, kad pajėgtu
mėte išleisti mūsų visų mylimą lak- 
raštį “Laisvė”. \

Dabar labai prašyčiau, jei galite į 
laikraštį įdėti šį, Elzbietbsųr Prano 
Laurusevičių — jųjų vedybinio 

" gyvenimo sukakties, kurią iškilmin

Padėka

sunkis

Aš Povilas Daugėla, noriu 
išreikšti savo didžiausią padėką 
mieliems savo draugams ir drau
gėms, kurie padėjo man sunkiose 
dienose, globodami mano mylimą 

Margaretą.
ma žmona sirgo gana ilgai ir 
i. 0 paskutinius metus išbuvo

ligoninėj. Ten ir mirė gruodžio 2 d., 
palaidota gruodžio 5-tą. Mano nuo
širdi padėka priklauso visiems, ku
rie vienokiu ar kitokiu būdu.prisidė
jo: kurie ją lankė ligoninėj,’ siuntė 
laiškus, guodė per telefoną? Ir dar 
tiems kurie ir gėlių negailėjo, o ypa
tingai ačiū visiems mieliems drau
gams, kurie gėlėmis karstą apstatė

g Naujųjų Metų Proga
įįf Nuoširdžiai sveikiname visus mūsų gimines, draugus ir pažįsta- 
$ mus Tarybų Lietuvoje, Kanadoje ir Amerikoje.

Linkime v isiėnjs stiprios sveikatos, geros sėkmės ir energijos 
Sj kovoti kad pasaulyje būtų taika.

Sveikinu
Su žiemos šventėmis, o labiausiai su Naujaisiais Metais visus gi

mines, draugus ir pažįstamus čia Amerikoje, Kanadoje ir Tarybų 
Lietuvoje, taipgi sveikinu visus “Laisvės” darbuotojus.

Linku visiems geros sveikatos, laimės ir sėkmės.
Lai būna taika ir ramybė visame pasaulyje.

'St George Kodis w
įg Windsor, Ont., Canada

1

TRUMPAI
Addis Ababa, — Jungtinių Tautų 

Ekonominės Komisijos Afrikai būs
tinėje jos vadovas Adebayo Adedeji 
išleido pranešimą, kuriame sakoma, 
kad Afrika esanti prislėgta įsiskoli
nimų užsieniui. Esą vien 1985 m. 
kontinento šalys įsiskolino papildo
mais 20-čia bilijonų dol., o bendras 
skačius šiuo metu siekia net $170 bi
lijonų.

Sao Paulo, — Pasikalbėjime per 
Brazilijos TV Kubos prezidentas Fi
delis Castro pareiškė, kad jis nu
stojęs rūkyti. Girdi, jau ištisus mė
nesius nepaėmęs nė vieno cigaro. 
Sakėsi nustojęs rūkyti sveikatos su
metimais.

gai atšventė, proga, paveikslą.
Draugai Laurusevičiai yra daug, 

daug nusipelnę visame progresy
viųjų veikime. Juodu nuo jaunų die
nų stengėsi paremti mūsų organiza
cijas morališkai ir materiališkai.

Linkiu jiems geros sveikatos ir 
laimės gyvenime.

Petrė Bendzaitis
Toronto, Ont., Canada

koplyčioje. Noriu dar priminti du 
ypatingai man padėjusiems, tai ma
no mielus draugus John Morkis ir 
Joe Mileris. Jie liks mano atminty 
amžinai. Draugas Morkis atliko 
visas pareigas koplyčioj, o mielas 
draugas Mileris pasakė ypatingai 
gražią atsisveikinimo kalbą ka
puose.

Nuoširdžiai dėkoju draugui Mile
riui, kuris man daug padėjo mano 
liūdesio dienose.

Dar kartą visiems ačiū.

Povilas Daugėla 
Willowdale, Ont., Canada

P. M. Daugėla įį
Willowdale, Ont., Canada

London. — D. Britanijos 
darbiečių partijos vadas Neil Knock 
pasikalbėjime belgų laikraščio “Le 
Soir” atstovui pareiškė, kad tuo 
atveju, jei jo partija laimėtų 
ateinančiuosius parlamento rinki
mus, ji atšauktų D. Britanijos daly
vavimą prez. Reagano “žvaigždžių 
karo” programoje. Jis pabrėžė, kad 
premjerė Margaret Thatcher pasi
rašė sutikimą, bet tai dar nereiškia, 
kad to trokšta gyventojų dauguma.

Madrid — Komunistų vadovauja
mos darbo komisijos ir socialde
mokratų darbo unija buvo suorgani
zavusios streiką, kuriame dalyvavo 
53 tūkst. Ispanijos angliakasių. Bu
vo protestuojama prieš tai, kad 
valdžia leidžia importuoti anglį iš 
Pietų Afrikos, prieš kurios rasinę 
diskriminaciją darbininkai pasisa-

DETROIT,
Mirė lietuviai

Lapkričio 16 d. mirė Magdalena 
Vaitkevičius, sulaukus 85 metų 
amžiaus. Trumpam laikui buvo 
pašarvota Vai Bauža laidotuvių 
namuose, 1930 — 25th Street, 
Detroite. Atsisveikinimas įvyko 
lapkričio 17 d. Gražią atsisveikini
mo kalbą pasakė laidotuvių 
direktorė Yolanda Bauža Zaparac- 
kas. Lapkričio 18 d. velionė buvo 
pasiųsta į jos nuolatinę gyvenimo 
vietą — Boston, Massachusetts, ir 
lapkričio 20 d. paląidc^a Calvary 
kapinėse, Bostone. Liko nuliūdę du 
sūnūs: Dr. Otonas Vaitas, gyv. 
Bloomfield Hills, Michigan ir 
Vilimantas Vaitas, gyv. Fairfax, 
Virginia, bei jų šeimos.

Lapkričio 18 d. Munson ligoninėje 
mirė Alfred Chaps, 68 metų 
amžiaus, gyv. Traverse City, 
Michigan. Buvo pašarvotas Charles 
Step (Stepanausko) laidotuvių 
namuose, 18425 Beech Daly, 
Bedford, Michigan, palaidotas lap
kričio 22 d. Holy Sepulchre 
kapinėse su Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnytinėmis apeigomis. 
Po laidotuvių dalyviai buvo 
pakviesti pietums į Corsi’s 
valgyklą, Livonia, Michigan.

Velionis nuliūdime paliko dukrą 
Carol Barch ir šeimą: brolį Joseph ir 
dvi seseris Mary Keller ir Anne 
Erdman bei jų šeimas.

Pontiac Osteopathic ligoninėje 
lapkričio 28 d. mirė Anna Jakshis, 
97 metų amžiaus. Per pastaruosius 
kelis metus gyveno poilsio namuose 
Metamore, Michigan. Pergyveno 
galvoje smūgį; padaryta operacija, 
bet mirė. Buvo pašarvota God- 
hardt-Tomlinson laidotuvių namuo
se, Keego Harbor, palaidota 
lapkričio 30 d. Holy Sepulchre 
kapinėse, Southfield, Michigan, 
prie savo mirusio vyro, Charles 
Jakshis, kuris mirė 1966 metais. 
Dideliame nuliūdime paliko sūnų 
Albert Stanker (Stankevičių), gyv. 
Orchard Lake, Michigan; vieną 
brolį Matthew Janavičių, gyv. 
Chicago, Illinois, šešis anūkus ir 
trylika proanūkų.

Velionė buvo pažangi moteris; 
priklausė prie Detroito Lietuvių 
Moterų Pažangos Klubo ir ALDLD 
52 kp.; taipgi skaitė laikraščius 
“Laisvę” ir “Vilnį” kuriuos ji labai 
mėgo.

Gruodžio 4 d. mirė Aldona 
Morkūnas Getsoff, sulaukusi 62 
metų amžiaus. Prieš tris metus ji 
pergyveno smūgį; mirė nuo širdies 
priepuolio.

Buvo pašarvota Lynch ir Sons 
laidotuvių namuose Clawson, Michi
gan ir gruodžio 7 d. palaidota 
Woodlawn kapinėse. Dideliame 
nuliūdime paliko vyrą, brolį, motiną 
Josephine Morkūnas ir du anūkus: 
Gary ir Denise. Po laidotuvių visi 
buvo pakviesti į valgyklą pietums.

Visi sensta
Detroito lietuvių kolonijoj visi 

“Laisvės” skaitytojai sensta. Lap
kričio mėn. Cecile Andruškevičiūtė 
minėjo savo 84 metų gimtadienį. 
1985 m. sausio 15 d. Mary Povilaitis 
minės 93 metus; sausio 25 d. — 
Petrui Stasikaičiui sukaks 95 metai, 
o Jurgis Janonis minės savo 96 
metus balandžio mėn. Nors visiems 
akys silpnėja, bet dar nuoširdžiai 
tebeskaito “Laisvę”.

Poilsio namuose
Detroito Lietuvių klubo bei 

Lietuvių Moterų Pažangos klubo 
narė, Bessie (Barbora) Klimas 
paliko savo namus Dearborne ir 
dabar gyvena poilsio namuose: 
Greenbriar Care Center, 3003 W. 
Grand River, Howell, Michigan 
48843. Ji yra Frank Jočionio 
brolienė Frank Jočionio sūnus ją 
visuomet aplanko.

Detroito Lietuvių klubo kita narė 
Ann Bagdon, taipgi poilsio 
namuose: St. Joseph Nursing 
Home, 9400 Conant, Hamtramcke, 

ko. Be to, buvo‘ nurodoma, kad 
anglies šalyje yra pakankamai, tik 
reikia geriau organizuoti jos 
kasimą.

Washington — David Lorge Par- 
nas, kompiuterių mokslo profeso
rius iš Viktorijos universiteto Britų 
Kolumbijoje, kuris atsisakė daly
vauti Pentagono grupėje, skirtoje 
studijuoti prez. Reagano “žvaigž 
džių karo” programą, Kongreso ko
mitete pareiškė, kad JAV negali 
būti tikros, jog ta gynybos sistema 
tinkamai veiks. Esą ta sistema ne
galima pasitikėti, nes gali atsirasti 
daugelis katastrofiškų sutrikimų.

Damascus, — Čia besilankyda
mas Kinijos liaudies respublikos

MICHIGAN
kambarys 208. Ji ten gyvena nuo 
1985 m. kovo mėn., o rugsėjo mėn. 
jai sukako 85-eri metai amžiaus. Jos 
dukrelė pranešė, jog Ann Bagdon 
serga alszheimer’s liga.

Ann Bagdon per daug metų buvo 
Detroito Lietuvių klubo užrašų 
sekretorė, skaitė laikraštį “Laisvę”.

Prisiminkime tas drauges ir 
aplankykime, arba bent pasiųskime 
joms kortelę per šventes.

Investuotojai
Moterys investuotojos, kurių 

Klubas perka akcijas, atlaikė savo 
mėnesinį susirinkimą pietų metu 
Allen Park valgykloje lapkričio 9 d. 
Išrinko naują valdybą 1986-iesiems 
metams: pirmininkė Albena Nausė
da Lyben; vicepirm. Ruth Zigmon- 
taitė-Merrick; sekretorė Ruth 
Gugas; iždininkė Antonette Garelis. 
Į komitetą peržiūrėti akcijų 
išrinktos Julia Stasiukėnas Dow
ney, Alice Butėniūtė Stacey ir Aida 
Liminskiūtė. Knygų peržiūrėjimui 
komisijon įėjo Minnie Tvaska, Ann 
Maezes ir Bertha Rye.

Vakare, lapkričio 9 d. vyrai 
investuotojai susirinko į Bill Milus 
namus. Po susirinkimo namų 
šeimininkė Josephine Liminskiūtė- 
Milus' visus pavaišino skania 
vakariene.

Sorority
Ciagimių moterų Klubo mote

rys — buvo susirinkusios lapkričio 
14 d. Minnie Tvaska namuose. 
Vaišes paruošti šeimininke pagelbė
jo Isabel Brazas.

Moterys siuvo minkštus balnelius 
vėžio ligoniams. Jos taipgi iš iždo 
paaukojo $90 Harper ligoninei 
tyrinėjimui širdies, artrito ir vėžio 
ligų. Kitą dieną, lapkričio 20 d. 
kelios šio Klubo narės buvo De
troito mieste ir apžiūrėjo graikų 
apgyventą gatvę, ypatingai naujas 
krautuves žinomas kaip “Trapper’s 
Alley”. Sakė linksmai praleidusios 
dieną ir gerai pasivaišinusios.

LDS reikalai .
LDS kėglio žaidėjai (bowleriaif 

mokėsi lapkričio 16 d., o vėliau 
susirinko į Detroito Lietuvių klubą 
poilsiui ir atgaivai. Bilietus laimė
jimams pardavinėjo Ruth Gugas; 
butelį stiprosios paaukojo Emma ir 
Alfons Rye, laimėjo Antonette 
Garelis. Kvartų grybų atnešė 
Minnie ir Chuck Tvaska, o laimėjo 
Birutė Palevich Price.

Maistą paruošė ir aukojo Emma ir 
Alfons Rye bei Bertha ir Tony Rye. 
Skanumynų stalą paruošė ir aukojo 
Ann ir Eddie Balchūnas. Maistą 
patarnavo: Judy Rye, Beverly ir 
George Olin, Bertha ir Tony Rye, 
Emma ir Alfons Rye bei Ann 
Balchūnas.

• • •
LDS 21 kp. metinis susirinkimas 

įvyko gruodžio 1 d. Detroito 
Lietuvių klubo patalpose. Prie kitų 
reikalų, buvo valdybos rinkimai 
1986-iesiems metams. Valdyba 
pasiliko ta pati, t. y. pirmininkas 
Tony Vasaris; vicepirm. Chuck 
Tvaska; užrašų sekretorė Ruth 
Gugas; finansų sekr. ir iždininkas 
Servit Gugas; maršalka Louis 
Turzak. Po susirinkimo pora narių 
paruošė lietuvių — Čekoslovakų 
vaišes: šiltas dešreles su kopūstais, 
“spurgais” iš krautuvės ir kavute. 
Bet kopūstus ruošė Emma Rye.

“Pagyvenę” bowleriai
Kiekvieną antradienį, “pagyve

nę” lietuviai, kurie taipgi priklauso 
prie LDS bowleriu, susirenka į Pine 
Tree Bowling įstaigą ir ten mokosi 
geriau ritinti kėglį. Tai: Alfons ir 
Emma Rye; Servit ir Ruth Gugas; 
Kęstutis ir Antonette Garelis; 
Albert ir Alice Stacey; Louis 
Turzak; Stu Riddell ir Clem 
Patocki. Todėl jiems gerai sekasi, 
kuomet sueina lošimuose su LDS

užsienio reikalų ministras Wu Xue- 
qian pareiškė, kad Artimųjų Rytų 
reikalus išspręsti trukdo JAV para
ma Izraeliui.

Jungtinės Tautos — Generalinė 
Asamblėja vienbalsiai priėmė rezo
liuciją smerkiančią terorizmą, ne
paisant to, kas jį vykdo ir kokiais 
sumetimais tai daro.

Gdansk — Lenkijos laivų statyk
los pasirašė sutartį su Tarybų Są
junga dėl 300 įvairaus dydžio laivų 
pastatymo. Kontrakto suma siekia 
arti $4 bilijonų.

i Praga — Čekoslovakijos geologi
jos pajieškų biuras paskelbė, kad 
prie Lenkijos sienos pavyko atrasti 
dešimt naujų aukso klodų.
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Lapkričio 23 d. įvyko Klubo 

renginys. Galime pasidžiaugti, kad 
pas mus jau kiekvieną šeštadienį 
sulaukiame naujų svečių iš JAV 
Šiaurės ir iš Kanados. Mums labai 
miela susitikti su svečiais ir vėl 
atnaujinti pažintis.

Kaip visuomet turėjome pietus. 
Po jų Aldona Aleknienė pranešė, 
kad susirgusi Helen Šarkūnienė. Ji 
išvežta į ligoninę. Taipgi pranešė 
jog turime svečių, atvykusių iš 
toliau ir juos su publika 
supažindino.

Po to Alddna iškvietė Klubo prez. 
S. Kuzmicką. Jis pristatė choro ir 
solistų akompanistę Helen Januly
tę. S. Kuzmickas padainavo dvi 
daineles. Jam svečiai nuoširdžiai 
paplojo.

Helen Janulytė pranešė, kad Mr. 
ir Mrs. Jack Tillman, jau 60 metų 
kaip vedę, švenčia savo vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Choras jiems 
padainavo Happy Anniversary, 
Laimingų Metų ir sušuko Valio, 
Valio! Jų artimi draugai Mary ir 
Matthew Saric savo draugams 
pagerbti įteikė chorui $20 paramos.

Toliau choras padainavo septy
nias lietuvių liaudies daineles. Už 
gražų padainavimą publika nuošir
džiai paplojo.

Choro pirmininkas choro vadovei 
ir choristams padėkojo. Dėkojo ir 
šeimininkėms bei svečiams už 
skaitlingą atsilankymą.

Po programos sekė šokiai ir 
draugiški pasikalbėjimai.

Lankėsi svečiai

Valerija ir Jonas Savalionis iš 
Port Richey, Fla.,

Rosemary ir Antanas Kristukas iš 
Easton, Pa.

Erick Alofson iš Chicago, Ill.
• • •

Lapkričio 30 d. įvyko Klubo 
renginys. Šį šeštadienį turėjome 
pusėtiniai daug publikos, nes buvo 
pranešta, kad čekoslovakai atliks

meninę programą ir gros čekų 
muzikantai.

Po pietų Aldona Aleknienė 
pranešė, kad dar ligoninėj sunkiai 
serga Helen Dobrow.

Vėliau naujuosius svečius supa
žindino su mūsų bendrąja publika.

Po to Aldona iškvietė prez. S. 
Kuzmicką, kuris pristatė pianistę 
Helen Janulytę. Pakviestas ir 
čekoslovakų choras, kurie turi ir 
savo choro dirigentą. Choras 
didelis. Jie harmoningai padainavo 
daug dainų.

Vėliau pakvietė ir mūsų Dainos 
Mylėtojų chorą, ir abu chorai 
padainavo “Let There Be Peace On 
Earth”. Susilaukė publikos nepa
prastai daug aplodismentų.

S. Kuzmickas abiejų chorų 
vadovams ir choristams dėkojo. 
Dėkojo ir publikai už skaitlingą 
atsilankymą ir kvietė dažniau 
lankytis. Dėkojo ir šeimininkėms už 
labai skanius pietus.

Parama Chorui:
Attie ir Charles Glinskas — $20 
Helen ir William Tremont — $20 
Mary ir Mathew Saric — $20 
JackPacek — $10

• • •
Buvo labai sunkiai susirgusi 

Helen Šarkūnienė. Apie savaitę 
laiko buvo gydoma ligoninėj, bet 
dabar jau namie. Ją slaugo duktė. 
Linkime greit pasveikti.

Dar labai serga Helen Dobrow. Ji 
pergyveno sunkią operacija. Dabar 
gydoma St. Anthony’s (General) 
ligoninėj, 601 — 12th St. N., St. 
Petersburg, Fla. Linkime kuo grei
čiausiai pasveikti.

Svečiai:
Antanas Tamonis iš Albany, New 

York
Ona Vaičiulienė iš Toronto, Ont., 

Canada
Visą popietę svečiai ir vietiniai 

šoko ir linksminosi iki pavakario.
Vera Budrionienė

ST. PETERSBURG, FLORIDA

In Memoriam

Larry Strack i

Died January 4,1985
One year ago, the Lithuanian Senior Citizens Club lost an extre

mely talented and beloved club member. He was truly a devoted 
friend. Larry is not forgotten. I wish I could writed a poem about 
him, but all I can do is repeat some poetry I read many years ago.

There’s a new star in Heaven tonight 
That will never fade from our sight 
There's a new star at home in that far starry dome 
Shining down on his loved ones tonight.

There's a voice singing "Lead Kindly Light ” 
And a smile that will make the world bright 
Larry, we miss you, but way up in the sky 
There's a new star in Heaven tonight.

Josie Bowman 
[Club Member]

1 SVEIKINAME
Naujųjų Metų proga svekiname visus draugus ir pažįstamus, 

į taipgi gimines Lietuvoje. Linkime, kad 1986 metai būtų laimingi ir 
kad būtų taika pasaulyje.

Su meile, Teresa Simas ir šeima
’ Tallahassee, Fla.

1

Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas

PENKI DEŠIMTMEČIAI, KAI 
LIETUVIŲ DARBININKU SUSIVIENIJMAS 

[ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS] 
veikia apdraudos, kultūros ir sporto srityse.

Galite įsirašyti į LDS be daktaro egzaminavimo, užpildydami 
narystės aplikaciją.

Įsirašyti galima nuo gimimo dienos iki 70-ties metų. Apdraudos 
paliudymai (policies) nuo 1000 dolerių iki 10,000 dolerių.

Išduodame stipendijas (scholarships) po 1,000 dolerių per metus 
penkiems moksleiviams, kurie išpildo mūsų nustatytus 
reikalavimus (requirements).

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS Centrą šiuo adresu:
Association of Lithuanian Workers
26 North Street, Room 42 
Middletown, N. Y. 10940 
telefonas (914) 343-3774

g Žiemos Švenčių
I ir
| Naujųjų 1986 Metų
f proga

Nuoširdžiai sveikinu visą “Laisvės” personalą, darbuotojus ir 
skaitytojus, gimines, draugus ir pažįstamus, Amerikoje, Kanado- 
je ir Tarybų Lietuvoje.

Linkiu visiems geros sveikatos ir energijos veikloje už taiką.
M. Giliam

<< Chadstone, Victoria, Australia

į Žieminių Švenčių Proga I
Širdingai sveikinu "Laisvės” administracija, visus gimines, 

draugus ir pažįstamus čia Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje.
Linkiu visiems stiprios sveikatos ir laimingų 1986 metų.

tv? Elzbieta Kasmočienė

Huntington, N.Y.

I Sveikinimas Į
Sveikinu su ateinančiais Naujaisiais 1986 Metais mano gimines 

ir pažįstamus čia Amerikoje ir brangioje Lietuvoje.
Linkiu visiems būti sveikiems, darbuotis ir siekti geresnio gy- 35 

vėmimo.
Elena Brazauskas

M Hartford, Conn.

g Naujųjų Metų proga g
Sveikiname visus mūsų gimines, draugus ir pažįstamus čia

Sj Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. 1
Linkime visiems geros sveikatos, laimės ir sėkmės. &

3į Lai būna taika visame pasaulyje.

Aldana ir John Katinas 
Woodhaven, N.Y.

S BROOKLYN, N.Y. ®

I Naujųjų Metų proga |
Sveikiname visus mūsų draugus, bičiulius ir gimines Amerikoje įfč 

S ir Lietuvoje. Linkime sveikatos, džiaugsmo, laimės.

Frances Maželienėj
Frances Baltrus, dukra

Sveikiname visus draugus ir artimuosius su '

g Naujaisiais Metais f
įg Tegyvuoja taika ir tautų draugystė
® visame pasaulyje! S

Helen ir Robert Feiferiai
St. Petersburg, Florida įg

SVEIKINIMAS
Naujųjų 1986-tųjų 

Metų proga
zS Nuoširdžiai sveikiname mylimus gimines, tautiečius, bičiulius 35

Tarybų Lietuvoje ir Amerikoje. Taipgi sveikiname “LAISVĖ” ko- $
įfc lektyvą, rėmėjus, vajininkus bei korespondentus. Linkime laimin-

gų Naujųjų Metų, geros sveikatos, giedrios nuotaikos asmeninia- į4
® me gyvenime. Lai gyvuoja taika ir tautų draugystė pasaulyje! $£

Valys ir Verutė Bunkai &
jx St. Petersburg, Florida oL

BRIEFS
The antinuclear activist who drove up to the Washington Monument in a 

truck that he pretended was loaded with explosives was a "terrorist,” but 
those responsible for firebombing abortion ulinius ari* not.

So says the Federal Bureau of Investigation, which has found that terro 
rism is easier to denounce than to deline.

* * *
We have spent $750 billion on nuclear arms since* 1915, and we are spen 

ding more right now than we ever have.
One of the Rabbi’s said: "Americans are not stupid. And we’re educated 

on the horrors of these weapons. Yet we go on building t hem.’’
* * *

“Heating oil buyers - Unite!.” That was the call to arms of national con 
sumer guru Ralph Nader who announced a new organization lor heating oil 
customers, who, because of their numbers, will be able to command cut rate 
fuel prices (his winter.

* t +
Developments in the U.S. Soviet relationship) in the next few months 

may well determine the framework within which the two nations will deal 
with each other not just in the months ahead, but for years. It makes better 
sense for both sides to seek a positive and constructive path now than risk a 
deterioration in relations which will be very difficult to reverse at some la
ter date.

♦ ♦ *

Rampant inflation severely harmed senior citizens living on fixed pen 
sions and Social Security.

Congress has waged another war on Senior citizens by depriving indivi
duals born between 1917 and 1921 of their full and just benefits. Presently, 
these individuals receive significant ly lower benefits t han individuals born 
before 1917. The difference in annual benefits can be as much as $1800 —- 
several weeks groceries, heat, medical care, and housing for a senior citi
zen .

Seniors protesting Social Security cuts.
* * *

Soviet children stood in bleachers and individually displayed pieces of co
lored cloth that, from afar, created a mosaic of pictures, faces and anti-war 
slogans, Miss Wheeler said. She was a Baltimore delegate at the Youth Fes
tival in Moscow.

“The idea that soviet people are dull, unimaginative people is exaggera
ted.“ Miss Hollie said. “The displays presented to us on opening day were so 
creative and so disciplined for children that young.”

The four Marylanders, selected by an ad hoc committee of teachers, were 
sent to Moscow as the result of a Baltimore City Council resolution introdu
ced last spring by Councilman Anthony .1. Ambridge and approved unani
mously by the Council. The effort gained the support of area residents, who 
helped collect the $36,000 needed to send the Baltimoreans to the eight-day 
festival.

The delegates, including about 500 from the United States, participated 
in cultural entertainment as well as discussions on nuclear war, socialism 
and daily rallies against South African apartheid.

The other Maryland delegates, Joe Eckart, a 14 year old Southern High 
School sophmore, and Nery Linares, a 3fj year old machinist and trade union 
member, were equally amazed with the camaraderie they developed with 
other youths and the Soviets’ hospitality.

“The city was so clean, no slums." Mr. Linares said. “I tried to get to 
know the city. I would get on the metro and ride to the end. I heard before 
we went that the (KGB) watches you and follows you and tells you to go 
where they want you to go, but no one ever stopped me and asked where I 
was going.”

Despite anti-American sentiment prevalent in many foreign countries, 
none of the delegates expressed any fear for their safety while on the trip.

“I have friends who heard about the hijackings and anti-American senti
ment and told me I shouldn’t go, and then I have friends who were just 
thrilled and couldn’t wait for me to get back.” Miss Hollie said. She just had 
to put the possibiltiy of danger out of her mind, she said.

* * *
They say John Paul II, known as the traveling pope, is last wearing out 

hes welcome as a guest.
Not that the Polish pontiffs charismat ic charms are fading. He is simply 

becoming too much of a burden on the purse strings of his hosts.
In the wake of his 27 pilgrimages abroad (during which he visited almost 

50 countries), he has left many a diocese with empty coffers. Others are still 
struggling to repay the loans they took up to cover the expenses of a papal 
visit.

♦ ♦ ♦

HAPPY
NEW

YEAR!
I

As always best wishes are 
coming your way. May peace and 
happiness be yours on Holiday and 
New Year and always.

Use




