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KRISLAI
Mūsų protestas 
Zulai ir pondos 
Senelių prieglaudos 
Haitiečiai pas mus

Tarybiniai rašytojai tarp jų Ame
rikoje populiarus, poetas Jevgeni 
Jevtušenko, išreiškė stiprų protes
tą prieš tokius Hollywood© filmus 
kaip “Rambo” ir “Rocky IV”. Jie 
tuos filmus apibūdino kaip kiršinan
čius prie brutalaus karo, keliančius 
neapykantą prieš Tarybų Sąjungą 
ir bendrai demoralizuojančius 
Amerikos publiką, ypatingai jauni
mą.

Tarybinių kultūrininkų protestas 
pilnai pateisinamas. Galima supras
ti, kaip tokios rūšies filmai skau
džiai užgauna tarybinį stebėtoją, 
ypatingai šiuo laiku, kai taipgi kal
bama apie abiejų šalių santykių ge
rinimą.

Bet, faktinai tie filmai dar skau
desne mums. Jie nuodija mūsų mo
kyklinio jaunimo sąmonę, bando 
ištrinti iš atminties apgailestavimą, 
kurį JAV žmonės išvystė Vietnamo 
karo metu, psichologiniai ruošia šalį 
prie naujų Vietnamu. Iš mūsų pusės 
turėtų būti protestai - Amerikos 
kultūriečiai turėtų kelti balsą kuo 
garsiau prieš tokius paniekos ver
tus “kūrinius” kaip “Rambo” ir pa
našius.

♦ ♦ ♦

įdomu, kaip į filmą “Rambo” rea
guota Italijoje. Kadangi jame vy
riausią rolę vaidina italų kilmės 
amerikietis aktorius Stalone, Mila
no Komunistinio Jaunimo sąjunga 
surengė kaip ir teismą, kuriame ita
lai jaunuoliai smerkė (ir kai kas ir 
gynė) Stalone už tokiame anti-hu- 
manistiniame filme dalyvavimą. 
Nuosprendis: Stalone kaltas, jis ne
ša atsakomybę už filmo sadistinį, 
barbarišką turinį.

♦ ♦ ♦

Iš Pietų Afrikos sužinome, kad 
tarp dviejų vįetinių juodųjų tautinių 
grupių, zulų ir pondų įvyko kruvini 
susirėmimai, kad tuose susirėmi
muose žuvo keliasdešimt žmonių.

Nereikia būti dideliu išminčium, 
suprasti, kokia padėtis: rasistiniai 
krašto valdytojai per savo agentus 
tokius susirėmimus specialiai išpro
vokuoja. Tokie susirėmimai jiems 
naudingi, nes jie skaldo juodųjų gy
ventojų jėgas, ir be to, jie pasitar
nauja propagandos tikslams: rasis
tai, pasinaudodami tokiomis išpro
vokuotomis akcijomis, gali sakyti 
“Matote, kaip jie save valdytų, jei
gu jėga būtų jų rankose...”

Afrikos Nacionalinis Kongresas, 
organizacija, kuri vadovauja išsi
laisvinimo judėjimui, stengiasi 
išaiškinti žmonėms, kaip svarbu ne
pasiduoti rasistų provokacijoms.

♦ ♦ ♦

Apskaičiuojama, kad apie du mi
lijonai amerikiečių gyvena senelių 
prieglaudose ir dar kitas milijonas 
apartmentiniuose namuose, kurie 
nesi vadina prieglaudomis, bet atlie
ka panašią rolę. Tose prieglaudose 
padėtis skiriasi nuo vienos valstijos 
iki kitos, nuo vieno miesto iki kito, 
nuo to, kas tas prieglaudas išlaiko, 
kiek ten savo nagus turi įkišę priva
tiniai pelno grobstytojai.

Bene geriausiai toji prieglaudų 
sistema veikia Massachusetts vals
tijoje, kur socialinio saugumo siste
ma bendrai humaniškiausia Ameri
koje. (Reakcininkai kartais skund
žiasi, kad Massachusetts yra “socia- 
listuojanti” valstija.) Blogiausiai tos 
sistemos veikia kai kuriuose did
miesčiuose, kaip tai Detroit, Mich., 
Cleveland, Ohio, Newark, N.J, kur 
prieglaudų įnamiai daugumoje yra 
rasinių mažumų žmonės.

Apsakičiuojama, kad bent treč
dalis senelių prieglaudų gyventojų 
yra žmonės, turį suaugusius vaikus, 
kurie tėvus galėtų išlaikyti, bet tas 
“nepatogu”. Anie 10 nuošimčių tų 
prieglaudos senelių niekad nesusi
laukia lankytojų, nors turi gimines, 
vaikus ir anūkus...

Senosios kartos traktavimas 
Amerikoje yra viena mūsų šalies

MEKSIKIEČIAI PROTESTUOJA PRIEŠ 
EKONOMINIUS SUVARŽYMUS Su Naujais, 

1986-siais Metais!

Meksikos kariuomenės daliniai buvo pasiųsti tramdyti demonstracijų, kurios įvyko 
Mixicali vietovėje, kur sausio pradžioje susitiko JAV prez. Reagan su Meksikos 
prezidentu Miguel de la Madrid. Gyventojai protestavo dėl ekonominių suvaržymų, 
kuriuos Meksikai uždeda Amerika.

Civilinė valdžia 
sugrįžta į Gvatemalą

Guatemala. — Beveik po pen
kiolikos metų karinės diktatūros, 
kurios metu daugiau kaip 100 tūks
tančių gyventojų žuvo, 38 tūkst. 
dingo be žinios, apie 400 tūkst. pali
ko savo šalį ir daugiau kaip pusė mi
lijono gyventojų tapo “pabėgėliais” 
savo gimtajame krašte, sausio 14 d.

Marco Vinicio Cerezo Arevalo

tragedijų, kurios nerasi jokioje ki
toje šalyje pasaulyje.

♦ ♦ *
Haiti valstybėje Karibų jūroje, 

pagaliau, pradėjo vystytis atviri 
išstojimai prieš žiaurią diktatorišką 
Duvalier’o valdžią. Haiti yra viena 
neturtingiausių šalių pasaulyje, o 
Karibų srityje ir Amerikoje bendrai 
- pati skurdžiausia. Jau dešimtme
čiai, kaip ten prie valdžios vairo sto
vi turčiams ir užsienio imperializ
mui tarnaujanti klika, kuri valdo 
nepaprastai žiaurios slaptos polici
jos ir karinių jėgų pagalba.

New Yorko mieste įvykiai Haiti 
valstybėje turi gyvą atgarsį, nes čia 
gyvena apie ketvirtadalis milijono 
iš Haiti atvykusių žmonių.

Ateiviai iš Haiti yra juodosios ra
sės žmonės, bet jų gimtinė kalba 
yra prancūzų arba prancūzų kalbai 
artimas dialektas, kuris vadinamas 
“creole” (dauguma haitiečių vartoja 
ir dialektą ir gryną prancūzų kalbą). 
Beveik visi haitiečiai New Yorke 
yra griežtai nusistatę prieš diktatū
rą esančią jų gimtinėje, nemenkas 
jų nuošimtis savo šalį paliko dėl 
priespaudos ir skurdo.

New Yorke išeina net keli haitie
čių laikraščiai prancūzų kalba.Jie 
vienu balsu ragina savo tautiečius 
iš Haiti prieš Duvalier’ą sukilti.

B. 

i sugrįžo civilinė valdžia. Šalies pre- 
’ zidentu prisaikdintas Marco Vinicio 

Cerezo Arevalo, krikščionių demoK- 
ratų partijos kandidatas, pereitų 

i metų gruodžio 8 d. laimėjęs rinki- 
I mus didele balsų persvara.

Naujasis prezidentas ateina val
dyti šalies, kurios penki milijonai iš 
bendro septynių milijonų gyventojų 
skaičiaus, gyvena didžiausiam skur
de. Jam teks gerokai pasidarbuoti 

'visose srityse, ypač žemės ūkio sri
tyje. Dabar daugiau kaip 5 procen
tai žemės valdytojų savo žinioje turi 
apie 0 procentus ariamos žemės, kai 
tuo tarpu 78.4 procentai gyventojų 
teturi vos 10.5 procentų žemės, o 
daugiau kaip pusė milijono kaimie
čių yra bežemiai.

Prezidentui reikės sutvarkyti ir 
pačios valdžios reikalus. Dabar jis 
tvirtina, kad kariuomenė turės atsi
sakyti valdžios, bet esama susirūpi
nimo, kad vienaip ar kitaip vistiek 
civilinei valdžiai reikės skaitytis su 
kariuomene. Naujasis prezideptas 
pažadėjo pravesti investigacijas ir 
dėl žmogaus teisių pažeidimų, ypač 
sustabdyti vadinamų mirties dalinių 
veiklą.

Užsienio politikos srityje prezi
dentas Cerezo pirmoje eilėje yra su
sirūpinęs taika Centrinėje Ameri
koje. Pirmoji šalis, kurią jis aplan
kė, kai tapo išrinktas prezidentu, 
buvo Nikaragva. Jis griežtai atsisa
ko smerkti sandinistus ir tvirtina, 
kad Gvatemala laikysis bendros po
litikos kitų valstybių atžvilgiu, res
pektuodama jų teisę pasirinkti savo 
kryptį. Jis nori su visais palaikyti 
draugiškus santykius, paremtus 
'abipusiu respektu.

Artimiausias jo planas - sudaryti 
Centrinės Amerikos parlamentą, 
atnaujinti Kontadoros grupės veik
lą ir pradėti pasitarimus su Meksika 
dėl Gvatemalos piliečių sugrąžini
mo. Karinės priespaudos laikais į 
Meksiką buvo pabėgę daug gvžfte- 
maliečių.

____ I

Stockholm. — Nuo sausio 1 d. vi
sos Švedijos kompanijos, prekiau
jančios vaisiais ir žemės ūkio gami
niais, turėjo nutraukti prekybą su 
Pietų Afrika. Tai nutarimas, kurį 
priėmė Švedijos parlamentas. Tuo 
tarpu Suomijoje parlamentas priė
mė nutarimą, draudžiantį Suomijos 
bankams Pietų Afrikai duoti pas
kolas, ar parduoti patentus bei ko
kius nors leidimus. Šie dviejų šalių 
parlamentų nutarimai priimti ry
šium su dideliu spaudimu iš Danijos 
ir Norvegijos organizuoto darbo ju
dėjimo atstovų. Tose šalyse pana
šūs nutarimai prieš ryšius su Preto- 
rijos rėžimu buvo priimti žymiai 
ankščiau.

Tarybų Sąjunga pagerbia 
Samantą Smith

Trylikmetės Samantos, kuri troško 
ir darbavosi už taiką pasaulyje, 
atvaizdas dabar dažnas svečias ant 
tarybinių piliečių laiškų.

Maskva. - Čia išleistas pašto 
ženklas su Samantha Smith atvaiz
du. Tai dar vienas būdas, kaip Ta
rybų Sąjungoje pagerbiama trylika
metė moksleivė iš Maine valstijos, 
pernai vasarą žuvusi lėktuvo avari
joje netoli nuo savo namų Manches
ter, Maine, kai su savo tėvu buvo 
begrįžtanti iš Londono, Anglijos, 
kur ji filmavosi debiutuodama nau
jausioje TV filmų serijoje. Buvo nu
mačiusi pradėti TV aktorės darbą.

Šios moksleivės vardas pagarsėjo 
visame pasaulyje, o ypač Tarybų 
Sąjungoje, kai ji parašė laišką Ta
rybų Sąjungos vadovui Andropo
vui, išreikšdama susirūpinimą dėl 
branduolinio karo. Andropovas, 
kaip žinia, ją pakvietė apsilankyti 
Tarybų Sąjungoje, kur ji buvo nu
vykusi su savo tėvais ir porą savai
čių praleido, susitikinėdama su ta-' 
rybiniu jaunimu. Sugrįžusi namo,
Samanta parašė knygą apie savo 
įspūdžius.

TSRS pašto ženklas yra 5 kapei
kų, o Samantos portretą nupiešė 
dailininkas Jurij ArcimeTiev.

Pernai Lietuvoje Samanto\yardu 
buvo pavadinta žibuoklių atmaina, o 
į Kremliaus kolekciją padėtas spe
cialus deimantas - 32.7 karato. 
Uzbekistano miestelyje Cirčik jos 
vardu pavadinta gatvė, Duša\bės 
Draugystės parke pasodintas me
delis jos atminimui.

Oslo — Didėjant visuomenės nu
sistatymui prieš Pietų Afrikos 
aparteido politiką, Norvegija pas
kelbė ekonomines sankcijas — ji 
atsisako parduoti naftą bei jos ga
minius. Be to, uždraudė savo fir
moms pirkti bet kokias žaliavas iš 
Pietų Afrikos.

Lietuviu tauta, kartu su kitomis broliškomis Tarybų Sąjungos b 
tautomis žvelgia į Naujuosius 1986-uosius metus su viltimi, kad juo- 
se tęsis prasidėjęs politinio klimato atšilimas ir branduolinio karo įj 
pavojaus likvidavimas. Tam pritaria visų pasaulio tautų darbo 
žmonės ir dauguma lietuviškosios išeivijos. “Tėviškės” draugija 
gauna šimtus laiškų iš tautiečių, gyvenančių 23-jose pasaulio šaly- ) 
se, kuriuose reiškiamas bendras troškimas ir linkėjimai: tegul pa- \ 
šaulyje būna taika ir ramybė! *

Praėjusiais 1985-siais metais labai daug tautiečių iš įvairių šalių S 
“Tėviškės” draugijos rūpesčiu aplankė Tarybų Lietuvą, žiūrėjo ir X 
gėrėjosi Dainų ir šokių šventės iškilmėmis, susitiko su savo gimi
nėmis. Jie pamatė tautos gyvenimą, jos kultūros, mokslo, ekono
mikos ir socialinio gyvenimo didžiulę pažangą. Tas padėjo dauge- N 
liui tautiečių, ypač pirmą kartą atvykusių į Lietuvą, suprasti ir at- X 
mesti vadinamųjų “vaduotojų” ir JAV imperializmo tarnybon sto- x 
jusiu lietuvių tautos išdavikų piktus šmeižtus apie lietuvių tautos x 
gyvenimą socialistinėje Tarybų Lietuvoje. Q

“Tėviškės” draugiją džiugina, kad tautiečiai, gyvenantys užsie- įį 
nyje, labai domisi Tarybų Lietuvos spauda, jos moksline ir grožine b 
literatūra, filmais, lietuvių tautos rašytojų, menininkų ir moksli- 
ninku pasiekimais. “Tėviškės” draugijos laikraštis “Gimtasis kraš- b 
tas” skaitomas 53-jose pasaulio valstybėse, o į 23 valstybes tautie- 
čiams “Tėviškės” draugija siunčia tūkstančius egzempliorių lietu- 
viškų žurnalų, laikraščių ir knygų, išeinančių Tarybų Lietuvoje. ij

Mes neatsakome nė vienam tautiečiui, norinčiam gauti lietuvis- 
ką spaudą arba jo pageidaujamas lietuviškas knygas. įj

Gerbiami tautiečiai! Naujuose 1986-se metuose tęskite turisti- b 
nes keliones į Tarybų Lietuvą ir per “Tėviškės” draugiją užsakyki- S 
te lietuvišką spaudą ir knygas. Tai geriau Jums padės susipažinti S 
su lietuvių tautos kultūriniais laimėjimais ir neatitrūkti nuo savo S 
tautos kamieno gyvenimo. S

“Tėviškės” draugija sveikina Jus su Naujais metais ir linki S 
Jums sveikatos, laimės ir sėkmes. S

PASKELBĖ BOIKOTĄ SHELL 
NAFTOS KOMPANIJAI

Washington. - Vis labiau didėjant 
judėjimui prieš Pretorijos režimo 
aparteido arba rasinės diskrimina
cijos politiką, United Mine Workers 
unijos prezidentas Richard Trumka 
ir United Auto Workers preziden
tas Owen Bieber paskelbė boikotą 
prieš Royal Dutch Shell naftos kom
paniją.

Dalyvaujant visai eilei darbo uni
jų vadų ir civilinių teisių kovotojų, 
Trumka pareiškė, kad netekusi 
Shell ir kitų stambiųjų tarptautinių 
kompanijų paramos, ekonominė 
aparteido bazė turės sugriūti. Jis 
taip pat pabrėžė, kad Shell, kuriai 
dalimi priklauso Amerikoje Massey 
anglies kasyklos, kurstė streiklau
žių kampaniją prieš United Mine 
Workers uniją Vak. Virginijoj. Be 
to, jis kaltino, kad ir kiti produktai, 
kuriuos įveža Shell, pradedant plie
nu ir kenuotais vaisiais, konkuruoja 
su Amerikos darbininkų darbais. 
Jis kvietė Amerikos darbo žmones 
solidariai palaikyti neseniai' įkurtąjį 
Pietų Afrikos Darbo unijų kongre
są, kuris reikalauja, kad iš Pietų 
Afrikos pasitrauktų visos užsienio 
korporacijos.

Automobilių unijos prezidentas 
Bieber nurodė, kad boikotars Shell 
prekėms bus tęsiamas, ligi ši kom
panija įsijungs į eiles tų, kurie ko
voja už aparteido politikos pašalini
mą.

Ta pačia proga išėjo šešių pusla-

Amerikos darbininkai įsijujngia į boikotą prieš Shell naftos kompaniją. ' 
Owen Bieber, United Auto Workers prezidentas, kairėje, ir Richard 
Trumka, United Mine Workers prezidentas, skelbia nutarimą ir kviečia 
boikotuoti Shell gaminius, ligi pastaroji rems Pietų Afrikos režimo rasinės 
diskriminacijos politiką.

P. Petronis 
“Tėviškės” draugijos 
prezidiumo pirmininkas

pių pranešimas, parengtas Trans 
Africa agentūros, kuriame nurodo
ma, kad Shell Pietų AfrikoS/karo 
mašinerijai tiekia milijonus ^Statinių 
naftos ir benzino. Pranešime kalti
nama, kad, to benzino dėka, Pietų 
Afrikos policija vyksta į juodžių ra
jonus ir šaudo žmones, taip pat 
užpuldinėja ir kaimyninines valsty
bes,- kaip Angolą, Botsvaną, Lesot
ho ir Mozambique.

Royal Dutch Shell kompanijos 
investavimai Pietų Afrikoje siekia 
daugiau bilijono dol. Shell ten turi 
853"^ązolino stotis, cheminių pro
trūkių fabrikus ir keletą stambių 
‘anglies kasyklų. Pranešime Shell 
kaltinama už 'siekimą pelno, pasi
naudojant rasinės diskriminacijos 
priemonėmis, kurias Pretorijos re
žimas taiko savo juodosios rasės 
žmonėms.

Johannesburg — Prorežiminiame 
laikraštyje rašoma, kad daugiau 
kaip du trečdaliai Pietų Afrikos bal
tųjų galvoja, jog ilgainiui teks daly
tis valdžia su juodukais, o 37 pro
centai mano, kad aparteido arba ra
sinės diskriminacijos panaikinimas 
esąs per lėtas. Tačiau tas pats laik
raštis rašo, kad beveik 15 procentų 
apklaustųjų pasisąko už tai, kad 
juodukams niekados neteks patiems 
valdytis.
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Libija ir teroras

“LAISVĖ

J

Kas ką rašo ir sako

Prezidentas Reagan įsakė nutraukti visus ekonominius santykius su Libi
ja ir tuo pačiu įsakė visiems amerikiečiams, kurie ten gyvena, grįžti namo. 
Esą, Libija esanti “internacionalinio teroro centru”; ji esanti atsakominga 
už teptfro aktus, kuriuos Romos ir Vienos aerodromuose atliko palestiniečių 
teroristų grupė, kuriai vadovauja Abu Nidai.

Atrodo, kad Reaganas buvo pasiryžęs surasti kaltininkus - bet kokius kal
tininkus, kad nesusidarytų įspūdis, jog mes esame bejėgiai atsakyti į teroro 
aktus. Bet kokia ištiktųjų padėtis? Abu Nidai yra ekstremistų palestiniečių 
vadas, kuris atskilo nuo Palestinos Išsilaisvinimo Oragnizacijos (PLO) ku
riai vadovauja Jasir Arafat. Abu Nidai net paskelbė, kad jo judėjimas “nu
teisė Arafatą mirti". Esą, jo teroristai yra pasiryžę baigti Arafato gyveni
mą. Taigi, atrodyų, kad iš to turėtų būti aišku, jog PLO nieko bendro netu
rėjo su teroro aktais Romoje ir Vienoje.

Izraelis, kuris yra pasiryžęs, kada tik galima, mesti kaltę PLO 
organizacijai tebekartoja, kad tarp Nidalo ir Arafato nėra skirtumo, kad jie 
pešasi “tik dėl akių”, kad faktinai Arafatas pritariąs Abu Nidalo veiksmams.

Washingtonas ėmėsi bent kiek kitokios taktikos: pripažįsta, kad Nidalo 
grupės negalima sumaišyti su PLO, bet, visgi, reikia surasti “sąjunginin
kus". “įkvėpėjus” tikruosius kaltininkus”. Nutarta, kad tai esanti Libija. 
Bet, kodėl Libija? Arabų teroristų grupuotės veikia visur. Palestiniečių išsi^ 
laisvinimo judėjimas yra suskilęs į daugybę didesnių ir mažesnių grupiipr 
jos veikia, galima sakyti, “eksteritorialiai”, tai yra, jos turi ryšius visose 
arabu šalyse, taipgi Europoje, ir gauna pagalbos, kur ir kada tik galima jos 
griūti. Libijoje tos grupuotės negauna daugiau pagalbos, sakysime, negi/ 
Irane; Irane negauna daugiau paramos, negu Sirijoje; Sirijoje negauna dau
giau pagalbos, negu Jemene, ir 1.1.

Mums atrodo, kad prie Libijos prisikabinta todėl, kad ji ir šiaip yra izo- 
liuotafftuo likusio arabiškojo pasaulio, kad ji negali vaidinti rolės derybose 
Arsimuose Rytuose, kurias Washingtonas nori inscenizuoti. Atrodo, kad vi
sas lermas prieš Libiją yra tik laikinas reiškinys. Praeis kiek laiko, ir tas 
taip vadinamas ekonominis boikotas bus užmirštas.

Amerikos kapitalas turi nemažai ryšių su Libija ir bus sugrįžta prie biz
nio. Libijos vadovas Quaddafi kalba kaip radikalas, bet esmėje jis yra mu
sulmoniškas antikomunistas, su kuriuomi mūsų šalies finansininkai neblogai 
sugyvena...

Gydymas ir pinigai

GalasZmaoizmui”
Kuomet taip vadinama kultūrinė 

revoliucija ritbsi per liaudies Kiniją, 
Amerikoje veikė net kelios maoisti- 

\nės grupelės, kurios tarpusavyje 
Konkuravo, kuri jų oficialiai “atsto
vautų” tikrajai linijai, kuri atėjo iš 
Kinijos. Na, ir kiekviena ta grupelė 
turėjo savo laikraščius, savaitinius 
ar mėnesinius, spausdino storokus 
teoretinius žurnalus, tarp savęs ir 
su kitais vedė smarkias polemikas.

Tie visi leidiniukai dabar išnyko, 
o išnyko, dėl to, kad net patys leidė
jai nežinojo, kaip orientuotis. Kuo
met kultūrinė Revoliucija ėjo prie 
pabaigos ir kai po Mao mirties buvo 
suimti keturi ekstremistiniai maois- 
tai (taip vadinama “Keturių gauja”) 
vieni Amerikos maoistai pradėjo 
remti naująją iš Beižingo ateinančią 
liniją, kiti liko ištikimi senam 
maoizmui ir pradėjo skelbti, kad Ki
nija pasidarė “revizionistinė”, kokia 
yra ir Tarybų Sąjunga. Atsirado 
dar kita grupelė, kuri pradėjo 
skelbti, kad vienintelė “tikroji” so
cialistinė šalis pasaulyje yra... 
Albanija, o visos kitos socialistinės 
šalys jau išsigimusios į kapitalisti
nes.

Pešėsi tarp savęs tų trijų linijų 
laikraštukai, kol jų pačių skaitytojų 
kantrybė išseko, visiems nusibodo 
juos skaityti ir jie viens po kito užsi
darė.
Panašiai yra ir su JAV trockistinė- 
misųgrupelėmis, nors jų laikraščiai ’ 
dar tebeeina;• “Militant” (“Kovoto* 
jas”), “Spartacist” (“Spartakistas”), 

^AVbrkers’ World” (“Darbininkų pa
saulis”) ir dar keli kiti. Tos grupelės 
pašvenčia beveik visą savo energiją 
peštynėms tarp savęs: kuri atsto
vaujanti tikrajam trockizmui... Vie 
na tų grupelių, “Workers’ World’7, 
paskutiniu vaiku pradėjo garbinti 
net Stalino atmintį, skelbdama, kad 
abu, ir Trockis ir Stalinas, buvo tik
ri revoliucionieriai, tik jie “viens 
kito nesuprato”, o dabar visas neva 
socialistinis pasaulis juos abu 
“išdavė”!

Kalbapt apie tokias grupuotes 
verta prisiminti ir anarchistus. 
Nors anarchistinių orga 
bar Amerikoje beveik 
keli leidiniai, kuriuo/e 
anarchistinė ideologiją.

Visai nes 
laikraštukai ita

Racijų da- 
rA, bet yra 
atsispindi

Mūsų šalyje yra daug privatinių liuksusinių ligoninių, apie kurias eiliniai 
gyventojai mažai težino. Tai ligoninės, kuriose turčiai gydosi visai kitokiu 
būdu, negu eiliniai Amerikos žmonės. Štai kaip Los Angeles laikraštyje vie
na tokia ligoninė aprašyta:

"Netoli Beverly Hills yra didelis moderniškas pastatas, prie kurio maža 
iškaba sako “Sveikatos centras”. Pastatas apsuptas pušynėlio, prie ežero. 
Pravažiuojant atrodo kaip privatinis klubas. Bet faktinai tai privatinė ligo
ninė, kokių pasaulyje mažai. Tame pastate pacientai turi ne tik savo kamba
rius, bet butus, dviejų trijų kambarių kombinacijas. Baldai ultra-moderniš- 
ki arba tradiciniai pagal paciento pasirinkimą. Kiekviename kambaryje 
' ra ne tik televizijos priimtuvai, bet ir mažas ekranas, kuriame gali būti ro- 
lorni filmai pagal paciento užsakymą. Valgį pristato pagal užsakymu/bet 

žinoma, gydytojo priežiūroj. Gydytojų ir slaugių tiek ir tiek, pacientui nie
kad netenka laukti. Paciento šeimos nariai gali ne tik lankytis, bet ir pra
kusti naktį, kaip svečiai, buto specialiame kambaryje. Atlyginimas? “Tik” 
tūkstantis dolerių į dieną, neskaitant to, ką reikia atskirai mokėti už užsaky
tus filmus. Tie pacientai, kurie nenori, kad jų buvimas ligoninėje būtų žino
mas ir ligoninę gali pasiekti per požeminį tunelį. Tuom ypatingai naudojasi 
Holly woodo aktoriai ir aktorės . . .”

Amerikos medikalinė asosiacija (American Medical Association), gydyto
jų organizacija, sako, kad tokių liuksusinių ligoninių egzistavimas neprieš
tarauja mediciniškam aptarnavimui. Esą, mediciniškas aptarnavimas lygus 
tose prabangiose ligoninėse kaip ir viešose ligoninėse, kur gydosi eiliniai 
žmonės. Esą, skirtumas “tik patogumuose, ne mediciniškame aptarnavi
me”.

Tai, žinoma, nesąmonė. Kai yra daugiau gydytojų ir slaugių, kai pacientai 
apsupti patogumų ir ypatinga priežiūra aišku, kad ir pats gydymas geres
nis, greitesnis ir rūpestingesnis. Nelygus gydymas yra vienas žiauriausių 
kapitalizmo simptomų. Kada nors mediciniška profesija turės priimti sau tą 
moralinę atsakomybę, kad už gerą atlyginimą ji geriau ir sėkmingiau gydė, 
negu pagal reikalą - lygiai gydanti visus kitus ligonius.

“Spaudos laisvės” mitas
Prancūzijos valdžia traukia atsokomybėn Robertą Hersantą, milijonierių, 

kuriam priklauso apie 38 nuošimčiai Paryžiaus spaudos ir 20 nuošimčių pro
vincijos laikraščių. Pravestas įstatymas, pagal kurį niekas negali kontro
liuoti daugiau negu 15 nuošimčių krašto spaudos. Bet Hersant ne tik atsisa
ko dalį savo leidžiamųjų laikraščių parduoti, bet dargi nupirko kitą, Lyono 
“Le Express”. Tuomi, sako valdžia, įstatymams nusikalto. -•

Mitterando socialdemokratinė valdžia kaip ir patvirtino, ką visuomet kai- 
riečiai sakė, tai yra, kad spaudos laisvė negali egzistuoti ten, kur pinigai 
viską nulemia.

Hersant yra ultra-reakcininkas. Visi jo laikraščiai, įskaitant Paryžiaus 
“Le Figaro”, yra kraštutiniai dešinės linkmės. Jis, visai panašiai, kaip 
angliškai kalbančiojo pasaulio spaudos magnatas Murdock, supirkinėja viso
kių linkmių laikraščius ir juos paverčia reakcijos organais. y

Kad socialistiniuose kraštuose spauda atimta iš privačių rankų ir priversta 
liaudies organu, vakaruose apie tai rėkiama, kaip apie “spaudos laisvės 
užgniaužimą”, bet štai dabar Prancūzijos socialdemokratinė valdžia pati 
priėjo išvados, kad ką nors reikia daryti - kai taip vadinama “spaudos lais
vė" virsta spekuliacijos ir kapitalo laisvė.

Iš Paryžiaus pranešama, kad Robertas Hersantas ruošiasi nepasiduoti. 
Kaip griežtai su juom bus pasielgta, mes nežinome, bet tie, kurie čia Ameri
koje rėkauja, kad spaudos laisvė gniaužiama tokiuose kraštuose kaip Niką-, 
ragva, turėtų pažvelgti, kaip su tomis pačiomis problemomis susiduriama 
kapitalistinėje Prancūzijoje.
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kalbomis^ dabar 'liko kelLlėfdinu- 
kai, kurie Skaitomi studentų ir taip 
vadinamose “komunose” Vermbnte, 
Minnesotoje ir kitose valstijose.'Ca- 
lifornijoje arachistiniai nusiteikę 
jauni žmonės susiliejo su įvairiomis 
pusiau-mistiškomis sektomis.

Skaitant anarchistinius leidinu
kus kartais atrodo, kad persikelia
ma į visai kitą pasaulį. Viename ne
seniai buvo ilgai gvildenama Mach- 
no rolė pilietiniame kare Ukrainoje. 
Kaip žinia, Machno (“Batka Mach- 
no”) vadovaujami junginiai kartais 
kovojo prieš baltuosius, bet daž
niausiai kovojo prieš raudonuosius. 
Anot to anarchistinio leidinio Mach
no laimėjimas būtų pakeitęs pasau
lio veidą visiems laikams.

Kitur diskutuojama, kodėl pilieti
nis karas buvo pralaimėtas Ispani
joje, o pralaimėta todėl, kad komu
nistai ir socialistai neklausė 
anarchistų ir nevedė karo pagal 
anarchistų paprotį, o tas paprotys 
buvęs, kad prieš kiekvieną ataką 
kiekvienas anarchistinis karinis 
junginys turėjęs pravesti ilgas 
diskusijas, iki visi sutiktų dėl 
strategijos . . .

Reformos Londone
Londono “Times” yra konserva

tyvus laikraštis, bet rimtas ir gan 
atsakomingas, panašiai, kaip Pary
žiaus “Le Monde” ir New Yorko 
“Times”. Bet tas vadovaujantis 
Londono laikraštis turi kelias seno
viškas ypatybes, kurias dabar pla
nuojama likviduoti. Visų pirma - 
Londono “Times” spausdina garsi
nimus pirmame puslapyje, vietoje 
visą puslapį pašvęsti žinioms. Tai 
senas paprotys, kurio dabar planuo- 
jarųa atsikratyti.

reforma, apie kurią kalba
ma Alie^įa karališkąją šeimyną. Nuo 
pat savo egzistavimo pradžios iki 
šios dienos “Times” spausdina deta- 
lišką ataskaitą, ką šią dieną veiks 
visi karališkosios šeimynos nariai: 
pati karalienė, princas Pilypas, 
princesė Margaret, “motina kara
lienė”, princas Charles, jo žmona 
Diana ir 1.1. Tas “karališkasis ka
lendorius” kartais gan juokingas, 
nes jis paduoda visai nesvarbias de
tales, iš kurių britai skaitytojai turi 
gero juoko. “Times” redakcija da-A 
bar svarsto, ar tą kalendorių visai 
eliminuoti, arba jį kiek nors “refor
muoti”...

iąi išėjė anarchistiniai 
žydų ir ispanų

enėja,Kaišiadorių sodininkystės tarybinio ūkio sode dirbama ir žiem 
mos, tvarkomos vaismedžių šakos, vaismedžiai ruošiami pavasaplui.

G. Svitojaus nuotraukoje^odo vyriausias agronomas Kazimieras Kižys 
su jauna darbininke Ramute Aleksandravičiūte.

Nepaneigiami Lietuvos 
žemdirbių pasiekimai

Imperializmo ideologiniai centrai, 
skleisdami antitarybinę propagan
dą, dažnai užsipuola socialistinį že
mės ūkį, iškraipo kolūkinio kaimo 
tikrovę. Neretai netgi bandoma 
teigti, kad socialistinė .santvarka 
Lietuvoje sugriovusi atseit klestė- 
jusį žemės ūkį.

Vyresniosios kartos žmonės su 
kartėliu prisimena neturtingų vals
tiečių vargus. Visame buržuazinės 
Lietuvos žemės ūkyje buvo naudo
jama tik žmogaus ir arklio jėga. 
Dvaruose ir dideliuose ūkiuose 1939 
metais dirbo iš visė 544 traktoriai. 
Žemės ūkyje beveik nebuvo naudo
jama elektros energija. Dėl savo 
brangumo daugumai valstiečių ne
buvo prieinamos mineralinės trą
šos. Dažniausiai javai buvo kuliami 
arklinėmi __________________
spragilai^ Grūdų derlingumas buvo 

 

mažas - 1939 metais vidutiniškai iš 

 

hektarą puvo prikulta tik po 9 cent-^ 

 

nerius grūdų. ?

Per 20 buržuazijos valdymo mefų 
už skolas buvo parduota iš varžyti
nių daugiau kaip 25 tūkstančiai 
valstiečių ūkių. Skurdo kaimo žmo
gus. Jis buvę priverstas parduoti 
paskutinį pieno lašą, paskutinį be
koną, o pardavęs litrą pieno, galėjo 
nusipirkti tik dėžutę degtukų. Žino-

ma, erai gyveno dvarininkai, val- 
dipinkai, kunigai, prekiautojai, tu

 

rėję dvarus ar stambius ūkius.

Nepalyginamas šiandieninis kai
mas su praeitimi. Išaugo su šiuolai
kiniais patogumais kolūkių ir tary
binių ūkių gyvenvietės. Dabar maž
daug trigubai gaunamas didesnis 
grūdų derlius. Pernai buvo gauta po 
toną grūdų vienam gyventojui.

Žemės ūkyje dabar dirba 50 tūks
tančių traktorių, 12 tū čių grū

 

dų kombainų, daugiau kaip 30 tūks
tančių sunkv imių. Kiekvienas 
ūkis ne ti

kuliamosiomis arba

ičiai, bet ir gamybai 
naudoja elektros energiją. Pagal že
mės ūkio produktų garny vienam 
gyventojui Lietuva tvirtai $rmauja 

 

Tarybų šalyje ir lepkia daugelį išsi

 

vysčiusių kapitalistinių valstybių.

Tarybų Lietuvoje dau& daroma 

 

kad nepaisant gamtos sąlyferų, būtų 
gaunami vis didesni žemės 
turų derliai. Vienas iš tokiųldidblių 
darbų - tai valstybės lėšomis vykdo
ma melioracija. Per visą buržuazi
nės Lietuvos laikotarpį drenažu bu
vo jiusausinta tik 11.8 tūkstančio 
hektarų. Melioracija dėl savo 
brangumo galėjo pasinaudoti tik 
turtingieji. Dabar vien per 
nudrenuojama apie, 90 tūkstančių 
hektarų. Lietuvoje jau nusausinta 
daugiau kaip 2.5 milijono hektarų, 
arba 75 procentai visų drėgnų 
žemių. Dabar kiekvienam ūkiui 
tenka vidutiniškai po 2000 hektarų 
drenuotų žemių.

Jei buržuazinėje Lietuvoje žemė 
ūkio mokslu užsiiminėjo tik nedide
lė specialistų grupė, tai šiuo metu 
be Lietuvos žemės ūkio ir veterina
rijos akademijų profesorių berdės- 
tytojų, mokslinį darbą dirba šeši že
mės ūkio mokslinio tyrimo institutai 
su filialais ir 10 bandymų stočių. Že
mės ūkio mokslininkų rekomendaci
jos turi svarbią reikšmę didinant 
žemės ūkio produktų gamybą.

Dideli uždaviniai Lietuvos žemės 
ūkiui keliami 1986-1990 metų laiko
tarpiu. 1990 metais grūdų gamybą 
numatoma padidinti iki keturių mi
lijonų tonų. Ypač plėsis veislinė gy
vulininkystė. Bus vystomas kiaulių 
ūkis. Žymiai išsiplės paukštininkys
tė* - V. Siudikas

io kul

tus

tas — uždraudė unijoms išdavinėti 
darbo leidimus ir vietoj unijų dabar z 
pati valdžia išdavė 20 tūks. leidimų

rbams, kurių esama vos tik vie
nai nepilnas tūkstantis.

Dokerių junijos prezidentas 
Humbierto Jara savo pareiškime 
unijos nariams sako, kad “mes\ko- 
vosime piketų eilėse ir visur, 
tik įmanoma, kad tie unijas lau 
tys valdžios įsakymai buvo atšauk 
ti”.

Gilės laivų darbininkų unijos kovą 
parėmė JAV dokeriai San Francisco 
uoste. Jie ne tik pasiuntė savo 
bendrams Gilėje pinigų, bet ir pro
testo laiškus Čilės diktatoriui Pi
nochet ir JAV Valstybė^- departa
mentui.

Čilės dokeriai kovoja 
prieš diktatoriaus \ 

režimą V-
Santiago, Čilė. — Valparaiso ir 

Santiago miestuose tebeprotestuoja 
laivų darbininkai, kovodami prieš 
diktatoriaus Pinochet režimo ban
dymus sulaužyti streiką, kuriame 
originaliai dalyvavo 22 tūkst. žmo
nių.

Policijos priemonėmis valdžia 
didžiumą darbininkų privertė su
grįžti į darbą, bet vienas tūkstantis 
darbininkų dar vis piketuoja. Jie 
reikalauja, kad valdžia atšauktų du 
nutarimus, kurių vienas uždarė do
kerių konferederacijos lokalus, o ki-

ur
in-

"Žvaigždžiu karas" 
neranda pritarimo

Washington. — Speciali JAV 
Kongreso komisija išleido 235 
puslapių pranešimą, kuriame tvirti
nama, jog prez. Reagano “žvaigž
džių karo” planas veda prie 
ginklavimosi varžybų kosmose ir 
didina branduolinio karo pavojų.

Ta pačia proga spauda rašo, kad 
prez. Reagano “žvaigždžių karo” 
plano neremia nei (Graikija, 
Norvegija, nei Danija, 
Vokietija ir Kanada i:
sutinka dalyvauti, bet palieka savo 
kompanijoms tartis dėl kontraktų.

< Prancūzija nori tapti pilnu 
partneriu plano vykdyme, o D. 
Britanija kviečia prez. Reaganą 
Pentagono kontraktus duoti jų 
firmoms.

Tarybų Sąjunga, kaip žinia, 
kviečia tautas^atmesti Amerikos 
“žvaigždių karą” ir ragina priimti 
“žvaigdžių taikos” planą.

principo

vandeniu ir ašarinėmis dujomis kojoja 
suimamas už dalyvavimą demonstracijoje.

Vaizdas iš demonstracijos Santiago mieste, kur policija su lazdomis, 
prieš darbininkus. Jaunuolis

Protestuoja prieš 
\ Rockefellerio vizitą.

Buenos Aires. — Didžiausios 
riaušės, kokių dar nebuvo buvę nuo 
to laiko, kai prieš dvejus metus čia 
buvo sugrąžinta demokratinė val
džia, kilo besilankant buvusiam 
Chase Manhattan banko vedėjui 
David Rockefelleriui. Protesto 
dalyviai nužygiavo prie amerikiečių 
klubo patalpų, kur Rockefelleris 
posėdžiavo su Amerikos biznieriais, 
sudegino JAV vėliavą ir apsvaidė 
Klubą akmenimis ir kiaušiniais ir 
padegė automobilį. Policijai įsiki
šus, sužeisti penki protesto dalyviai 
ir per 80 suimta.

Protesto žygį organizavo septy
nios politinės grupės, kuriu tarpe 
buvo peronistų ir komunistų jauni
mo organizacijos. Victor Gomez, 25 
m. amžiaus, Komunistų jaunimo fe
deracijos aktyvistas, sunkiai sužeis
tas ir patalpintas ligoninėje, kur bu
vo operuotas. , ,

Žmonės protestavo dėl Rockefel
lerio lankymosi ir jo susitikimo su 
šalies prezidentu Raul Alfonsin.

Rockefelleris su privačiomis organi
zacijomis ir vyriausybės atstovais 
tarėsi dėl ekonominio plano, tačiau 
jis pataikė blogu laiku, kai valdžia 
buvo numušusi darbininkų atlygini
mus, siekdama sumažinti infliaciją, 
kad įstengtų išsimokėti įsiskolinimą 
užsieniui. Rockefelleris siejamas su 
parama buvusiem Argentinos kari
nės chuntos režimam, kuriem jo 
bankai skolindavo pinigus. Ir praei
tyje buvo kilę riaušių, kai tik sosti- , 
nėję lankydavosi Rockefelleriai. 
Taip buvo 1969 ir 1980-aisiais.

Ne tik dabartinio protesto ren
gėjų, bet ir administracijos žmonių 
tarpe buvo stambių Rockefellerio 
kritikų. Prez. Alfonsin patarėias 
Aldo Tessio pavadino Rockefellerį 
kraugeriu, o kultūros ministras Ma
rio O’Donnell atsisakė su Rockefel- 
leriu susitikti. Tą vizitą kritikavo ir 
prez. Alfonsin partijos senatoriai.

Tokyo. — Japonija ketina impor
tuoti iš Tarybų Sąjungos daugiau 
kaip tris milijonus tonų skystų na
tūralių dujų, kurios ateis iš bendro 
Japonijos ir TSRS projekto, esančio 

. prie Sachalino salos krantų. Detalės 
būsiančios aptartos TSRS užsienių 
reikalų ministro Ševardnadzės vizi
to Japonijoje metu.

r

i
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Tarybų Lietuvos kultūrinė kronika
3-CIAS PUS PIS

Pasauliniame baltistikos centre
Tarybų Lietuvos Dienos 

užsienio šalyse.
Didžiojo Spalio švenčių proga Fi

lipinų respublikoje Įvyko TSRS kul
tūros dienos, kuriose Tarybų šaliai 
atstovavo Tarybų Lietuva. Į Filipi
nų sostinę Manilą buvo išvykusi 
Lietuvos TSR delegacija: Lietuvos 
Komunistų partijos Centro Komite
to sekretorius, LTSR Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas L. Šepe
tys (delegacijos vadovas) ir respub
likos Dailininkų sąjungos valdybos 
pirmininkas, Lietuvos TSR liaudies 
dailininkas K. Bogdanas.

Kultūros dienose dalyvavo žinomi 
Lietuvos TSR meno veikėjai, “Lie
tuvos” valstybinio akademinio nusi
pelniusio dainų ir šokių liaudies 
ansamblio grupė. Kultūros diemr 
metu surengtos parodos, spaudos 
konferencija, susitikimai su Filipinų 
visuomenės atstovais. į

TSRS kultūros kienose įvyko taip 
pat Konge. Jų renginiuose dalyvavo 
Lietuvos TSR valstyvinio pląho ko
miteto pirmininko pirmojo/ pava
duotojo H. Jackevičiaus vadovauja
ma delegacija, respublikos kultū
ros, meno darbuotojų ir atlikėjų 
grupė.

Kamerinio orkestro sukaktis
Spalio pabaigoje ir lapkričio 

pradžioje Vilniuje Lietuvos kameri
nis orkestras kvietė ih^zikos mėgė
jus i vakarus, skirtus savo kūrybi
nės veiklos 25-osioms metinėms. 
Šešių koncertų programos gana pla
čiai atsispindėjo kolektyvo įsikūri
mo, tvirtėjimo bei kopimo į meno 
aukštumas kelią.

Šis muzikinis kolektyvas, vado
vaujamas TSRS liaudies artisto 
Sauliaus Sondeckio, gerai žinomas 
ne tik Nemuno krašte, Tarybų šaly
je, bet ir plačiajame pasaulyje. 
Daugybė koncertų surengta visuose 
respublikos miestuose, keliauta po 
broliškąsias tarybines respublikas, 
užsieniu šalis, dalyvauta daugelyje 
garsių tarptautinių festivalių. Su 
Lietuvos kameriniu orkestru dažnai 
koncertuoja žymūs tarybinio meno 
meistrai, užsienio atlikėjai.

Už didelius nuopelnus tarybinei 
kultūrai 25-mečio proga Lietuvos 
kamerinis orkestras įrašytas į 
TSRS kultūros ministerijos Garbės 
knygą. Joje iki šiol buvo tik du mu
zikiniai kolektyvai — J. Mravinskio 
ir J. Simonovo vadovaujami simfo
niniai orkestrai.
Lietuvos Architektų Suvažiavimas

Vilniuje įvyko Lietuvos TSR ar
chitektų sąjungos dešimtasis suva
žiavimas. Ataskaitinį pranešimą 
apie šios kūrybinės sąjungos veiklą 
per praėjusius penkerius metus pa
darė jos pirmininkas A. Rasteika.

Respublikos architektų sąjunga 
šiais metais pažymėjo savo 40-metį. 
Per tą laiką jos narių skaičius nuo 
kelių dešimčių išaugo iki pusantro 
tūkstančio. Daugelis Tarybų Lietu
vos architektų darbų susilaukė 
aukšto įvertinimo ne tik respubliko
je, bet ir už jos ribų. Per ataskaitinį 
laikotarpi TSRS valstybinėmis pre
mijomis apdovanoti architektai, 
dailininkai, statybininkai, kūrę 
Kauno IX forto memorialinį 
ansamblį, rekonstravę Lietuvos 
TSR akademinio dramos teatro rū
mus. TSRS Ministrų Tarybos pre
mijomis įvertinta ryšių komplekso 
Vilniuje, Lietuvos TSR parodų rū
mų, Kalniečių gyvenamojo rajono 
Kaune, Fizioterapijos gydyklos 
Druskininkuose, Elektrėnų pramo
ninio ir socialinio komplekso, 
Akmenės rajono Kivylių kolūkio vi
suomeninio centro architektūra, 
Kauno ir Šiaulių centrinių gatvių 
rekonstrukcija.

Kartu buvo pažymėta, kad išaugę 
tarybinio žmogaus poreikiai kelia 

Siauliai praturtėjo dar viena kultūros įstaiga. Architekto R. Šileikos, 
konstruktoriaus P. Valiukonio ir statybininkų dėka duris atvėrė mažasis 
teatras, kuriame vyks muzikiniai vakarai, susitikimai su menininkais.
A. Dilio nuotraukoje: Mažojo teatro pastatas.

naujus reikalavimus. Šiandien apie 
90 procentų gyvenamųjų namų ir 
apie 80 procentų visuomeninių pa
statų surenkami pagal tipinius 
projektus. /Būtina siekti, kad 
masinės statybos architektūra 
kiekvienu konkrečiu atvejų būtų 
raiški, savita, pilnavertė. Lietuvos 
TSR architektų sąjungos valdybos 
pirmininku vėl išrinktas A. 
Rasteika.
Antano Venclovos premija vertėjui

Šiuo metu su Tarybų respublikos 
leidyklomis aktyviai bendradar
biauja daugiau kaip 250 vertėjų. Jų 
dėka lietuvių skaitytojai turi gali
mybę savo gimtąja kalba skaityti 
reikšmingiausius įvairių tautų lite
ratūros kūrinius nuo Antikos iki 
mūsų dienų, didžiųjų pasaulio 
mokslininkų veikalus. Vien “Vagos” 
leidykla kasmet išleidžia po 45 iš į- 
vairių pasaulio kalbų išverstas kny
gas maždaug vieno milijono 35 tūks
tančių egzempliorių tiražu. Pasta
ruoju metu labai populiarios versti
nės literatūros knygų serijos. Bro
liškų tarybinių respublikų autorių 
kūrybą pristato neseniai pradėta 
“Žiburių” serija, o štai 1986 metų 
pradžioje išeis pirmoji knyga iš di
džiulės serijos “Pasaulinės literatū
ros biblioteka”.

Apie vertimų į lietuvių kalbą 
problemas bei jų plėtotę buvo kal
bama Vilniuje įvykusioje vertėjų 
konferencijoje, į kurią buvo susirin
kę keli šimtai įvairių kartų vertimo 
specialistų. Aktyviausiems jų - ra
šytojams J. Graičiūmii, E. Matuze- 
vičiui, V. Šimkui ir kitiems įteikti 
aukšti valstyviniai apdovanojimai. 
Valstybinio leidyklų, poligrafijos ir 
knygų prekybos reikalų komiteto 
neseniai įsteigta Antano Venclovos 
premija, kuria kasmet bus skatina
mi grožinės literatūros vertėjai į 
lietuvių kalbą, pirmą kartą įteikta 
Dominykui Urbui. Iš D. Urbo, pas- 
kyrusio ne vieną dešimtmetį kil
niam, tautas ir literatūros suarti
nančiam vertėjo darbui, vertimo 
meno mokosi jaunieji kolegos, jo 
mokiniai.

Pagerbtas V. Bacevičiaus 
atminimas

Tarybų Lietuvos sostinės muziki
nė visuomenė gruodžio mėnesį pa
žymėjo pianisto, kompozitoriaus, 
pedagogo Vytauto Bacevičiaus gi
mimo 80-ąsias metines.

Ta proga Meno darbuotojų rū
muose ir Valstybinėje konservato
rijoje surengti vakarai, kurių metu 
buvo atliekami V. Bacevičiaus su
kurti kamerinės muzikos kūriniai. 
Apie kompozitorių ir pagarsėjusį 
pianistą, kuris 1939 metais išvyko 
ilgalaikių gastrolių į Pietų Ameriką 
ir jau daugiau į Lietuvą nebesugrį
žo, klausytojams plačiai papasakojo 
su V. Bacevičiumi ilgą laiką susira
šinėjęs kompozitorius V. Montvila. 
Prisiminimais apie buvusį dėstytoją 
pasidalijo Valstybinės konservato
rijos profesoriai J. Gaudrimas ir K. 
Kaveckas docentas J. Nabažas.

Miesto tvarkymu rūpinasi 
deputatai

Telšių senamiestyje patrauklio
mis spalvomis perdažyti pastatai, 
pakloti nauji šaligatviai, atliekami 
kiti tvarkymo darbai. Visa tai daro
ma rajono tarybos deputatų rūpes
čiu.

Centrinė Telšių senamiesčio dalis 
— urbanistikos paminklas. Norėda
mi išlaikyti per šimtmečius susi
klosčiusį miesto charakterį, deputa
tai laiku suskato rinkti istorinę 
medžiagą apie miestą, atskirus jo 
pastatus, čia gyvenusius žmones. 
Medžiaga pasitarnavo senamiesčio 
regeneracijos projektui, kurį baigia 
ruošti Paminkų konservavimo insti-

Antanas Venclova

Su savo liaudimi
[Minint Antano Venclovos gimimo 

80-ąsias metines
1940 m. pavasarį “Dienovidžio” 

žurnalo 5 Nr. buvo išspausdintas 
Venclovos straipsnis “Lieteratūros 
orientacijos klausimu”. Jame labai 
aistringai buvo pasisakoma už ne
nutrūkstamą ir kasdieninį literatū
ros meistrų ryšį su liaudies gyveni
mu. Tas straipsnis buvo ir liko vie
nu žymiausių literatūrinių doku
mentų, liudijančių apie to meto Lie
tuvos meninės visuomenės aspiraci
jas. Straipsnis išspausdintas Tary
bų valdžios paskelbimo išvakarėse. 
Tą vasarą Lietuva tapo tarybine, 
Tarybine tapo ir literatūra, kuria
ma socialistinio realizmo principais, 
kur liaudiškumas iškilo kaip vienas 
iš pagrindinių literatūros atramos 
taškų. Už tokią literatūrą kovojo ir 
jos troško ir Petras Cvirka, Salomė
ja Nėris, Kostas Korsakas, Jonas 
Šimkus, Vytautas Montvila, Juozas 
Baltušis, Eduardas Mieželaitis. Už 
tokią literatūrą kovojo ir Venclova 
savo poezija ir proza, savo publicis
tika ir kritika, visu savo gyvenimu, 
visu savo likimu. Kovojo su visais, 
ir laimėjo su visais. Žmogiškiausia 
tiesa - komunistų tiesa triumfavo.

O Venclovai tuo metu ėjo dar tik 
35-ieji metai. Dar po dešimt metų, 
dešimt sunkių ir didingų, skaudžių 
ir pergalingų metų, praleidęs per 
savo širdį karo baisumus ir karo he
roiką, sutriuškinus fašizmą, atkū
rus šalį ir respubliką, 1950 m. Venc
lova įstojo į Komunistų partiją. 
Įstojo subrendęs ir apsisprendęs, 
daug patyręs ir daug supratęs žmo
gus. Šis žingsnis buvo pergalės vai
nikas jo visam ligtoliniam gyveni
mui, jo tikslams, jo siekimams ir 
kovoms. Ir dar: įstojimo į partiją 
metai sutapo su naujojo Tarybų 
Lietuvos himno teksto sukūrimu. 
Venclova buvo taikos šalininkų ju
dėjimo aktyvus dalyvis, posėdžia
vęs taikos kongresuose daugelyje 
pasaulio sostinių ir miestų. Jis buvo 
TSRS rašytojų sąjungos vienas iš 

tuto Klaipėdos skyriaus specialistai. 
Pagal jį jau daromi busimųjų seno
sios miesto dalies statinių projektai.

Grožis kiekviename kampelyje
Aukštos gamybos kultūros įmo

nės vardas suteiktas Panevėžio 
stiklo fabrikui. Jo teritoriją galima 
pavadinti poilso parku. Trykštantys 
fontanai ir originalūs keraminiai 
šviestuvai, dekoratyviniai krūmai ir 
rūpestingai prižiūrimos žaliosios 
vejos keikia energijos našiam kū
rybiniam darbui.

Fabriko teritorijos grožis- pačių 
gamybinkų rūpestis. Jie patys sodi
na medžius, prižiūri gėlynus, puošia 
poilsio kambarius. Darbininkai 
stengiasi, kad ir cechai, kuriuose 
karščiu alsuoja stiklo lydymo kros
nys, konvejeriais keliauja stiklo 
lakštai, būtų jaukūs.

Gerais pagalbininkais gerinant 
darbo ir buities sąlygas tapo įmonės 
dailininkai, kuriems sudarytos ge
ro darbo sąlygos. Jie turi modernias 
kolegas kitose respublikos įmonėse, 
keičiasi su jais patyrimu.

Rinkinį sudarė,
V. Petkevičienė 

vadovų. Jis 1954-1959 m. buvo Lie
tuvos rašytojų sąjungos pirminin
kas. Jis buvo... Daug kuo jis buvo. 
Bet pirmiausia jis buvb rašytojas. 
Tokia prigimtis!

Gimė rašytojas 1906 m. sausio 7 
d. Trempiniuose (Kapsuko raj.). 
1924 m. “Šešupės bangose” 
pasirodo pirmieji vaizdeliai, o 1925 
m. ir pirmieji kritikos rašiniai. Tais 
pat 1925 m. įstoja į Kauno 
universitetą. Žinių ištroškęs ir į 
literatūrą palinkęs studentas savo 
studijų objektu, natūralu, pasiren
ka lietuvių, rusų ir prancūzų 
literatūras. Daug jam duoda V. 
Montvilos ir K. Borutos draugystė. 
Daug jam duoda studijuojamos 
literatūros, kurias jis godžiai ir 
mokamai skaito.

1926 m. išeina pirmasis paties 
Venclovos eilėraščių rinkinys “Sute
mų skersgatviuos” ir labai greitai 
antrasis - “Gatvės švinta”. Abu rin
kiniai rodė ateinant tikrai naują ir 
žavų talentą, dėmesingą sociali
niams klausimams, energingo 
stiliaus poetą, tačiau, tai matėsi, 
dar tik bundantį, dar tik maištau
jantį, dar lekiantį ne sąvo stiliumi, 
dar susižavėjusį eksprezionizmu ir 
simbolizmu. Kaip, beje, ir 1930 m. 
pasirodęs apsakymų rinkinys “Ber
žai vėtroje”. Tai buvo rašytojo jau
nystė.

Buvo trečiajame - ketvirtajame 
dešimtmetyje lietuvių literatūroje 
įvairių krypčių bei krypteliu. Buvo 
transformuojama iš toliau, iš užsie
nių pasiskolintos literatūrinės sro
vės ir kryptys. “Kuriuo keliu eiti?” - 
tas klausimas netruko iškilti jauno
je galvoje. Ir tas klausimas netruko 
rasti atsakymą. Lietuvių literatūro
je formavosi ir telkėsi jauni pažan
gūs rašytojai, vieningai nekenčią 
esamos santvarkos, ieškantys kelių 
į teisingą socialinį gyvenimą ir lite
ratūrą linkusių laikyti svarbiu 
veiksniu tuose ieškojimuose. Su jais 
išvien nuėjo Venclova. 1936 m.“Li
teratūros” žurnale paskelbtame 
straipsnyje “Kritinio realizmo ke
liu” Venclova, remdamasis M. Gor
kio mintimis, aiškina formalizmo 
esmę, atskleidžia jo socialinę pusę. 
Venclova orientuoja literatūrą gy
venimo kritiško (o gal ir daugiau!) 
vaizdavimo keliu. Tais pačiais 1936 
m. išėjęs iš spkudos Venclovos ro
manas “Draugystė” kėlė opias so
cialinės ir politinės diferenciacijos 
problemas studentijos tarpe. O 
1939 m. pasirodęs apsakymų rinki
nys “Naktis” pastatė Venclovą į pir
mąsias literatūros gretas kartu su 
P. Cvirkos, K. Borutos, J. Grušo, J. 
Marcinkevičiaus, J. Baltušio nove
lių rinkiniais.

Venclova subrendęs, susiforma
vęs, pasiekęs didelių estetinių ver
tybių rašytojas, su savo pažangia 
pasaulėžiūra, su savu humanizmo 
supratimu.

1959 m. pasirodžiusiame Venclo
vos romane “Gimimo diena” auto
rius iš dalies lyg tęsia “Draugystės” 
romano - žmonių diferenciacijos - 
temą, bet jau aukštesniu lygiu, jau 
vaizduodamas ne tik buržuazinių 
laikų procesus, bet ir tarybinių me
tų realybę. Venclovos jaunystės 
siekimai ir ieškojimai tapo realybe. 
Už romaną buvo paskirta LTSR 
valstybinė premija.

Pagoniškos baltų saulės fone lie
tuvių, latvių ir prūsų kalbomis išra
šyta žodis “Žemė”. Ši penktosios 
tarptautinės baltistų konferencijos 
emblema spalio mėnesį dabino se
nąjį Vilniaus universitetą. Čia buvo 
susirinkę net keturiolikos šalių 
mokslininkai — seni kalbininkų bi
čiuliai, kurie Vilniuje lankosi jau ne
be pirmą kartą, taip pat mūsų gim
tąja kalba besidomintys jauni ling
vistai.

- Baltų kalbų, kurias sudaro lietu
vių, latvių ir mirusios prūsų tautos 
kalbos, tyrinėjimas tapo tarptauti
ne disciplina, — sako vienas šios 
konferencijos organizatorių, Uni
versiteto lietuvių kalbos katedros 
vedėjas, filologijos mokslų dakta
ras, profesorius Zigmas Zinkevi
čius. — Lietuvių rašto mokoma 
daugelyje pasaulio aukštųjų mo
kyklų, mokslo centrų, jauni moksli
ninkai stažuotis į mūsų universitetą 
atvyksta iš JAV, Vakarų Vokieti
jos, Italijos, Anglijos, kitų šalių. 
Juk lietuvių kalba — viena iš se
niausių ir archaiškiausių indoeuro
piečių kalbų, kuriomis šiandien šne
ka beveik pusė visos planetos žmo
nių. Per tūkstantmečius ji patyrė 
mažiausiai pasikeitimų, kadangi 
baltų gentys, apsistojusios rytinėje 
Baltijos jūros pakrantėje, laikėsi 
atokiai nuo tautų didžiųjų migraci
jos kelių.

Lietuvių kalba buvo susidomėta 
XIX amžiaus pradžioje, kai užgimė 
nauja mokslo šaka — lyginamoji 
kalbotyra. Jos kūrėjai “atrado” lie
tuvių kalbą, kuri vėliau tapo seno
sios indoeuropiečių kalbos etalonu, 
savotišku instrumentu kitų kalbų 
evoliuęijaj^ažinti. Deja, tais laikais 
ja domėjosi tik vokiečių, šveicarų, 
mokslininkai. Mat, nutautėjusiems 
ir sulenkėjusiems Lietuvos dvari
ninkams ir miestelėnams kaimo 
valstiečių lūpomis skambanti šneka 
atrodė mužikiška, nekultūringa, 
pasmerkta išnykti. Tačiau iš Suval
kijos į mokslus išėję tų pačių vals
tiečių vaikai Kazimieras Jaunius ir 
Kazimieras Būga davė pradžią lie- 
tuviškaiai baltistikai. Ši mokslo ša
ka Tarybų Lietuvoje itin suklestėjo 
penktajame - šeštajame dešimtme
tyje. Daugelis Vilniaus universiteto

Penktosios tarptautinės baltistų konferencijos atidarymo metu.

Grupė baltistų konferencijos dalyvių [iš kairės] filologijos mokslų daktaras 
A. Sabaliauskas, T. Mathiassen [Norvegija], A. Blinkene [Ryga], W. 
Schmalstieg [JAV], akademikas V. Mažiulis, V. Žuravliovas [Maskva].

A. Sabaliausko nuotraukos

Pradėjęs savo kelią eilėraščių rin
kiniais, Venclova jų niekada neatsi
sakė, visada rašė. Jo lyrika, para
šyta Didžiojo Tėvynės karo metais, 
priklauso prie pačių ryškiausių ne 
tik karo metų eilių, bet ir prie ge
riausių lyrikos pavyzdžių apskritai. 
Pokario metais dažnai Venclova ne
siskirdavo su lyriko plunksna. Pas
kutinė knyga, išėjusi dar Venclovai 
gyvam esant ir rodanti jo tikrą 
emocinį gyvybingumą ir poetinį 
išradingumą, buvo “Vakarinė 
žvaigždė”, Justino Marcinkevičiaus 
žodžiais tariant, tikrai žmogiškos 
lyrikos posmai.

Venclova buvo didis tautų ir lite- 
/

pirmųjų pokario laidų studentų 
apgynė disertacijas, baltistikos 
mokslui pateikė svarių studijų. Tai 
filologijos mokslų daktarių— aka
demikas Vytautas Mažiulis, profe
soriai Jonas Palionis Jonas Kazlaus
kas, Juozas Pikčilingis, Algirdas 
Sabaliauskas ir kiti. Šiandien iš 
daugelio pasaulio mestų jiems siun
čiami recenzuoti mokslo darbai, jų 
teiginiais ir išvadomis remiamasi 
rašant naujas knygas. Dabar Lietu
voje išleidžiama daugiau kaip du 
trečdaliai visų baltistikos tyrinėji
mams skirtų studijų. Lietuvių 
mokslininkų plunksnai priklauso to
kie kapitaliniai veikalai kaip Mokslų 
Akademijos išleista trijų tomų 
“Akademinė lietuvių kalbos grama
tika”, “Lietuvių kalbos atlaso” tri
tomis, universiteto kalbininkai pa
rašė dešimtis lietuvių kalbos istori
ją analizuojančių knygų. Vilniuje 
jau trečią dešimtmetį leidžiamas 
tarptautinis žurnalas “Baltistica”.

Prieš du dešimtmečius buvo su
rengta pirmoji baltistų konferenci
ja, kurioje dalyvavo mokslininkai ir 
iš kitų Tarybų Sąjungos respublikų. 
Vėliau į šių tarptautinių susitikimų 
darbą įsijungė specialistai iš viso 
pasaulio. Penktoji konferencija su
laukė rekordinio svečių skaičiaus. 
Vilniuje svečiavosi žymiausi pasau
lio baltistai W. Schmalstieg, iš 
JAV, W. Schmid iš Vakarų Vokieti
jos, R. Eckert iš Vokietijos Demok
ratinės Respublikos, G. Bolognesi iš 
Italijos ir daugelis kitų.

Šis tarptautinis baltistų susitiki
mas paliudijo, kad baltų kalbotyra 
plačiai domisi daugelio šalių jaunoji 
mokslininkų karta. Autoritetingai 
lingvistų auditorijai pranešimus 
skaitė dar neseniai studentais buvę 
baltistikos specialistai iš Vilniaus, 
Rygos, Maskvos, Minsko, kitų Ta
rybų Sąjungos miestų, taip pat sve
čiai iš Italijos, VFR. Konferencijoje 
buvo iškelta naujų hipotezių apie la
bai artimą baltų ir slavų kalbų gimi
nystę, baltų įtaką kaimyninių ir to
limesnių tautų kalboms, mokslinin
kai analizavo senuosius baltų rašti
jos paminklus,'aptarė kitas kalbos 
problemas.

J Rita Grumadaitė

ratūrų draugystės šalininkas ir pro
paguotojas, puikus vertėjas. Tad 
neatsitiktinai 1985 m. Lietuvoje 
įsteigta Venclovos premija už ge
riausius vertimus.

K. Korsakas rašė, kad “tik dabar 
vis labiau pradės ryškėti, kokios 
svarios išliekamos reikšmės kūrybi
nį turtą paliko mūsų literatūrai 
Antanas Venclova”.

Po tais žodžiais kiekvienas mūsų 
galime pasirašyti. Liaudyje Venclo
vos jėga, liaudyje Venclovos kūry
bos gėris, su liaudimi jis apsispren
dė eiti ir su liaudimi jis ėjo.
Kazys Ambrasas
Filologijos mokslų kandidatas
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Kvailių beieškant
SUSITIKIMAI

Dainų sąsiuvinys
Jeigu kas nors kur nors ką nors 

kalba — visada egzistuoja tikimy
bė, jog jį kas nors girdi... Būtent 
šiuo nesudėtingu principu vadovau
jasi labai rimta kontora - Jungtinių 
Valstijų informacijos agentūra 
(USIA), kurios ruporas — “Ameri
kos balso” radijas kasdien prabyla 
38 pasaulio kalbomis, tarp jų ir lie
tuviškai. Uždaviniai minėtos konto
ros darbuotojams keliami itin ne
lengvi: visų pirmą - aiškinti visam 
pasauliui JAV vyriausybės tikslus 
ir politiką tokiu būdu, kad kitiems 
nepriimtini tikslai pasidarytų pri
imtinais, o negraži politika (vėlgi - 
kitų akimis) tam tikros kosmetikos 
dėka taptų nesavanaudiškumo ir 
dorybingumo įsikūnijimu. Tačiau 
tai dar ne viskas. Kvalifikuotų spe
cialistų pareiga - visaip juodinti 
tuos, kuriems nepriimtina Vašing
tono politikos esmė, tikslai bei me
todai. Maža to!Už tuos pačius pini
gus psichologinio karo specialistai 
privalo brukti amerikinį gyvenimo 
būdą, kuris, jeigu kontoros darbuo
tojai nesimuliuos, ne už kalnų taps 
viso pasaulio siektinu etalonu. Štai 
šiems tikslams USIA kontora ir 
gauna 800 milijonų dolerių per me
tus.

Kai kam gali pasirodyti, jog tai 
labai ir labai nemaži pinigai... Ta
čiau pabandykite pasauliui įrodyti, 
jog ne taip seniai Libano žemėje 
mirtį sėję linkoro “Niu Džersio” 
stambiausio kalibro pabūklai tai da
rė pačių libaniečių interesams... Pa
bandykite įtikinti afrikiečius,. kodėl 
būtina visokeriopai remti Pietų 
Afrikos rasistus... Paaiškinkite Lo
tynų Amerikai, kodėl Stresnerio 
diktatūra arba kruvinasis Čilės bu
delis Pinočetas-tai gerai, o liaudies 
sandinistų vyriausybė Nikaragvo- 
je-tai blogai, nes ji nepatinka Va- 
Šingtonui ir todėl pastarasis v turįs 
teisę ją nuversti... Pabandykite 
normaliam žmogui (ne Jungtinėse 
Valstijose, žinoma) įpiršti mintį, jog 
užpulti mažą beginklę Grenadą, nu
versti jos vyriausybę ir pastatyti 
prie valdžios vairo savus marione
tes yra vos ne aukščiausios moralės 
pasireiškimas... Europiečiui (ir ne 
tik jam) šito už jokius pinigus neįro
dysi. “Amerikos balso” propagan
distai galvoja kiek kitaip. Girdi, jei
gu už šitokią sumą neįrodysi, tai už 
dvigubą — ką nori įrodysi... Ameri
kiniais standartais mąstant, viskas 
priklauso nuo piniginių dotacijų 
dydžio ir “smegenų plovimo” apara
to darbuotojų profesionalumo. Ko
dėl gi dauguma amerikiečių nuo
širdžiai tiki, jog jie — tai “ypatinga 
nacija”, kuriai likimo lemta suvai
dinti “ypatingą mesijo vaidmenį” 
žmonijos istorijoje? Juk savaime šie 
stereotipai amerikiečių sąmonėje 
nesusiformavo ir neįsitvirtino. Tai
buvo pasiekta ilgamečio kruopštaus 
ideologinio apdorojimo dėka. Tai 
kodėl panašių rezultat^ų^negalima 
pasiekti Europoje? 
šingtone. Kodėl

Y Mąsto Va- 
s merikanizmo” 

ideologija nėgali tapti bendrapasau- 
liniu idealu? Ši globi.listinė, hege- 
monistinė JAV poetikos kūrėjų 
mąstysena ir gimdo pasipūtimą, ne
leidžiantį taikstytis su jiems nepa
lankia įvykių pasaulyje raida. O tai, 
savo ruožtu, gimdo “anti - revoliuci
nį intervencionizmą” (amerikiečių

LIBIJOS VADOVAS KVIEČIA EKONOMINEI KOVAI 
PRIEŠ JAV

Tripoli, Libija. — Pik. Muammar 
el-Qaddafi, kalbėdamas Pagrindinių 
žmonių kongreso atstovams, kvietė 
Libijos gyventojus pradėti ekorfb- 
minę kovą prieš JAV. Tai buvo jo 
atkirtis prieš prez. Reagano pas
kelbtąsias ekonomines sankcijas 
prieš Libiją. Jis užšaldė Libijos 
indėlius Amerikos bankuose ir įsakė 
JAV kompanijoms ir piliečiams 
sugrįžti namo ligi šių metų vasario 1 
d. Numatytos piniginės ir kalėjimo 
bausmės už nepaklausymą. Prez. 
Reagan tai padarė ryšiu 
džio 27 d. įvykdytaisiai 
veiksmais Romos ir Vienos aerodro
muose, kur žuvo keliolika keleivių. 
Dėl to terorizmo prez. Reagan kal
tina Libijos vadovą, kad jis teroris
tus remia ir juos apmoko savo teri
torijoje.

Pik. Qaddafi dabar savo kalboje 
pabrėžė, kad prez. Reagan, 
anksčiau grasinęs Libijai ginklu, jau 
pradėjęs naują kovą — ekonominę. 
Jis taip pat priminė, kad JAV prezi
dento kvietimui sankcijom prieš Li
biją neatsiranda pritarėjų. Mat 

istoriko H. Alprovico terminas), di
dina JAV agresyvumą apskritai, 
kaitina šovinistines nuotaikas šiame 
etape...

Tačiau palikime ramybėje ameri
kietiškąją pompastiką bei jos pa- 
gimdytas šios šalies gyventojų psi
chologines ypatybes - visa tai euro
piečiams gana tolima ir svetima. 
Prisiminęs tai tik todėl, kad “Ame
rikos balso”) programose šis bruo
žas mūsų šalyje bene labiausiai pas
tebimas, todėl nuolat erzina ausį. 
Verčiau pasidomėkime, kokioje 
šviesoje Tarybų Lietuvos gyvento
jams brukamas mitas apie "svajonių 
šalį” — Jungtines Amerikos Valsti
jas. Natūralu, jog siekiant sudaryti 
reikiamą “imidžą”, manipuliuojama 
pasitelkiant vien teigiamas ameriki
nio gyvenimo būdo puses. Tačiau 
vardan tariamojo objektyvumo 
“Amerikos balsas” retkarčiais pa
teikia straipsnių, kuriuose analizuo
jamos ir šešėlinės gyvenimo pusės. 
Įdomu pažvelgti, kaip tai daroma 
(tuo labiau, kad amerikiečiai su 
“Amerikos balso” gaminama pro
dukcija nesusipažinę).

Antai vasario 23 d. vakarą tiek 
lietuviškojoje “Amerikos balso” lai
doje, tiek ir likusiomis 37 kalbomis 
buvo perskaitytas vedamasis, ku
ris, kaip specialiai pabrėžiama, 
atspindi Jungtinių Valstijų vyriau
sybės požiūrį į šnekamuosius daly
kus. Šį kartą kalba ėjo apie vieną 
didžiausių šiandieninės Amerikos 
tragedijų - narkomaniją. Pripaži
nęs, kad šalis kenčia nuo neregėto 
narkomanijos antplūdžio ir nuro
dęs, kad jau 2.5 milijono amerikie
čių vartoja kokainą, vedamojo auto
rius smulkiai nušvietė prezidento 
žmonos pastangas kovojant su “bal
tąja mirtimi”. Klausytojas sužinojo, 
jog ir kitose šalyse darosi tas pats. 
Tačiau veltui tikėjomės išgirsti bent 
žodelį apie šio liūdno reiškinio šak
nis, jokių amerikiečių “bėgimo nuo 
tikrovės” priežasčių autorius nenu
rodė. Jokių, išskyrus vieną-pasiro- 
do, Jungtinėse Valstijose narkoma
nija plinta dėl nuolat augančio jau
nimo gerbūvio ir nuolat didėjančio 
laisvalaikioIKitaip tariant, jaunimas 
narkotikus vartoja vien iš smalsu
mo ir dyko buvimo! Štai koks rojus 
toje Amerikoje, gerbiamasis skai
tytojau, ir ko tik šie visko pertekę 
žmonės iš nuobodulio neprisigalvo- 
ja.?.

Vadinasi, visos kalbos apie nepa
sitikėjimą rytdiena, pastovią nedar
bo grėsmę, nuolat didėjantį skurdą 
pačioje turtingiausioje kapitalisti
nėje šalyje, visi šie ir daugybė ne
paminėtų faktorių, verčiančių ieš
koti užsimiršimo narkotikuose - kai
riųjų elementų išsigalvojimai...

Veltui “Amerikos balso” laidose 
ieškotume amerikiečių statistikos 
duomenų, tvirtinančių, jog 80 mili
jonų šios šalies gyventojų yra že
miau vadinamojo “normalaus ly
gio”, o 35 milijonai gyvena žemiau 
oficialiosios skurdo ribos...

Nesigiria “Amerikos balsas” ir 
8.5 milijono bedarbių — šiuo neiš
senkamu nusikalstairiumą ir narko
maniją didinančiu rezervu... Galų 
gale, “Amerikos balso” propagan
distų visai kita užduotis — jie moko 
mus gyventi.,

Kazys Bagdonavičius

daugelis JAV alijantų, kad ir remia 
JAV žodžiu, bet nenori nustoti pa
jamų, kurias gauna iš prekiavimo su 
Libija. \

Beirut. — Libano Komunistų 
partija išleido pareiškimą, kuriamu 
sako, kad dabar, kai Washingtonas 
kursto agresijai prieš Libiją, norė
damas nuslopinti progresyvų judė
jimą arabiškame pasaulyje, būtina 
sukeltĮjjidesnį solidarumą paremtT 
Libijai.

Tel Aviv — Gruodžio 5-7 dieno
mis Haifoje įvyko Izraelio Komunis
tų partijos 10-asis suvažiavimas. 
Dalyvavo 615 delegatų iš 90-ies 
skyrių. Parijos gen. sekretorius 
Meir Vilner pabrėžė, kad, jeigu 
IzraelioVyaldantieji sluoksniai būtų 
laikęsi komunistų partijos progra
mos, tai Izraelis būtų jau seniai gy
venęs taikoje su savo arabų kaimy
nais.

Kauno radijo gamyklos montuotojos Liubos ir Kauno konditerijos fabriko 
šaltkalvio-reguliuotojo Azarevičių šeimoje auga dešimt yaikų. Vyriausiam 
sūnui Algirdui — aštuoniolika, dirba “Kauno balau” susivienijime. 
Jauniausiam Arūnui dar nėra ir pusės metukų. Sesutės Rūta, Kristina, 
Veronika ir Loreta lanko tą patį vaikų darželį-lopšelį. Albertas, Artūras ir 
Jolanta mokosi vidurinėje mokykloje, Rita — Technologiniame technikume.

Visa šeima gyvena septynių kamnbarių bute. Jai daug padeda valstybė. 
Penkiems vaikams kas mėnesį mokama pašalpa. Tėvams nereikia mokėti už 
darželį. Lankantys mokyklą vaikai gauna nemokamus pietus. Praėjusią 
vasarą keturi vaikai nemokamai ilsėjosi pionierių stovykloje.

Nuotraukoje: Azarevičių yyrai su pirkiniais grįžta namo.

ST. PETERSBURG, FLORIDA
Gruodžio 21 d. įvyko Klubo rengi

nys. Šiandien mes netikėtai susilau
kėme gražios publikos. Pasirodo, 
kad kiekvieną šeštadienį atvyksta 
vis daugiau svečių.

Pirmiausia, buvo pateikti pietūs. 
Po jų Aldona Aleknienė pranešė, 
kad šiandien turime daug svečių tu
ristų. Ji svečius supažindino su 
publika. Aldona iškvietė prezidentą 
S. Kuzmicką. Jis pranešė, gavęs 
Antano ir Onutės Bagdonų laišką iš 
Lietuvos. Jie prisiuntė klubiečiams 
linkėjimus. Paskiau iškvietė choro 
mokytoją Helen Janulytę ir choris
tus. Choras padainavo šešias liau
dies daineles, kurios buvo labai gra
žiai sudainuotos, nes publika gau
siai paplojo.

S. Kuzmickas dėkojo choro mo
kytojai ir choristams. Dėkojo ir šei
mininkėms už skoningus pietus. 
Dėkojo ir svečiams už atsilankymą, 
ir kvietė dažniau lankytis.

Po meninės programos sekė šo
kiai, grojant geram orkestrui. Rei
kia pažymėti, kuomet P. Alekna 
uždeda plokštelę “Viščiukų šokį”, 
tai beveik visa publika išeina šokti. 
Susidaro didžiulis šokėjų ratas.

Lankėsi
Mikalina Rutkauskienė ir jos 

duktė Mikalina Rokas iš Chicagos. 
Marta Kaminskienė iš Binghamton, 
N.Y. Helen ir Emilija Jeskevičiutės 
iš Bloomingburg, N.Y., Ida ir Jo
seph Misevičiai iš Binghamton, 
N.Y. ir Viktoras Thomas iš Kalifor
nijos.

Klubo susirinkimas

Gruodžio 7 d. įvyko Lietuvių Pi
liečių Klubo mėnesinis susirinki
mas. Prezidentas S. Kuzmickas 
pakvietė Praną Mockapetrį, kuris 
pateikė renginių komisijos rapor
tus. Jo raportai priimti.

Po to visa valdyba pateikė savo 
raportus. Visi raportai priimti vien
balsiai.

Toliau sekė klubo valdybos rinki
mai 1986 metams, perrinkti: Prezi
dentas Stasys Kuzmickas, vicepre
zidentas Juozas Dobrow, protokolų 
sekretorė Aldona Aleknienė, finan
sų sekretorė Mary Brennan. Iždi
ninkė B. Vaitkienė nekandidatavo, 
dabar jos pereigas perims Amilija 
Repečkienė. Direktoriai: Povilas 
Alekna, Lee ir Amilija Orentai, Jo
bas Gresh, Helen Šarkūnienė, Pra
nas Budrionis, ir Felix Kabala - ba
ro vedėjas. Pranas Mockapetris jau 
eilę metų dirba, tvarkydamas pietų 
ir vaišių bilietukus; Muzikos tvar
kytojas Povilas Alekna.

Pristatė svečius
Po pietų Aldona Aleknienė pra

nešė, -jog turi iš toliau atvykusių 
svečiuoji juos ir su publika supažin
dino, tai Jonas ir Onutė Jokubkos iš 
Chicagos ir Agetan ir Mildred Apa- 
navyčiai iš Palmetto, Floridos.

Vėliau Aldona pakvietė preziden
tą Stasį Kuzmicką toliau vadovauti 
programai. Jis iškvietė viešnią 
Onutę Vaičiulienę iš Toronto, 
Kanados. Ji yra Juozo Vaitkaus 
sesutė. Viešnia sakė, kad jai Florida 
labai patinka, nes čia yra geras 
choras, kuris labai gražiai padainuo
ja ir višį^ms palinkėjo sėkmės. 
Vėliau iškvietė svečią iš Chicagos 
Joną Jokubką, Vilnies redaktorių. 
Jis priminė, ėsą kuomet jis anksčiau 
lankęsis Floridoje 1965 m., tada ši 
salė buvo panaši į daržinę. Dabar 
salė labai graži, švari. Kiemas 
kuriame svečių automobiliai susta
tyti — irgi švarus.

Be to svečias pažymėjo, kad St.

Petersburgas yra antra kolonija, 
kuri labai gerai pasižymi laikraščių 
skaitytojais. Todėl duoda didelį 
kreditą mūsų vajininkams ypatingai 
Mary Brennan. Ji, kaip nauja vaji- 
ninkė, vajaus metu atliko labai di
delį darbą. Po to Jonas Jokubka pasi
šaukė Mary Brennan. Jis sako, “Aš 
jums įteiksiu dovanėlę nuo Vilnies 
kolektyvo.” Tą ii* atliko. Mary jam 
nuoširdžiai padėkojo.

Meninė programa
<

Prezidentas Kuzmickas pak
vietė choro mokytoją Helen Januly
tę. Ji sako: “Aš padainuosiu daine
lę, ir ją paskirsiu Onutei Jokubkie- 
nei. Kuomet aš lankiausi pas Jokub- 
kus, Onutė mane gražiai priėmė”. 
Janulytė padainavo “Motina bran
gi”. Labai graži daina. Stasys sulau
kė daug aplodismentų. Po to choras 
padainavo šešias liaudies daineles. 
Svečiai jiems nuoširdžiai paplojo.

kuzmickas dėkojo choro mokyto
jai H. dnulytei, choristams ir bend
rai publikai už atsilankymą. Kvietė 
dažniau lankytis. Po to sekė drau
giški pasikalbėjimai. O kas mėgsta 
šokti, tai galėjo linksmai laiką pra
leisti.

Labai atsiprašau Prano Mocka- 
petrio. Dėl mano kaltės įvyko labai 
nemaloni klaida. Aš buvau parašiu
si, kad Mockapetris klubui aukojo 
$5.00, o turėjo būti $50.00. Už tai 
labais labai atsiprašau.

♦ ♦ f *

Gruodžio 6 d. buvo choristų pa
mokos. Violet Kuzmickienė ir jos 
pagalbininkės paruošė puikias vai
šes. Į kvietė dažniau lankytis, buvo 
pakviesti ir svečiai Jonas ir Onutė 
Jokubkai. Pirmiausiai mokytoja H. 
Janulytė mokė choristus. Po 
pamokų buvo paruoštos labai ir sko
ningai pateiktos vaišės. Buvo ir 
stipriosios. O mūsų svečiai turėjo 
progos pamatyti ir išgirsti kaip H. 

.Janulytė moko choristus.
Po pamokų Jonas Jokubka priėjo 

prie mokytojos ir sako: 14Šis choras 
labai gražiai dainuoja. Choras yra 
vienas veikliausųjų. Jūs supratate, 
kad menas yra įvairių įsitikinimų 
žmonių įvertinamas. Jis mūsų krau
jo judėjimas. Todėl aš jums duodu 
kreditą, nes jūs vadovaudama šiam 
chorui atliekate labai didelį darbą. 
O būti choristu reikia irgi didelio 
noro ir pasišventimo.

Patiko stalų papuošalai
Helen Kabala padarė rankų darbų 

labai įdomius kalakutukus. Ji jais ir 
papuošė kiekvieną stalą.Kaikurie 
svečiai paklausė pirmininko, ar jie 
galėtų tų kalakutukų nupirkti. Kuz
mickas paklausė Helen Kabalos, ar 
jis gali tuos kalakutukus parduoti. 
Ji sako: “Parduokite”. Tai už tuos 
papuošalus nuo stalų svečiai 
sumokėjo už kiekvieną po $2.50. Iš 
viso Klubas gavo $19.00.

Nauja valdyba
Po susirinkimo sekė. Draugijos 

valdybos 1986 metams rinkimai. 
Pirmininku išrinktas Jonas Mileris, 
protokolų sekretorė Aldona Alek
nienė, finansų sekretorė Helen Šar
kūnienė, iždininkas Povilas Alekna, 
svečius pasitikti Aldona Aleknienė.

Po valdybos rinkimų dar daug 
kalbėta apie organizacijos veiklą. 
Valys Bunkus pareiškė, kad mūsų 
Klubas dar labai gerai stovį. Jis 
patarė atšaukti paskutinius iri
mus. Sakė: “kadangi mes šiandien 
išrinkome naują valdybą tai bus ir 
nauji pasitarimai. Ateinančiame 
susirinkime apsvartysime draugijos 
reikalus”. .

Su Marija per tą jos viešnagės 
Lietuvoje mėnesį susitikdavau daž
nai. Tyli, rami, vis susimąsčiusi. Ir 
man atrodo, kad per tą laiką nė kar
to nemačiau jos laimingos. Ji savo 
gyvenimu nesiskundė. O kai pak
lausdavau apie savijautą, tai pasis
tengdavo įtikinti, jog ji kuo puikiau
sia ir geriau negali būti. Tada tik 
kalbėdavo lėčiau, ir žodžiai lyg žir
niai krisdavo į nusistovėjusį vande
nį, kad galėjai išgirsti, kaip jie kiek
vienas nukrenta sau. Visa tai gal ir 
galėjo suklaidinti, tačiau pažiūrėjęs 
į jos akis, nelinksmai nusišypsoda
vai. Ir vėl gerklėje įstrigdavo tas 
pats klausimas: sakyk, Marija, ko
dėl tu liūdna?

Tąkart suradau viešnią iš Austra
lijos Vilniaus viešbutyje. Ji sėdėjo 
prie staliuko ir sklaidė nutriušiusio, 
nunešioto, trinto — aptrinto sąsiu
vinio lapus. Pasitiko kaip paprastai
— nepaskubėdama stumtelėjo kė
dę, pavalė stalą, paglostė puokštę 
pamerktų gėlių...

— Prisėsk, vistiek daugiau neu
žaugsi, — pakvietė-gi ir pakėlusi tą 
sąsiuvinį parodė: — ot, kokią dova
ną gavau, visas sąsiuvinis dainų. 
Tik dainuok, moteriške!

Tai, ką dabar regėjau, buvo ir se
na ir nauja. Kam gi iš mūsų nepažįs
tami panašūs sąsiuviniai? Ir šis bu
vo lygiai toks: kur kokia daina 
išgirsta, tuoj užrašyta. Kartais net
gi ne taip, kaip turėtų būti. Čia vis
kas kartu, net ir tai, kas primityvu 
ir tikra. Tai ilgų metų užrašai, kas 
regėjosi ne tik iš sąsuvinio storumo, 
bet ir rašysenos. Pradžioje ji dar 
vaikiška, atidi, raidės stropios, lyg 
iš medžio išrožinėti dievukai, paskui
— greitesnė, nekantresnė, vis daž
niau jaučiama laiko stoka. Taip jau 
rašo žmonės, kurių rankos užimtos 
dešimtimis darbų ir ne vieno negali
ma atidėti, kad palauktų. Tačiau 
žmogus atkaklus — jis neužmiršo 
dainų sąsiuvinio, pritaikęs valand
žiukę ėmė jį į rankas, ir prašau — 
daina po dainos ir jis užpildytas iki 
paskutinio lapo.

Tada varlinėjau jo lapus ir neži
nojau, ką pasakyti. Tokios dovanos 
dar nesitaikė matyti. Su sąsiuvinio 
lapų šnaresiu širdin prisėlino daug 
jaukios šilumos. Kažkas ir be ma
nęs, matyt, pastebėjo viešnios liū
desį, ir norėdamas jai padėti, prisi
minė savo dainų sąsiuvinį. Kiek pa
galvojęs, ant viršelio užrašė:

Ukmergės rajono “Gimtosios žemės” kolūkyje daug jaunimo mėgsta žirginį 
sportą. Jo didelis entuziastas yra ir kolūkio pirmininkas Jonas Vinckus, 
kuris ne kartą sėkmingai dalyvavo įvairiose varžybose. Ūkyje yra sporto 
mokykla, žirginio sporto sekcijoje dalyvauja keturiasdešimt jaunųjų 
raitelių. A. Sabaliausko nuotraukoje: Žirginio sporto entuziastai 
kolūkio hipodrome.

jgteratūrininkų susitikimas
Lietuvių Literatūros Draugijos J 

narių susirinkimas įvyko gruodžio 
14 d. Susirinkimą atidarė pirminin
kas Stasys Kuzmickas. Jis pranešė, 
kad mirė draugijos narė Valerija 
Masienė iš Toronto ir paprašė visų 
atsistoti ir mirusiąją pagerbti.

♦ ♦ *
Pirmiausiai Pranas Mockapetris 

pateikė renginių komisijos raportą. 
Protokolo sekretorė B. Vaitkienė 
perskaitė praėjusio mėnesio tari
mus. Finansų sekretorė Helen Šar
kūnienė pateikė praėjusio mėnesio 
sąskaitas. Iždininkas Juozas Vait
kus su sąskaitomis sutiko. Visi ra
portai buvo priimti. Sekretorė B. 
Vaitkienė sakė, kad mes turime į 
Lietuvą pasiųsti 3 Laisvės ir 3 Vil
nies atnaujinimus ir vieną medici
nos žiurnalą, Journal of Urology. 
Taip pat reikia pasiųsti sveikinimus 
su Naujais Metais.

Iškviestas vajininkas P. Alekna. 
Jis kalbėjo “Laisvės” reikalais. Pra
šė visų užsimokėti “Laisvės” prenu
meratas ir pabrėžė: “gausite 
laikraštį-^aisvę”. Vajininkė Mary 
Brennan sakė, kad jai “Laisvę” 
platinti sekasi. Prenumeratas 
skaitytojai užmoka.

Meninė programa
Po pietų buvo meninė programa. 

Pirmininkas S. Kuzmickas pakvietė

“Marija, kai tau bus liūdna, dai
nuok taip, kad ir pati, ir kiti patikė
tų, jog tu Lietuvoje”

— Originalu, — pasakiau Marijai, 
o pats kažkodėl galvojau, kokia iš tų 
visų dainų ji pirmiausiai padainuos. 
Kad taip bus, tikėjau, tikiu ir nie
kuomet nesuab^josiu. Marija vėl 
pasiėmusi sąsiuvinį dabar pati vertė 
jo lapus ir lyg atspėjusi mano min
tis, valandžiukei nuščiuvo, paruošė 
žodžiams tylą ir perskaitė: s 
Dažnai man vaidenas Tėvynė, 
Tėvynės berželiai balti, 
Brangios tėviškėlės palangėj, 
Bijūnų žiedai nekalti...

Žodžiai tokie, jog atrodė, kad jų 
autorius juos specialiai parašė šiai 
moteriai. Parašė ir laukė, kada ji 
atvyks iš Australijos ir giliai giliai 
atsikvėps: štai ir vėl mudu kartu, 
gimtoji žemei. Tačiau ar iš viso yra 
tokia daina, kuri šios viešnios lūpo
se būtų iki galo laiminga ir lengva? 
Lyg netyčia paėmiau sąsiuvinį, vėl 
neskubėdamas verčiau jo aptriušu
sius lapus, perbėgdamas akimis 
kiekvienos dainos bent pirmąjį pos
mą. Ir tokių žodžių neradau. Ir už
vertęs dar kartą perskaičiau:

“Marija, kai tau bus liūdna, dai
nuok taip, kad ir pati, ir kiti patikė
tų, jog tu Lietuvoje”

Ėgi, betgi šitaip niekados nebus. 
Ir ko gero, pati pirmoji daina, kurią 
Marija pasirinks iš jai padovanoto 
sąsiuvinio, bus toji, prasidėjusi žo
džiais:
Vai, kaip norėčiau grįžti į Tėvynę, 
Ten, kur banguoja Nemunas platus, 

*Kur ošia, šlama, šimtametės pu
šys...

Išėjau iš Marijos kambarėlio nes
magus, lyg ne jai, o man pačiam jau 
reikėtų uždarinėti lagaminus ir ty
liai, nesireklamuojant skausmingai 
spėlioti, ar bus dar kitas kartas, 
kuomet ir vėl sustosiu prie Nemu
no, po aukštu Tėvynės dangumi, 
lyg prie mylimiausio žmogaus pri- 
siglausdamas prie šimtametės pu
šies. Taigi, ar kada dar bus toks ki
tas kartas? O kadangi žinau, jog į šį 
klausimą nesirįžta atsakyti nei vie
nas lietuvis emigrantas, suprantu, 
kad tas tylus liūdesys, kurį norėjo, 
bet nemokėjo paslėpti Marija, yra 
natūralus, nenuvejamas , kaip ir 
raukšlės, tankiai susimetusios apie 
teisingas ir liūdnas jos akis.

Pranas Karlonas

choro mokytoją ir choristus, vado
vaujant Helen Janulytei. Pirma dai
na buvo “Vilnius”, antra “Kur Giria 
Žalioji”, trečia “Gamtos grožis, ket
virta “Oi tos dienos dienelės”, 
penkta “Kur tos jaunos dienos”. Tą 
dainą Janulytė paskyrė Stasiui 
Jokubkai.

Publika choristams labai daug 
plojo. Po dainų S. Jokubka visa Dai
nos Mylėtojų Chorą nufotografavo. 
Po programos J. S. Jokubka pasakė 
labai gražią kalbą, primindamas, 
kad jam choras labai patinka. Baigė 
sakydamas, “Aš jūsų choru žavė
jausi, Jei jūs neturėtumėte 
Janulytės, tai neturėtumėt tokio 
choro, kokį šiandien turite.”

Pirmininkas S. Kuzmickas dėkojo 
choro mokytojai, choristams ir pub
likai už atsUankymą. Dėkojo ir šei
mininkėms už pietus.

J. S. Jokubka plačiai apibūdino 
mūsų spaudos išleidimą. Jis ragino 
prisidėti auka. Priminė: “Jūsų kuo
pos tikslas padėti spaudai. Palaiky
kite savo pažangiuosius laikraš- 
čįus”.

Pranas Bunkus visus choristus 
pavaišino taurelėmis. Ačiū Pranui, 
Po Naujųjų Metų • pakeliama pie
tums kaina. Reikės mokėti $3.00

Vera Budrionienė

P.S. Jokubkus globojo Aldona ir 
Povilas Aleknai.
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Praėjusiais metais išauginta 5 tūkstančiai tonų įvairių daržovių. Šiltnamio 
gėlininkystės ceche auginamos gėlės tiekiamos Vilniaus bei kitų respublikos 
miestų ir rajonų parduotuvėms-.

g * Švenčių f
$ Pasveikinimas |
S Linksmų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų “Laisvės"/® 
<& skaitytojams Kanadoje ir Suvienytose Valstijose.

\ ■*» K-x J. Naruftevičienė 
ųr London/Ont., Canada

KANADOS ŽINIOS 1
i—u~ .n_ r

| Naujųjų 1986 - tųjų* |
I Metų proga g
$£ Sveikiname visus gimines, draugus, drauges ir pažįstamus i?

Lietuvoje, Kanadoje ir kitur. 35
Linkime geros sėkmės ir sveikatos. ag

Matas ir Emilija Šimkūnai ® 
Brampton, Ont., Canada

| Naujųjų Metų |
i v Proga B
ml ° ®
-g Sveikinu su Naujaisiais ^Metais mielus gimines ir draugus 4p 

Tarybų Lietuvoje ir Kanadoje.Linkiu visiems stiprios sveikatos
5 ir laimingos ateities jūsų gyvenime. -į$

O kas svarbiausia, tai kad būtų visame pasaulyje taika.
K. Makarevičius ag
Vancouver, B.C. Canada ®

Naujųjų Metų 
proga

Nuoširdžiai linku linksfnų švenčių ir laimingų Naujų Metų vi
siems giminėms, draugams ir pažįstamiems.

Labiausiai linku; geros sveikatos, daug laimės ir sėkmės 1986 
Metais.

p Onute Matijošaitienė
£ Comox, B.C., Canada
^8tfAg«AG4fA«fAg«A«fAWA«A6«A«#«5tfAgtfA«fA^

Vancouver, b.c., Canada
f

MIRĖ ,

Anne Mathus [Matijošaitienė]
Gruodžio 17 d. jos sūnus Arnoldas mumstelefonavo iš miestelio 

Comox, esančio ant Vancouver salos, kad rado jo mamą mirusią 
jos nuomojamam apartmente.

1 Laidotuvės įvyko gruodžio 20 d., Vancouver priemiestyje, 
Burnaby “Ocean View” kapinėse, dalyvaujant šeimai ir keletai 
pažįstamų.

Nuliūdime paliko sūnų, marčią, dvi jaunas anūkes, gyvenančius 
Comox. Tarybų Lietuvojė dar gyvena ir dvi seserys, Pūstapiėdžių 
kaime, Vilkaviškio rajone. Vyresnysis brplis kunigas Grinius mirė 
prieš 30 metų, gi jaunesnysis brolis Jonas Grinius mirė daug 
anksčiau Kanadoje, Alberta provincijoje. Tik Onutė pergyveno 
86-erius metus. —

Palaidota šalimais savo buvusio vyro Petro Matijošaičio, kuris 
mirė prieš 20 metų.
yOhutė neparodydavo savo<fiūdesio. Visptfmet bpvo linksma, 
gera dainininkė, sparti darbimnk^Jįgą laiką skaitė ir rėmė 
pažangiąją spaudą.

Nuoširdžiai užjaučiame jos artimuosius.

Rrję| ketvirtį amžiaus rampos šviesą išvydo pirmasis Rokiškio^iaudies 
teatro pastatymas. Per šį laiką suvaidinta dešimtys pjesiųvjos parodytos ne 
tik rajone, bet ir toli už jo ribų. Naujasis pastatymas — K. Inčiūros pjesė 
“Gulbės giesmė“, skirtas teatro veiklos dvidešimtpenkmečiui pažymėti.

Prežisieriaus J. Korenkos iniciatyva prie teatro įkurtos ir jajjjojmo dra
mos sekcijoj, kurių dalyviai jau parodė savo bendraamžiamszEUKaškausko 
“Šaunuoli iš pasakų pasaulio” ir A. Liobytės “Kuršiuką”. Pergalės 40-mečiui 
teatro kolektyvas ruošia V. Rimkevičiaus pjesės “Vandens lelija“ pastaty-

. r •V. Brajo nuotraukoje K. Inčiūros pjesės “Gulbės giesmė”^ scena.

pasakoja Draugijos pu iiimumas 
mojus Petrauskas.

R. Pętrauskas. Lietuvos drau
gystės ir kultūrinių ryšių su užsie
nio šalimis draugijos veikla daug 
prįlauso nuo to, kaip klostosi TSRS 
ir/kitų šalių santykiai, kuo gyvena 
užsienio visuomenė, kokios aktuali
jos jaudina ją tuo laikotarpiu. Tai
kios TSRS vyriausybės iniciatyvos, 
skirtos svaitarpio supratimui gerin
ti, nusiginklavimui mažinti, kelia 
didžiulį susidomėjimą Tarybų Są
jungos respbulikų gyvenimu. Todėl 
suprantamas ir dėmesys Lietuvai. 
Mes turime gražią tradiciją kasmet 
organizuoti užsienio šalyse komp
leksinius renginius, kurii^metu su- 
pažindiriaine su Tarybų Lietuvos 
ekonomika^įr kultūra. Per penke
rius metus tokie renginiai įvyko Če
koslovakijoje, VDR, Lenkijoje, 
Vengrijoje, Italijoje, Danijoje, Mal
toje, Graikijoje, Japonijoje, Siera - 
Leonėje, Senegale, VFR, Islandijo
je, Ispanijoje, Etiopijoje; Jugosla
vijoje, Irake, Indijoje, Vakarų Ber
lyne, Konge, Filipinuose, Austrijo
je. Iš viso — 22 šalyse.

Tačiau tuo mūsų veikla neapsiri
boja. Didelis būrys mokslininkų, vi* 
sųomenės ir politinių veikėjų atsto1 
vauja mūsų Draugijai įvajHuose 
simpoziumuose, mokslinėse konfe
rencijose, profesinėse diskusijose. 
Užsienio šalyse koncertuoja Lietu
vos meno meistrai ir meno kolekty 
vai, svetur keliauja įvairių žanrų 
parodos. Galima drąsiai teigti, kad 
per papstarąjį penkmetį beveik visi 
žymiausi mūs-ų respublikos visuo
menės ir kultūros, 'mokslo ir politi
niai veikėjai sėkmingai atstovavo 
Tarybų Sąjungai ir ^Lietuvai įvai
riuose renginiuose 49 - iose pasaulio 
šalyse. Čia tenka pridėti dar keletą 
tūkstančių Draugijos svečių iš 52 
šalių, viešėjusių mūsų respublikoje. 
Bet vaizdas toli gražu ne visas, jei
gu nepaminėtume 39 užsienio šalyse 
veikiančių Tarybinės kultūros ir 
mokslų rūmų bei Tarybinės kultū
ros centrų. Kiekvienas tų šalių gy
ventojas, atėjęs į minėtų rūnnRar 
centrų biblioteką, gali gautflišsa- 
mią, plačią ir kvalifikuotą informa
ciją apie pačias įvairiausias Tarybų 
Lietuvos gyvenimo sritis.

Savo ruožtu labai vertinamos res
publikoje Draugijos ^organizuoja^ 
mos užsienio šalių dailės parodos, 
meno meistrų ir-^meno kolektyvų 
koncertai, užsienįečių paskaitos ir 
kt.

A. Degutis: Pastaraisiais metais 
mūsų respublika įvairiose šalyse 
kultūriniuose renginiuose dažnai 
atstovauja Tarybų Sąjungai. Kuo 
galima tai paaiškinti?

R. Petrauskas: Tarybų Sąjunga 
— daugianancionalinė valstybė. 
Kiekviena iš 15-os respublikų, jau 
neminint autonominių respublikų ir 
sričių, turi savitų bruožų, atitinkan
čių tiek istorines jų vystymosi tra
dicijas, tiek ir regionalinę specifiką. 
Ši įvairovė ir imponuoja užsienio ša
lių visuomenę.

Pastaraisiais metais labai išaugo 
susidomėjimas Tarybų Lietuva. 
Vieni teigia, kad jiems neišdildomą 
įspūdį palieka mūsų laimėjimai, ki
tus domina liaudies tradicijų puose- 

pės, meno kolektyvai, meno meist-- 
rai, eksponuojamos įvairios parodos 
ir pan.

Mokslinės ir akademinės visuo,- 
menes atstovų, vykstančių Draugi
jos linija į Tarybų Lietuvos kultūros 
dienų t renginius, užsienyje laukia 
auditorijos, kurios domisi Tarybų 
lietuvos mokslininkų tyrinėjimais, 
ypač baltistikoje ir lyginamojoje 
kalbotyroje. Užsienio visuomenės 
dėmesio centre Kultūros dienų me
tu neretai būna ir istorinių bei kul- 
tūros paminklų restauravimo patir
tis Lietuvoje, architektų kūryba, 1 
gamtosaugos klausimai, žemės ūkio 
vystymo perspektyvos, mūsų lai
mėjimai pramonėje.

A. Degutis: Plati Draugijos veik- j 
los sritis — ryšiai su susigiminia- ! 
vusiais miestais. Kokie poslinkiai j 
šiose srityse? Ar plečiasi draugų ra
tas?

R. Petrauskas: Kaip žinia, Tary
bų Liėtuvos ir užsienio šalių miestų 
bendradarbiavimas vyksta dvejo
pai. Su socialistinių šalių miestais 
— Erfurtu Vokietijos Demokratinė
je Respublikoje, Bialystoku — Len
kijoje, Debrecenu — Vengrijoje, 
Lomža -- Lenkijoje betarpišku^ ry
šius palaiko Vilnius, Kaunas, Klai
pėda, Panevėžys.

Su kapitalistinių saliu miestais 
mūsų kontaktai vystomi Pasaulinės 
Susigiminiavusių miestų federacijos 
linija. Vimrus turi savo partnerių 
Italijoje — Pavijos miestas, VFR — 
Duksburgas, Suomijoje — Joensu, 
Kapsukas yra susigiminiavęs su 
Kokolos miestu Suomijoje. Be to, 
glaudžius partnerystės ryšius Lie
tuvos sostinė palaiko su Zalcburgu 
Austrijoje. Šiuo metu vyksta dialo
gas dėl ryšių užmezgimo su miestais 
Danijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje ir 
Graikijoje. _ /

A. Degutis: Iš mūs# pokalbio 
vaizdžiai matyti, kokį didelį darbą 
atlieka Draugija. Mūsų skaityto
jams žinoma, jog ji ^yisuomeninė 
organizacija. Būtų į dūmu sužinoti, 
kas Jums talkina?

R. Petrauskas: Mųsų veikloje no
riai dalyvauja visuomenės, kultūros 
veikėjai, kolūkiečiai ir. darbininkai. 
Trumpiau tariant — kas aštuntas 
Lietuvos gyventojas. Aktyviai į 
mūsų darbą yra įsijungusios kūry
binės sąjungos, įvairios kultūros 
įstaigos, koncertinės organizacijos, 
muziejai, kitos žinybos. Savaime 
suprantama, kad praktinio darbo 
koordinatoriai yra(jįįetuvos drau
gystės ir kultūrinių ryšių su užsie
nio šalimis draugijos darbuotojai.

A. Degutis: Baigiant pokalbį, bū
tų malonu sužinoti apie Draugijos 
planus ateinančiame penkmetyje.

A. Petrauskas: Prognozuoti mū
sų darbą netgi pačiais tobulinusiais 
kompiuteriais — sunku. Med, kaip 
jau minėjome, labai priklausomi 
nuo tarptautinės konjunktūros. Ta
čiau dedame dideles viltis į ateitį. 
Mūsų optimizmą skatina ir įvykęs 
Ženevoje TSRS ir JAV aukščiausio 
lygio susitikimas. Pasauli^ turi 
prielaidų tikėtis, kąd bus stengia
masi'pažaboti tolesnes ginklavimosi 
varžybas, o tuo pačiu stiprinti pasi- 
tikėjimą ir bendradarbiavimą tarp

DETROIT,,
Pamatykite filmą

Klubiečiai Albinas ir Susan Bub- 
neliai 1985 vasarą dalyvavo Dainų 
bei Šokių Šventoje Vilniuje. Jie 
apie tą šventę ir kitas vietas susuko 
filmą. Jie ten viešėjo vieną mėnesį. 
Filmas bus rodomas Detroito Lietu
vių Klube, 4114 W. Vernor High
way, sekmadienį, sausio 26 d.

Klubo metinis susirinkimas įvyks 
10 vai. ryte, o pirmą valandą po pie
tų Bubneliai parodys filmą.

Nš praeities žinome, kaip įspūdin- 
garir meistriškai Bubneliai susuka 
filmus. Įžanga veltui. Po susirinki
mo bus filmo rodymas ir vaišės. Ne
pamirškite ir kitiems praneškite. 
Pasimatysime sausio 26 d. 1 vai p.p.

Serga
Sužinojome, jog Klubo narys, 

Michael Boris susirgo ir atsidūrė 
Bre.ut lįgomnėje tyrimams. Linkime 
greit pasveikt.

Per šventes
Per šventes iš Minnesota valstijos 

os į St. Clair Shores pas tėvelius 
uvo atvykęs Gary Lyben. Jis dirba 

r gyvena netoli St. Paul, Minneso
ta. Jo tėveliai, klubiečiai ir Laisvės 
skaitytojai bei bowleriai, Albena 
Nausėda Lyben ir Raymond Lyben, 
buvo nepaprastai linksmi matydami 
savo sūnų.

Klubo finansų sekretorius, LDS
Centro prezidentas»Servit Gugas su 
žmona Ruth per šventes lankė savo 
dukrelę Pat ir žentą bei anūkes 
Atlanta, Georgia.

Per šventes, Chuck ir Minnie 
Tvaskai paliko savo namus Dear- 
borne ir išvažiavp' į St. Petersburg, 
Floridą kelioms savaitėms. Klubie
čiai daug kur važinėja.

Sekasi
Klubo valdybos narys Mike 

Stunskas, priklauso ne tik p^rie LDS 
bowleriu, bet ir prie bowlmu Ro
chester, Michigan,, kuris vadinasi 
“Club 55 Bowling League.” Bristų 
bowleriu gali priklaušyt tik vyrhi 
virš 55 metų amžiaus. 1985 metų 
sezonas pasibaigė. Iš 24 komandų, 
geriausi lošikai buvo komanda, prie 
kurios priklauso ir Mike Stunskas 
ir kuri laimėjo pirmą vietą! Gruo
džio 20 d. Mike Stunskas ir keturi jo 
lošikai: Troha, Ehlendt, Bognar ir 
Desotell gavo’vieną kėglio kuolelį 
(bowling pin) su jųYašytais vardais.

Čia gimus
Gruodžio 6 d. čia gimusių moterų > 

klubo narės dalyvavo susirinkimef 
Alice Butėniūtės Stacey namuose^ 
Vaišes patiekė, Alice Stacey^ 
jjagelbstint, Nellie Onusevich ir 
Gerri Alfiero. Jos linksminosi, 
linkėdamos viena kitai linksmų 
žieminių švenčių.

Čia gimę vyrai lietuviai investa- 
toriai atlAikė savo metinį susirinki
mą Loti Turzak namuose, Troy, 
Michigan. Moterys investatorės su
sirinko į La Rivera valgykląy Allen 
Park, Michigan gruodžio 14 d<-At- 
laikė savo susirinkimą skaniai pa
valgė. y

LDS Bowleriai \
LDS bowleriai turėjo savo pamo

kas Mercury Lanes gruodžio i4 d. 
Vėliau visi suvažiavo į Detroito 
Lietuvių klubą, kurjvtyko žieminių 
švenčių baliys. Vaišėmis aukojo? 
Albert ir Alice Stacey ,/Člem Patoc- 
ki, Chuck ir Minnie Tvaska, Anne 
Maezes ir Iona Bradley. Vaišes pa
ruošė Antoifette Garelis. Antonet- 
tai virtuvėje pagelbėjo: Estelle 
Smith, Emma Rye, Ann Balchūnas, 
Albena Lyben ir Alice Stacey. Bilie
tus pardavinėjo Clem Patocki; už 
baro dirbo Alfons Rye. Buvo ir ska
numynų stalas, kuriam aukojo 
Aldona ir Vytautas B«Vul, Sharon 
ir MalcohJn Wilso^/Alnena ir Ray 
Lyben, taip pat Hat ir\Mike Stuns
kas. Laimėjimo bilietusąarclavinėjo 
Ruth Gugas; dul butelms aukoja^ 
Alphonse Urbon/ir Jo/ce Kelley;

tautų. Kalbant apie artimiausią 
Draugijos darjao perspektyvą, no
rėčiau pasakyti, kad jau dabar ta
riamasi su partneriais užsienyje dėl 
Tarybų Lietuvos kultūros dienų 
organizavimo Čekoslovakijoje, Viet 
namo Socialistinėje Respublikoje,
Prancūzijoje, Belgijoje, Liuksem
burge, Sirijoje. Mūsų respublikoje 
laukiama Lenkijos, Vokietijos De
mokratinės Respublikos, Vietnamo 
Socialistinės Respublikos, Austrijos 
ir VFR kulbįiros pasiuntinių.

Tolimesnėje perspektyvoje norė
tųsi apie Tarybų Lietuvą papasako
ti airiams. Plačiau dar nesame pasi
rodę Šveicarijoje, seniai bebuvome 
Olandijoje. Planuose — taip pat su
sitikimai su Lotynų Amerikos šali
mis. /
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alų fundijo Paul Lapenis. Detroito 
Lietuvių Klubas aukojo du butelius 
stipriosios visiems išsigert veltui.

Po vaišių, atsirado žiemos senelis 
ir senelė, kurie visiems išdalino do- 
vanas.A^ėhaUmūsų muzikė Estelle 
Smith skambmo pianinu švenčių 

* melodijas; dainoms vadovavo Biru
tė Palevich Price. Bowleriai links
mai dainavo bei sveikinosi.

Klubo susirinkimas
Detroito Lietuvių Klubo prieš- 

metinis susirinkimas įvyko gruo
džio 22 d. Diena pasitaikė bloga. - 
Susirinkime nebuvo tiek narių, kiek 
tikėtasi. Svarbiausias klausimas 
buvo išrinkti valdybą 1986-iesiems 
metams. Valdyba pasiliko ta pati: 
pirmininkė St. MaSytė, vicepirm. 
Antanas Vasaris, užrašų sekreto
rius John Smith, finansų sekreto
rius Servit Gugas, iždininkė Birute 
Vegeliūtė Jeske, iždo globėjai 
Kęstutis Garelis ir Chuck Tvaska,
maršalka Mike Stunskas.

Po susirinkimo dalyviams patiek
tos vaišės švenčių proga dovana. 
Pat Stunskas paruošė kopūstus; 
dešreles atvežė ir išvirė Antonette 
Garelis. Ji iškepė ir skanių pyragai
čių. Patarnavo Estelle Smith, 
Emma Rye, John Smith; Tony Va
saris. \

Svečias iš Lietuvos
Pradžioj gruodžio mėn. iš Vil

niaus pas tetą į Cleveland, Ohio 
atvyko Vytautas Gladas. Gruodžio 
16 d. atsirado Detroite, apsistojo 
pas Birutę Jeske. Birutė ir jos 
pusbrolis Julius Rudys aprodė 
Detroitą. Rytojaus dieną aplankė 
St. Clair Shoręs ir pagaliau visi su
važiavo pas Cecilią Andrijauskaitę 
Primeau, gyv. Sterling Heights. 
Svečias atvyko ją pamatyt ir atvęžt 
dovaną jos anūko Stanislavo Čižiko 
su kuriuom svečias Vilniuje dirba. 
Išvažiavo atgal į Clevelandą gruo
džio 18 d. Buvo trumpai, bet dar tu
rėjo progą pamatyt Detroito Lietu
vių Klubą apie kurį jie skaito Lais
vėje ir Vilėje. Svečias sakė, jog jis 
yra matininkas Kolūkių Statybos 
Projektavimo Institute; jo žmona 
Birutė yra vokiečių kalbos mokyto
ja i/mokina 2'4-ojoje vidurinėje mo
kykloje Vilniuje. Buvo malonu susi
tikt, susipažint ir pasikalbėt su sve
čiu iš Tarybų Lietuvos.

“Laisvės” jubiliejus
1986 m. balandžio 11 d. laikraštis 

“Laisvė“ minės sayo 75-zerių metų 
gimtadienį. Kadangi mes, detroitie- 
čiai naudojamės “Laisvės“* laikraš- 
Detroito žinioms ir kadangi mes vi
suomet gelbstim pažangiems laik
raščiams aukomis, tai ir dabar jau 

^turime rengtis laikraštį “Laisvę” 
pasveikint aukomis ir palinkėt 
ilgiausių metų. Matykite Stefaniją 
Mąstę susirinkimuose ir. įteikite sa
vo sveikinimus.

( Stefanija

---- i K
TRUMPAI

} Geneva. — Čia prasidėjusiose nu
siginklavimo derybose tarp JAV ir 
Tarybų Sąjungos tikimasi pasiekti 

5 šiokio tokio susitarimo vidutinio 
nuotolio branduolinių ginklų srity
je. Nežinia dar, kaip atsilieps Tary
bų Sąjungos vadovo Gorbačiovo tų 
derybų išvakarėse paskelbtasis 
branduolinių ginklų moratoriumo 
pratęsimas trims mėnesiams ir pen
kiolikai metų) numatytasis bendras 
branduolinio nusiginklavimo pla
nas. ***

Manila — Prez. Marcos atstatė į 
pareigas savo karininkus, kurie 
^anksčiau buvo implikuojami, bet 
dabar neseniai išteisinti, jo politinio 
oponento Benigno Aquino nužudy
me, ir pasirašė įstatymą dėl prezi
dentinių rinkimų 1986-ųjų metų 
vasario 7 d. Opozicija šį teismo 
sprendimą sutiko su nepasitikėji
mu, o po to sekusių riaušių metu 
minia prez. Marcos vadino “žmog
žudžiu”. Tuo tarpu nužudytojo opo
zicijos vado našlė, Corazon Aquino, 
paskelbė kandidatuosianti prezi
dentiniuose rinkimuose.

London. — D. Britanijos ir Siau
rinės Airijos darbo unijos pareiškė 
protestą dėl premjerės Margapet- 
Thatcher plano, pagal kurį bedar
biai statybos darbininkai būtų pa 
naudojami kalėjimų ir poįidijos būs- 
tinių statybai Šiaurinėje Airijoje. 
Unijos\virtina, kad D. Britanijai ir 
Š. Airijai reikia daugiau gyvena
mųjų patalpų, mokyklų ir ligoninių, 

’o ne kalėjimų, prie kurių statymo 
dkrbininkai gali būti sužeisti ar už
mušti.
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į Sveikiname x |
Su Naujais Metais sveikiname “Dainos Mylėtojų” choro vedėją Sį 

Helen Janulytę, choristus, rėmėjus bei draugus, kurių
*£ pastangomis, choras savo dainomis linksmina publiką. JĮ"
<2^ Linkime visiems geros sveikatos, laimės ir sėkmės.

Dainos Mylėtojų choro Valdyba
ųį St. Petersburg, Fla.

| Žieminių Švenčių ir g
| Naujųjų metų proga |
Vį Sveikiname mūsų pažįstamus bei draugus. Linkime visiems

UG laimingų ir sėkmingų Naujųjų Metų. 
Nellie ir Edmund Shumbris ££

rjo . Bayside, New York

Naujųjų Metų sveikinimas S
Žiemos švenčių ir Naujųjų Metų proga, sveikinu draugus Ame- & 

rikoje ir Lietuvoje.
Lai taika viešpatauja visame pasaulyje. 3?

Tessie Stočkus
Til . XT T 

Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas 

PENKI DEŠIMTMEČIAI, KAI 
LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJMAS 

(ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS) 
veikia apdraudos, kultūros ir sporto srityse.

Galite įsirašyti į LDS be daktaro egzaminavimo, 
narystės aplikaciją.

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

Išduodame stipendijas (scholarships) po 1,000 doerių per metus 
penkiems moksleiviams, kurie išpildo mūsų nustatytus reikalavi
mus (requirements).

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS Centrą šiuo adresu:

, už pildydami

Association of Lithuanian Workers 
26 North Street, Room 42 
Middletown, N.Y. 10940 
telefonas (914) 343-3774 x

BRIEFS
Frank J. Teuton from Illinois writes to the editor of Baltimore Sun: “The 

U.S. government should abandon the illusion of gradual progress and pea
ceful transformation of aparthyidžlTSouth Africa. The recent upsurge of the 
ultra-right only underscores the^ntransigence of white supremacy in South 
Africa. South Africa is the last country in the world where Hitler’s herren- 
volk (master race) philosophy remains in power.

No less a pacifist than Mohandas Ghandi believed that violence would be 
necessary to destroy apartheid. Now, today, the violence which is apartheid 
is being challenged by violence against apartheid. The movement for de
mocracy encompasses blacks, Asians and “colored,” all second class citizens 
under South African law, as well as enlightened whites not in thrall to the 
fascists. It is a movement which deserves support.

Such support should take the form of greatly increased international 
pressure on South Africa, including military pressure. U.N. troops should 
be deployed to protect the borders of South Africa’s neighbors from its 
blitzkrieg attacks. A U.N. force should be organized to liberate Namibia 
from South African occupation. Anti-apartheid guerrillas should be given 
military and material aid.

The U.S. should support and promote such measures. We should stop 
treating South Africa as a misdemeanor criminal and recognize it as the 
bloody felon that it is. We need to match our words of “freedom” with deeds 
useful to the task of realizing them. It is time to stand tall against apart
heid.” * * *

Why is this child wearing a mask?
Quite simply, to prevent his being identified and possibly murdered in 

cold blood if the U.S. Government succeeds in forcing him and his family to 
go back to the threat of death in their tortured homeland of Guatemala.

For a moment he is safe — he and his family sheltered in a Benedictine 
Monastery in Vermont, this monastery .is just one of more than two hund
red churches, religious homes and oth^r sanctuaries that are part of an 
extraordinary new movement that springs from the very heart and spiritual1 
roots of our American heritage of freedom and justice.

i Sveikiname ?
Su Naujais Metais sveikiname “Laisvės” personalą, skaitytojus, fe 

korespondentus, vajininkus ir rėmėjus. Taipgi gimines, draugus 
čia Amerikoje ir Lietuvoje. fe

Linkime sveikatos ir sėkmės. &
Lai gyvuoja taika pasaulyje ir tautų sugyvenimas. ®

Aldona ir Povilas Aleknos 
Seminole, Fla. , Sį

Su Naujaisiais 
Metais

Nuoširdžiai sveikinu draugus ir artimuosius. Linkiu visiems ge- g? 
į ros sveikatos, laimės ir džiaugsmo. Lai būna taika visame pasauly-

je. . ®
Suzana Kazokytė Jones
Frackville, Pa.

MIRĖ LIGONINĖJE

Staiga mirė Morta Kavaliūnienė, 
gyvenusi Jamaica, N. Y. Liko sūnus 
Albinas Kavaliūnas ir kiti giminės. 
Aptarnavo Shalins laidotuvių biu
ras. -

WalterXeršulis, ilgametis “Lais
vės” veikėjas, lipdamas laiptais 
paslydęs labai susižeidė. Gydon 
Brookdale ligoninėje, Brookjyne.

LDS PIRMOS KUOPOS NARIAMS

PRANEŠIMAS
LDS Pirmosios Kuopos susirinkimas Įvyks sekmadienį, sausio 

(January) 19 d. Prašome visus narius atsilankyt nes turime daug 
labai svarbių reikalų aptarti.

Tuo pačiu laiku galėsime atlikt Centro Valdybos narių nomina
cijas. i

Susirinkimas įvyks anLrą valandą popiet. Po susirinkimo bus 
skanių užkandžių. Būkiąie visi laiku Laisvės salėj, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park, y.

Valdyba

| SVEIKINIMAS į

Sveikinu Laisvės jubiliejų, siunčiu nuoširdžiausius linkėjimus 
“Laisvės” redakcijos kolektyvui, bendradarbiams, skaitytojams ir 
rėmėjams. x ‘į

§5 Draugai, suglauskime savo eiles, kad laikraštis Laisvė nepa-
Žr vargtų, kad ilgai išeidinėtų, kaip lig šiol nešė darbo žmonių vėliavą $ 

už taiką ir laimingą žmonijos tautų sugyvenimą.
S Jubiliejaus proga, mylimai Laisvei aukoju $100.00. Ž
g? Bronius Gelgotas

Sveikinimas su |
1986 Metais į

Nuoširdiai sveikiname visus gimines, drauges, draugus ir bičių- 
liūs čia Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Linkime geriausios laimės 
ir stiprios sveikatos. Lai būna taika pasaulyje! Lai saulės spindu- 35 
liai visiems lygiai šviečia be baimės!

Adelė ir Feliksas Lupševičiai
J Lakehurst, N. J.

WESTERLY, R.I.

MIRUS

John P. Jarem
Reiškiu gilią ir nuoširdžią užuojautą jo žmonai Lillian A., (Lie- 

putei), ir šeimai, taipgi visiems giminėms, draugams ir pažįsta- 
nnems. ) |

Mes visi liūdime netekę gero draugo.

Whv/is this child wearing a mdsk?
/ ' 1 * * * \

Andover, Mass. -4j$neTlay more than a year ago, the wealthy father of 
two students at Ph'nlips Academy here offered to bestow a gift of the 
school’s choosing on its ambitious program of Russian studies.

The father, Donald M. Kendall, had done business with Moscow for many 
yes/rs as the chairman of Pepsico. So he wondered what he could do to help 
improve the high-school study of Russian, and perhaps to increase under
standing between the United States and’tfie Soviet Union. ?

School officials suggested that Mr. Kendall sponsoFTTT)rogram under 
which 20 teachers would prepare intensively and then tour the Soviet 
Union. The experience, they hoped, would ripple throught the institution, 
’which is acclaimed among high schools for its challenging language courses ‘ 
Including Russian and Chinese.

Mr. Kendall thought the plan sounded fine. Aml/70 teachers, more than a 
third of the faculty, thought so too. They agreed to undertake the language 
study and other preparations for the trip, and 20 of their spouses decided to 
go along. / '

Each agreed to pay about $300, and Mr. Kendall provided the rest.— 
about $175,000. The board Of trustees, fearful that a disastrous accident 
could cripple the 207 year old preparatory school, insisted that the voyagers 
use two planes for the three-week trip. Their itinerary includes Mq^cow, 
Tbilisi, Kiev and other cities.

Before they left, many of the teachers became students again, struggling 
through a crash course in the Russian language, ąrt, music, history and po
litics. Mr. Kendall and Albertas Laurinčiukas are acquaintances.

— Major portion from the N. Y. Times.
* ♦ * \

A person who drinks five or more cups of coffee a day has an almosPthree 
times greater risk of having heart problems than a/person who doesn’t drink 
coffee, according to a long term study of more than 1,000 doctors.

c
NORWOOD, MASS.

Nellie Ventienė
Richmond Hill, N.Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Onutės ir Juozo 
Tranavitch

RICHMOND HILL, N.Y.*
MIRUS

1980 m. sausio 16 d. mirė 
mano sūnelis Juozas. 

1980 m. kovo 9 d. mirė 
mano marti Onutė

Jau praėjo 6 metai kaip negailestinga mirtis sustabdė mano sū
nelio ir marčios jautrios širdies plakimų, o skausmas tas pats kaip 
mirties dienoje.

Povilui Ventai
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Nellie, ir sūnums Con

rad ir Paul ir jų šeimoms, taipgi visiems giminėms ir kilnios idėjos 
draugams, čia Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje.

Kartu liūdime ir mes netekę pažangios visuomenės veikėjo.

S. Diržu vaitienė
K. Bender

Buvot mūsų džiaugsmas
Ir širdies paguoda.
Kodėl tokius jaunus
Slegia žemė juoda
Mes jūsų užmiršti
Niekad negalėsim
Kaip gyvus mylėjom
Visuomet mylėsim.
Nors tiesa, kas gimė, turi mirti 
Bet jus peranksti nuskynė mirtis.

RICHMOND HILL, N.Y.

MIRUS

Povilui Ventai

Sūnus - Michael su žmona 
Motina - Monica Tranavitch 
Brolis - Andrew Tranavitch 
Brolis - Billy Tranavitch 
Anūkė ir Anūkėlis

Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Nelei, sūnums ir anūkams, 
taipgi visiems giminėms, draugams ir artimiesiems čia Amerikoje 
ir Tarybų Lietuvoje. ’

Mes visi kartu liūdime netekę gero draugo.
* *'P.

Suzana Kazokytė Jones
Frackville, Pa.

1894- 1982
Born January 22.

In honor of the great leader, writer and a true friend of the workin^'Reop- 
le there is now an Anthony Bimba Library at the Immigration History Re
search Center at the University of Minnesota.




