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KRISLAI
Jau šį sekmadieni 
Klerikalų primatas 
Ir čia nepateisinama gėda 
Visi jie žinojo 
Protingas patarimas

A. BIMBA
Mūsų metinis koncertas jau 

šį sekmadienį, lapkričio 9 
dieną. Ne tik šio didmiesčio, 
bet ir plačiausių jo apylinkių 
laisviečiai ir pažangiosios 
spaudos šalininkai nuošir
džiausiai kviečiami dalyvauti. 
Tokios gražios progos susi
tikti su draugais ir bičiuliais, 
pasiklausyti gražių dainų ir 
pasivaišinti, negalima pra
leisti.

Todėl visiems: Susitiksime 
sekmadienį Laisvės salėje!

Nelaiminguose lietuviškuo
se nacionalistuose ir vėl pasi
dalijimas dėl dolerių. Kleri
kalų spauda reikalauja, kad 
dolerių rinkimo primatas 
(pirmoji vieta) būtų suteikta 
VLIKui. Na, o menševikai ir 
smetonininkai turi savo “pri
matus”. Pav., menševikai 
galvą guldo už ALTą. Jiems 
klerikalų nusistatymas labai 
nepatiks.

Užsirūstins ir bendruome- 
ninkai, kad jiems nepripažįs
tamas primatas. Jie irgi dva
sia šventa negyvena.

□
Tiesiai iš Federalinės Ap

švietus raštinės: šioje šalyje 
turime 23 milijonus suaugu
sių iliteratų (beraščių). Jie 
tarp 18 ir 65 metų amžiaus. 
Jiems taip sunku, kad jie 
nuėję į krautuvę ką nors 
nusipirkti, nepajėgia nė kai
nų garsinimų suskaityti ir 
suprasti!

Kas jie per vieni? Iš kurios 
klasės jie pareina?

Kam dar klausti. Jie skur
džiai! O viso šioje šalyje, 
pasaulyje turtingiausioje ka
pitalistinėje šalyje, mes turi
me net valdžios pripažinimu 
daugiau kaip 30 milijonų 
skurdžių.

Kokia ateitis ypač jaunų 
tokių žmonių?

Liūdna ir pagalvoti.

Pirmiausia buvo teisinami 
prezidentai Johnsonas, Nixo- 
nas ir Fordas. Jie nieko neži
noję apie ČIA, FBI ir kitų 
žvalgybinių organų namie ir 
užsieniuose išdarinėjamas 
kriminališkas ir žmogžudiš
kas šunybes. Paskui buvo 
pradėtos leisti kalbos, kad 
mūsų “vargšas” valstybės se
kretorius, kuris per pasta
ruosius šešerius metus tar
nauja mūsų prezidentams pa
tarėju, tai tikrai nieko nekal
tas avinėlis.

Bet štai spalio 31 dieną 
ponas Kissingeris atsistoja 
prieš Atstovų Rūmų komite
tą ir po priesaika pareiškia, 
kad viską nuo apačios iki 
viršaus apie žvalgybinių or
ganų veiklą, mūsų preziden
tai puikiai žinojo. Be jų ži
nios, pritarimo, užgyrimo bei 
įsakymo nebuvo padarytas 
nė vienas ėjimas (žygis) prieš 
nieką.

Plačiai žinomas veikėjas ir 
knygos “A Peace Denied” 
autorius Gareth Porter labai 
protingai nušneka lapkričio 1 
dienos “N. Y. Timese”, kai jis 
pataria mūsų vyriausybei 
tuoj sumegzti diplomatinius 
ryšius su abiem Vietnamais. 
Jis patvirtina ir tai, ką mes 
seniai sakėme, kad leidžiami 
gandai apie komunistų ruo-

Staigūs Prez. Fordo administracijoje pakeitimai
Washingtonas. — Praeitą 

pirmadienį iš spaudos ir radi
jo pranešimų patyrėme, kad 
prezidentas Fordas padarė 
svarbius pakeitimus savo ad
ministracijoje. To bent jau 
didelei amerikiečių daugumai 
nebuvo nei laukta, nei tikėta-1 
si. Prezidento planai buvo 
išlaikyti didžiausioje slapty
bėje iki paskutinės valandos. 
Iš anksto nebuvo girdėta nei 
užuominų, kad pakeitimai 
yra planuojami.

Susyk prezidentas pašalino 
net dviejų departamentų sek
retorius, būtent — gynybos 
sekretorių James R. Schle- 
singerį ir Centrinės Žvalgy
bos Agentūros direktorių 
William E. Colby. Taip pat 
valstybės sekretoriui Henry 
Kissingeriui palikta rūpintis 
tiktai sekretoriaus pareigo
mis. Mat, iki šiol jis ėjo 
pareigas ir kaip prezidento 
patarėjas ir vadovavo Nacio
nalinio Saugumo Tarybai.

Gynybos sekretoriumi pre
zidentas pasiskyrė Donald H. 
Rumsfeld, o Centrinės Žval
gybos Agentūros (ČIA) di
rektoriumi George Bush.

Kam tie pakeitimai? Kuo 
Schlesingeris ir Colby nusi
dėjo, ar kokių pareigų jie 
neatliko tose aukštose vieto
se, kad turėjo būti atstatyti? 
Prezidentas Fordas puikiai 
žinojo, kad šie jo administra
cijoje pakeitimai bus nesu

Kongresas norėtų 
gelbėti New Yorkq

Washing tonas. — Prieš ke
lias dienas Senatas nutarė 
suteikti New Yorko miestui 
pagalbos už tris bilionus dole
rių, o spalio 31 d. Atstovų 
Rūmų bankinis pakomitetis 
tą sumą padidino iki septynių 
bilijonų dolerių. Bet prezi
dentas yra pasakęs, kad jis 
atmes bet kokį Kongreso nu
tarimą šiam miestui suteikti 
pagalbą, kol jis nėra pasiskel
bęs subankrutavusiu. Todėl 
šie Kongreso nutarimai dar 
nereiškia, kad New Yorkas 
tikrai susilauks iš Washingto- 
no pagalbos.

Tuo tarpu niujorkiškis se
natorius Buckley pataria 
New Yorko vadams savano
riškai paskelbti miestą sub- 
bankrutavusiu. Tada jiems 
pagalba ateitų beveik auto
matiškai.

Santiago. — Čilės fašistinė 
valdžia kaltina komunistus, 
kad jie slaptai ruošią jos 
nuvertimą ir įvedimą “mark
sistinės valstybės”. Spėjama, 
Čilės fašistai dar labiau paaš
trins terorą prieš pažangiuo- 
sius4žmones.

šiamą “kruviną pirtį” savo 
politiniams oponentams Pie
tų Vietname, yra piktas me
las. Porter sako, kad jie buvo 
iškepti pateisinimui tęsimo 
karo Vietname, o kai paga
liau karas pasibaigė, jie buvo 
reikalingi pateisinimui tos vi
sos Indokinijoje avantiūros, 
kaštavusios tik mums 60,000 
jaunų gyvybių.

Dabar, Porter sako, tas 
melas nebereikalingas. Nepa
teisinama avantiūra baigta. 
Vardan šios šalies ir pasauli
nės taikos interesų reikia 
tuoj normalizuoti santykius 
su tos srities tautomis. 

prantami nei šiam kraštui, 
nei pasauliui. Todėl pirma
dienį vakare į Baltuosius Rū
mus susikvietė spaudos at
stovus šiam klausimui išaiš
kinti. Prezidentas pakartoti
nai pateikė tiktai vieną pasi
teisinimą, būtent, kad kaip 
kiekvienas prezidentas turi 
teisę ir nori turėti savo kabi
nete savo bičiulius, kuriais 
jisai turi pilniausią pasitikėji
mą, taip ir jis, jo žodžiais, 
nori turėti “savo tymą”. Re
porteriai vienas po kito klau
sė, argi jeigu ne tikroji, tai 
bent jau pridedamoji priežas
tis buvo tarp jo ir pašalinamu 
iš kabineto narių skirtingi 
supratimai, skirtingos nuo
monės tokiais svarbiais klau
simais, kaip gynybos (ginklų 
ir ginklavimosi) klausimas, 
arba šalies saugumo klausi
mas? “Absoliutiškai ne”, at
sakė prezidentas. Dar gi jis 
Schlesingerį ir Colby labai 
išgyrė, kaip tuose postuose 
pareigūnus. Jie atlikę labai 
gerai ir puikų darbą. Bet, ot, 
jis, prezidentas, nori turėti 
“savo tymą”, ir taškas!

Apie atėmimą nuo Kissin- 
gerio kaip prezidento patarė
jo pareigų, jau kalbėjome, 
būtent, kad jis nori, jog Kis
singeris visaš jėgas pažvęstų 
valstybės sekretoriaus parei
goms.

Dar tiktai galima pridurti, 
kad šias administracijoje pa
kaitas ir prezidento paskirtus 
naujus žmones turės Kongre
sas užgirti. Prezidentas For
das spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad jis neturi nei 
mažiausios abejonės, kad 
Kongresas jo kandidatus į 
tuos postus be delsimo arba 
svyravimo užgirs.

Kiti reikšmingi 
pakeitimai 
administracijoje

Elliot L. Richardson
Washingtonas. — Prezi

dentas Fordas pranešė, kad 
jis savo štabe daro ir kitus 
svarbius pakeitimus. Vietoje 
valstybės, sekretoriaus Kis- 
singerio, Nacionalinio Saugu
mo Tarybos direktoriumi pa
skiria gen. Brent Scowcroft, 
o vieton rezignavusio Preky
bos departamento sekreto
riaus Rogers C. B. Mortono, 
stato Elliot L. Richardson. 
Taipgi tikisi, kad Kongresas 
užgirs jo šiuos paskyrimus.

Prezidento pašalintieji

James R. Schlesinger
United Press International

William E. Colby

Naujai paskirtieji

The Now York Times

Donald H. Rumsfeld 
.........>..t....... —

George Bush

SPALIO 20-24 DIENOMIS BERLYNE
ĮVYKUSIO pasaulinio kongreso

Atsišaukimas į Pasaulio 
moteris

Iš visų Žemės rutulio kam
pelių mes atvykome į Berly
ną, Vokietijos Demokratinės 
Respublikos sostinę, daly
vauti pasauliniame kongrese, 
skirtame»Tarptautiniams mo
ters metams.

Mes, kurias vienija bend
ras šūkis: lygiateisiškumas
— vystymasis — taika, krei
piamės į visas Žemės mote
ris.

Žmonija yra ant XX šimt
mečio paskutiniųjų dvidešimt 
penkerių metų slenksčio. Tai
— neregėtų permainų visose 
visuomenės gyvenimo sfero
se laikas.

Mūsų dienomis vis naujos 
ir naujos tautos įžengia į 
taikos ir socialinio teisingumo 
kelią.

Istorijos akivaizdoje mes 
pareiškiame: nuo dabartinės 
kartos darbų ir kovos pri
klausys, kokia bus mūsų pla
neta ateinantį šimtmetį.

Nuo mūsų priklauso — ar 
bus ji žydintis sodas, ar ato
minio karo išdeginta dykynė; 
ar bus ji taikaus tautų ir 
valstybių bendradarbiavimo, 
grindžiamo savitarpio pagar
ba, planeta, ar konfliktų ir 
neteisingumo židinys.

Atsakymą į šiuos klausi
mus turime duoti mes pačios.

Kelią į ateitį taip pat lemia
me mes!

Kaip tik moterims, duo
dančioms gyvybę, tenka ypa
tinga teisė, kuri yra jų parei
ga — kovoti už šviesią mūsų 
vaikų, anūkų ir visų busimų
jų kartų rytdieną.

Mes raginame jus gyventi 
ir dirbti šio tikslo vardan.

Kreipdamosi į pasaulio vi
suomenę, mes giname visus, 
kas siekia gyventi pasaulyje, 
kur bus išspręstos esminės 

žmonijos problemos. Štai ko
dėl mes kviečiame į tarptau
tinį solidarumą!

Taika, — apie ją amžiais 
svajojo tautos. Šiandien mes 
galime pagrįstai tikėtis, kad 
ji bus tvirta. Laidas tam — 
posūkis nuo “šaltojo karo” į 
įtempimo mažinimą, taikin
gųjų jėgų ir nacionalinio išsi
vadavimo judėjimo jėgų augi
mas.

Tačiau karo pavojus nepa
šalintas. Materialinis ruoši
masis karui tebevyksta. Kas
met ginklavimuisi sunaudoja
ma 300 milijardų dolerių. Jei
gu šios lėšos būtų skiriamos 
socialiniams reikalams, dau
giau moterų ir merginų galė
tų dirbti, mokytis, valstybės 
galėtų geriau užtikrinti moti
nos ir kūdikio apsaugą, būtų 
galima įvesti nemokamą mo
kymą mokyklose, galėtų būti 
patenkinti poreikiai meno ir 
kultūros srityje.

Mes pareiškiame: ne gink- 
lavimasis, o nusiginklavimas! 
Daugiau lėšų moterų pagrįs
toms teisėms užtikrinti!

Mes stojame prieš karines 
monopolijas.

Mes griežtai smerkiame 
militarizmo jėgas, pakertan
čias taiką, trokštančias pel
nytis iš karo. •

Vystymasis — tai moterų 
indėlis į visuomenės gyveni
mą, į savo šalių politinę bei 
ekonominę nepriklausomybę, 
į derpokratinį pertvarkymą ir 
socialinę pažangą.

Dabar pusė pasaulio mote
rų gyvena šalyse, kurios jau 
sutraukė žiauraus kolonijinio 
engimo ir išnaudojimo pan
čius.

Mes pareiškiame —• vysty
masis — tai sunkaus kolonia- 

(Tęsinys 3 pusi.)

Kuriuo keliu Ispanija —
ar sugrąžinta II onarchia?

Madridas. — Spalio 31 die
ną formaliai ir oficialiai prin
cas Juan Carlos de Borbon 
pasiskelbė ar tapo paskelbtas 
Ispanijos “galva”. Jis užėmė 
diktatoriaus Franco vietą. 
Franco susveikimui, matyt, 
nebeliko jokios vilties.

Princas buvo paties Franco 
paskirtas užimti jo vietą, kai 
jis numirs. Bet kadangi Ispa
nija negalinti apsieiti be “gal
vos” šiuo laiku, kai įvykiai 
Sacharoje ir santykiai su Mo- 
rocu reikalauja greitos veik
los, Ispanijos valdantieji 
sluogsniai nelaukė, kol dikta
torius užmerks akis ant visa
dos. Jie pavedė princui suda
ryti vyriausybę.

Princas Juan Carlos jau 
turi kabinetą ir pasiuntė Mo- 
roco karaliui Hassan pagrū
mojimą, kad jeigu jis leis 
šimtams tūkstančių morokie- 
čių vykti į Sacharą ir užimti 
Ispanijos valdomą jos dalį 
(Ispaniškąją Sacharą), Ispa
nijos valdžia bus priversta 
panaudoti ginkluotas jėgas 
jiems užstoti kelią.

Tuo tarpu Jungtinių Valsti
jų Saugumo Taryba vienbal
siai nutarė raginti Ispaniją ir 
Morocą geruoju Sacharos 
klausimą išspręsti, išvengti 
ginkluoto susikirtimo. Padė
tis labai įtempta.

Šiandien Ispanijoje ir visa
me pasaulyje atidžiai sekami 
Ispanijoje įvykiai. Ar reiškia, 
kad Ispanijos jau atsteigta 
monarchija? Tiesa, princas 
Carlos dar nepasiskelbė kara
liumi, bet jis yra karaliaus 
sūnus, sosto įpėdinis. Kara
liui mirus ir šiaip pasitrau
kus, jo įpėdinis automatiškai 
tampa karaliumi. . .

Paryžius. — Prancūzijos 
valdžia nutarė leisti Palesti
niečių Išsilaisvinimo Organi
zacijai atidaryti savo raštinę 
Paryžiuje. Tai reiškia iš val
džios pusės šios organizacijos 
pripažinimą.

Meluoti neapsimoka

John R. Swainson
Detroit, Mich. — 1961-1963 

metais Mr. John B. Swainson 
buvo visos Illinojaus valstijos 
gubernatoriumi, o prieš — 
gubernatoriaus pavaduotoju. 
Paskui tapo valstijos aukš
čiausiojo teismo nariu. Ir tose 
aukštose pareigose išbuvo iki 
šiol. Bet dabar jis bėdoje, 
didelėje bėdoje: teismas ra
do, kad jis prisiekęs pasakyti 
tiesą, visą tiesą, ir nieko 
daugiau, kaip tik tiesą, jos 
nepasakė. Reiškia, apsimela- 
vo!

Jau nekalbant apie užsi
traukimą didelės negarbės, 
dar veikiausia geroką laiką, 
jam prisieis patupėti ir kalėji
me. Taip aukštai buvo iški
lęs, o taip žemai priverstas 
nusileisti.

Vėliausios Žinios
Hartford, Conn. — Antra

dienio balsavimuose Connec
ticut valstijoje penkiuos di
džiausiuose miestuose demo
kratai išrinkti majorais. De
mokratai laimėjo Hartford, 
New Haven, Bridgeport, Wa
terbury ir New Britain. Bet 
Stamford majoru išrinktas 
republikonas.

•
Albany, N. Y. — Antradie

nio balsavimuose New Yorko 
valstijoje atmestas pataisy
mas prie federalinės konsti
tucijos, draudžiantis lytinę 
diskriminaciją. Taip pat pa
taisymas atmestas ir New 
Jersey valstijoje. Iki šiol 34 
valtijos yra pataisymą užgy- 
rusios, o reikia 38, kad patai-’ 
symas taptų federaliniu įsta
tymu. Šiose dviejose valsti
jose pralaimėjimas laikomas 
dideliu smugiu lygių teisių 
šalininkams.

Washingtonas. — Nors 
Rockefelleris atsisako kandi
datuoti į viceprezidento pos
tą, bet jis sako padėsiąs 
prezidentui Fordui laimėti 
1976 m. rinkimuose.

Washingtonas. — Senatas 
priešingas bet kokios šalies 
kišimuisi į Lebano vidinius 
reikalus. Tegul tuo rūpinasi 
Jungtinės Tautos. Lebane, 
kaip žinia, eina kruvinos ko
vos tarp krikščionių ir musul
monų.

United Nations, N. Y. — 
Egiptas pasiūlė Jungtinėms 
Tautos į būsimą Ženevos kon
ferenciją Vidur ryčių klausi
mu pakviesti ir Palestiniečių 
Išsilaisvinimo Organizaciją 
dalyvauti. Tam griežtai prie
šinasi Izraelis ir Jungtinės 
Valstijos.

•
Saigonas. — Pribuvo laivas 

su 1,500 pabėgėlių vietnamie
čių. Jie pakeitė savo nusista
tymą ir sugrįžo į gimtinę.

Washingtonas. ■— Dėl susi
dariusių “sunkumų” prezi
dento Fordo kelionei į Kiniją 
diena dar vis nenustatyta. 
Gal būsianti atidėta į gruo
džio mėnesį.

Detroitas. — Federalinis 
teisėjas įsakė miesto mokyk
las integruoti su pradžia atei
nančių metų. Tai palies 
28,000 moksleivių, iš kurių 
21,000 turės naudotis busais 
pasiekimui mokyklų.

•
Washingtonas. — Schlesin- 

gerio pašalinimas iš Gynybos 
sekretoriaus vietos diploma
tiniuose rateliuose laikomas 
svarbiu detentės politikos lai
mėjimu.

Paryžius. — Ispanijos Dar
bininkų Komisija išleido atsi
šaukimą į pasaulį gelbėti poli
tinius kalinius Ispanijos fašis
tiniuose kalėjimuose. Jų gy
vybė esanti pavojuje.

Albany, N. Y. — Guberna
torius Carey šaukia lapkričio 
11 dieną specialę valstijos 
seimelio sesiją apsvarstymui 
New Yorko miesto krizės 

.klausimo.
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Tokio susirūpinimo, 
neužtenka išsigelbėjimui

Didlapis “The New York Times’’ (spalio 29 d.) duoda 
smarkų vedamąjį prieš Prancūziją, kam jinai nusprendus 
parduoti Pietų Korėjai įrengimus ir technologiją gaminimui 
medžiagų, iš kurių yra gaminamos atominės bombos. Esąs 
nepateisinamas ir labai pavojingas jos pasielgimas. Jis veda 
prie pražūties. Didlapis taipgi primena, kad nelabai seniai 
panašiai pasielgė ir Vakarų Vokietija, aprūpindama pana
šiais įrengimais Braziliją. Tai reiškia, sako “The N. Y. T.”, 
iš Prancūzijos ir V. Vokietijos pusės sulaužymą Branduoli
nių Ginklų Neplatinimo Sutarties, kurią jos pasižadėjo 
gerbti.

Dienraštis eina toliau ir kreipia visų dėmesį į tai, kad 
ypatingai esą pavojinga branduoliniais ginklais ginkluoti 
Pietų Korėją, nes tarpe jofe ir Šiaurės Korėjos santykiai 
labai įtempti. Kur garantija, kad tokiuose santykiuose 
nebus panaudoti branduoliniai ginklai?

Visa tai neginčijama tiesa. Pavojus branduolinio ginklavi
mosi plitimo po visą pasaulį labai didelis. Ir šį kapitalo 
organą už tokį susirūpinimą ir barimą Prancūzijos ir Vakarų 
Vokietijos galima būtų tiktai karščiausiai pasveikinti, jeigu 
jie būtų pilnai nuoširdūs ir jeigu jų užtektų žmonijos 
išgelbėjimui nuo pražūties. Deja, taip nėra. Jeigu jie būtų 
nuoširdus ir tik gero velijantys, tai “The New York Times’’ 
redaktoriai tuo pačiu burnos atidarymu taip pat pasmerktų 
šios šalies vadovybę už aprūpinimą branduoliniais ginklais 
tūkstančių Amerikos militarinių bazių visuose kapitalistinio 
pasaulio kampuose. Ir taipgi tuo pačiu burnos atidarymu jie 
reikalautų, kad mūsų šalies vyriausybė be delsimo paremtų 
socialistinio pasaulio siūlymą eiti prie visuotino nusiginkla
vimo, nes jie negali pežinoti, jog tai yra vienintelis 
užtikrintas kelias branduolinių ginklų proliferacijai (plėti
mui) sulaikyti ir išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Dar galima 
pridurti ir tą, kad šis didlapis dar nėra pasmerkęs šios šalies 
vadovybės už branduoliniais ginklais ginklavimą Izraelio.

Visu šiuo branduolinio ginklavimosi reikalu jau panašiai 
susirūpinęs ne tik “The N. Y. T.’’ Šiandien jau daugelis 
komercinių laikraščių kalba apie to ginklavimosi pavojų ir 
nuogastauja. Bet taip pat ir jie mato ir smerkia tik vieną 
medalio pusę. Jie irgi nenori pirštu parodyti svarbiausi ir 

-pavojingiausi branduolinio ginklavimosi plėtimo kaltininką.
Kas pirmutinis atomines bombas pradėjo gaminti ir 

bandyti?
Kas jau praeitame pasauliniame kare ant ramių gyventojų 

Nagasakyje ir Hirošimoje metė atomines bombas?
Kuri kita šalis turi tūkstančius militarinių bazių užsieniuo

se su atominių ginklų sandėliais?
Tik mūsų Jungtinės Amerikos Valstijos.

Pakenks ar padės jam laimėti?
Prezidento Fordo spalio 29 dieną pasakyta kalba New 

Yorko miesto gelbėjimo nuo bankroto klausimu buvo atvira, 
aštri ir griežta. Jo vadovaujama Washingtono vyriausybė 
nepadės šiam didmiesčiui gelbėtis nuo bankroto. Tai pareiga 
ir atsakomybė paties miesto “galvų”, kurios dėl nenoro, 
arba nemokėjimo miesto finansinius ir kitus reikalus 
protingai tvarkyti, jį privedė prie šios tragedijos. Tiktai 
tada, kada miesto valdžia pasiskelbs subankrutavusi, jis ir 
jo vadovaujama administracija žiūrės, kad mūsų New Yorke 
svarbiausi žmonių aptarnavimai nenukentėtų, nebūtų nu
traukti. Pav., jis žiūrės, kad policijos bei ugniagesių 
patarnavimas nesusitrukdytų.

Ir tą pačią dieną, po šios kalbos, mūsų prezidentas 
išskrido į Californiją ant rytojaus kalbėti republikonų 
sambūryje už savo kandidatūrą į prezidentus. Iš ten tuo 
pačiu reikalu nuskrido ir į Wisconsiną.

Dabar eina plačios diskusijos, kaip jo kalba New Yorko 
klausimu atsilieps į jo prestižą ir populiarumą žmonėse, 
piliečiuose — ne tik republikonuose, bet ir nepartiniuose, 
ypač didmiesčių gyventojuose abelnai. Iš vienos pusės, 
sakoma, pakenks jo kandidatūrai, nes jis su šia kalba 
suerzino ir išgąsdino didmiesčių politikierius, iš kitos pusės 
— jo populiarumą pakels, nes jisai dabar aiškiai nusistatė 
prieš galios ir vadovybės koncentraciją į Washingtoną, į 
centralinės vyriausybės biurokratų rankas. Jam, Fordui 
prezidentaujant dar keletą metų, miestų politikieriai bus 
priversti patys iš bėdos gelbėtis, geriau, protingiau, 
atsargiau, žmoniškiau, ekonomiškiau tvarkant savo miestų 
reikalus, imant visą atsakomybę ant savo pačių. Ypač save 
vadinantiems liberalais republikonams patiko, kad prezi
dentas savo kalboje apkaltino už dabartinę mūsų miesto 
krizę ne tik miesto valdžią, bet ir bankininkus bei 
stambiuosius investorius, kuriems miestas yra praskolintas.

Reikia atsiminti, kad nuo Fordo laimėjimo ar pralaimėji
mo ateinančiuose rinkimuose, priklausys ir visos Republiko
nų partijos likimas per ateinančių kelerių metų laikotarpį. 
Richard Nixonas ją labai nuganė. Po to, kai jis pasitraukė, 
daug kam atrodė, kad 1976 metų rinkimuose Demokratų 
partija laimės net ir paprasčiausią “asilą” iškėlus savo 
kandidatu. Šiandien daugeliui, reikia pripažinti, jau kitaip 
atrodo. Jau kalbama, kad demokratams reikės pasirodyti ne 
tik su programa naminiais ir užsieniniais reikalais, geresne 
už republikonų, bet ir labai tvirtu, populiariu kandidatu. 
Toks energingas prezidento Fordo piršimasis į kandidatus 
giliau protaujančiuose demokratų vaduose gimdo nerimą ir 
susirūpinimą.

Beirut. — Dar taip neseniai 
šis miestas, Lebano sostinė, 
buvęs vienas iš gražiausių ir 
puošniausių miestų, šiandien
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skęsta apleidime, krizėje, be- 
viltėje. Jį tokiu pavertė kru
vinos kovos tarp krikščionių 
ir musulmonų.

Kas ką rašo ir sako
LIETUVIŠKŲ PARAPIJŲ 
DIENOS SUSKAITYTOS

Tokių išvadų, matyt, yra 
priėjęs Chicagos kunigų 
“Draugas” vedamajame 
“Dviejų parapijų likime’’ 
(spalio 25 d.). Jis jau kelia 
klausimą, kas jų vietą galėtų 
bei turėtų užimti. Vadinasi, 
kad Amerikoje lietuviškos 
parapijos netolimoje ateityje 
išnyks, pas jį jokios abejonės 
nėra. Klausimas, girdi, tiktai 
tame, “ar parapijų likimas 
yra kartu ir lietuvybės likimo 
rodiklis, ar parapija vieninte
lė priemonė tautybei išlaikyti 
ir tautinei atsakomybei ža
dinti?”

Ir vedamojo autorius Pr. 
Gr. atsako, kad ne, kad ir be 
parapijų bus labai gražiai 
galima apsieiti. “Atrodo”, sa
ko jis, “kad tautiniu požiūriu 
parapijas pavaduoti turės 
įvairios lietuvių krikščioniš
kos organizacijos”.

Bet vieno klausimo Pr. Gr. 
nekelia, o gal nedrįsta kelti, 
būtent — kas, atsitiks su 
keliais šimtais lietuvių kuni
gų, kai parapijos likviduosis? 
Jokiu naudingų darbu užsiim
ti jie nei nori, nei pašaukimo 
turi. Šita išvada ypač išgąs
dins jaunosios kartos nese
niai sutonas įsigijusius vyru
kus.

Pr. Gr. išvada, kad lietuvių 
tauta labai gražiai be parapi
jų galės apsieiti, yra sveika.

IR GĄSDINA, IR 
RAMINA

Lapkričio 22 dieną nelai
mingoje Chicagoje įvyksiąs 
visų lietuviškų vyžų suneši- 
mas, tai yra, Amerikos Lie
tuvių Taryba laikysianti savo 
suvažiavimą. Tos pačios Chi
cagos menševikų organas tei
gia, kad tai būsiąs “pats 
svarbiausias suvažiavimas”.

Kodėl, kokia prasme? ' • 
Pasirodo, kad ir ALTos. 

pastogėje pradėjo veistis 
bendradarbiavimo su Lietuva 
mikrobai. Su jais, pasak “N.” 
redaktoriaus, reikia kovoti 
visomis keturiomis. Nors ko
va būsianti nelengva, bet jis 
ragina vilties nenustoti. “Rei
kia manyti”, Martynas Gude
lis save drąsina, “kad Ameri
kos lietuviai mokės parinkti 
tarptautinę politiką supran
tančius ir energijos turinčius 
žmones” ir atsiųsti į minėtą 
sąskrydį.

MES SAKOME: ŠLOVĖ 
PABALTIEClAMS, ypač 
MUSŲ TAUTIEČIAMS 
LIETUVIAMS!

Kunigų organas sužinojęs, 
kad “Lietuva, Latvija jr Esti
ja Sovietijoje pirmiauja vi
sais atžvilgiais”. Girdi:

“Korespondentė Elizabeth" 
Pond “Christian Science Mo
nitor” vakar dienos numery 
įdėjo didžiulį straipsnį apie 
Pabaltijį, pavadintą “A 
glimpse inside the 
U. S. S. R.’s ‘west’”. Straips
nis su penkiom nuotraukom 
ir Pabaltijo žemėlapiu užima 
du pilnus puslapius. Vienoj jų 
iš oro Vilniaus šv. Onos, 
Bernardinų ir šv. Mykolo 
bažnyčių ansamblis, kitoj Vil
niaus merginų apsirengimas, 
dvi nuotraukos iš Talino ir 
viena iš Rygos.

Rašoma, kad trys Pabaltijo 
valstybės dabar pirmauja vi
soj Sovietų Sąjungoj visais 
atžvilgiais — miestų ir kaimų 
gyvenimo sąlygomis, infor
macijų pasikeitimu, darbo 
našumu, vidutiniu uždarbiu, 
gaminamų prekių kokybe ir 
patarnavimu, erdvesniais bu
tais ir moderniu menu.”

Betgi per visą laiką reakci
nė “vaduotojo” spauda pasa
koja savo skaitytojams, kad 
pabaltiečiai patys negali nė 
piršto pajudinti ir nejudina, 
kad ką tiktai jie padaro ar 
pasiekia, tai dėka “rusiškos 
nagaikos”. Ta spauda, pav., 
dar nėra niekur nė vienu 
žodžiu pasveikinus mūsų tau

tiečius lietuvius už tuos šau
nius pasiekimus ir laimėjimus 
ir pramonėje, ir žemės ūkyje, 
ir apšvietoje, ir moksle, ir 
mene. Mat, jei ji tai sveikin
tų, tai paneigtų savo leidžia
mus ir platinamus melus, kad 
mūsų gimtasis kraštas esąs 
rusų apiplėštas, apnuogintas, 
nuskurdintas.

Taigi, šitie korespondentės 
Elizabeth Pond parodymai 
kaip tik dar kartą padaro tos 
spaudos redaktorius ir bend
radarbius neraliuotais šmei
žikais ir melagiais.
HITLERINIO RAUGO 
NESTINGA IR TARP 
LIETUVIŲ

Prislėgti ir pritrenkti skai
tome pranešimą iš Georgia 
valstijos sostinės Atlanta, 
Ten ruošiamame Filmų Festi
valyje būsią demonstruojami 
du prohitleriniai filmai, su
sukti 1934 metais. Vienas 
pavadintas “Valios triumfas”, 
o kitas — “Olympiada”. Pats 
Hitleris juos matęs ir užgy- 
ręs.

Kas pasidarė su to miesto 
galvomis, kad jos planuoja 
tokią gėdą užtraukti ant šios 
šalies galvos? Nejaugi nėra 
būdų šiam jų užmojui užkirsti 
kelią?

Bet gal nereiktų Atlanta 
vadus per daug smerkti. Jie 
nėra išimtis. Hitlerio raugo 
daug kur užtiksi.

Paimkime šios šalies lietu
vius. Pavartykime reakcinę 
lietuvių spaudą. Joje užeisi
me tiek ir tiek hitlerinės 
propagandos. Štai pavyzdys. 
Brooklyno Pranciškonų orga
ne “Darbininkas” (spalio 31 
d.) skaitome:

“Į visus turistinius maršru
tus įjungiamas Pirčiupis, bet 
mažai kas žino, jog ši tragedi
ja pagal Maskvos nurodymą 
buvo išprovokuota Snieč
kaus, Zimano ir Šumausko”.
- Vadinasi, už Pirčiupio kai
mo ir jo gyventojų gyvais 
sudeginimą hitlerininkai ne
kalti. Jie buvo “išprovokuo
ti”. Kalti lietuvių partizanų 
vadai — Sniečkus, Zimanas ir 
Šumauskas, kam jie Pirčiupio 
apylinkėje organizavo parti
zanus ir jiems vadovavo prieš 
hitlerininkus. Juk tai begė
diškas, atviras, niekšiškas 
hitlerininkų kruvinų darbų 
gynimas ir teisinimas. Jeigu 
taip, tai už Pasaulinio karo 
suruošimą ir sunaikinimą mi
lijonų ir milijonų nekaltų 
žmonių, kalta ne hitlerinė 
Vokietija, ne Hitleris, bet tos 
šalys, kurios gynėsi ir kovojo 
prieš Vokietiją ir Hitlerį — 
kaltos Tarybų Sąjunga, Ang
lija, Prancūzija bei Jungtinės 
Amerikos Valstijos ir jų va
dai.

Hitleriniai žmogžudžiai už
puolė, okupavo Lietuvą, įve
dė joje prieš gyventojus bai
siausią teroro. Kalti lietuviai, 
kalti jų vadai, kam jie tai 
okupacijai ir tam terorui 
priešinosi. Priešindamiesi, 
jie išprovokavo “vargšus” 
hitlerininkus, jų kruviniau
sius darbus — deginimą Lie
tuvos kaimų su jų gyvento
jais. Ir sutanuoti hitlerininkai 
“Darbininko” redakcijoje rei
kalauja, kad Lietuvos vadai 
iš užsienio turistams, rodant 
jiems Pirčiupį, šitaip aiškintų 
jo tragediją, kad kaltintų ne 
hitlerininkus, bet Lietuvos 
partizanų vadus ir Tarybų 
Sąjungos vyriausybę!

KARTI, BET ŠVENTA 
TEISYBĖ

Lietuvos “Komjaunimo 
Tiesoje” A. Šermukšnis rašo 
apie sušaudymą kelių Ohio 
valstijos universiteto studen
tų ir teismo žudikų išteisini
mą. Jis sako:

“. . . Kento universiteto 
prezidento Ohio valstijos gu
bernatoriaus ir 27 nacionali
nės gvardijos kareivių, šau
džiusių į taikią studentų de
monstraciją, byloje Jungtinių 
Valstijų teisingumas liko . . . 

kaltųjų pusėje. Teismas ištei
sino juos visus, pareikšda
mas, jog šis sprendimas yra 
galutinis ir neapskundžia
mas.

Jungtinės Valstijos dažnai 
ir garsiai mėgsta kalbėti apie 
laisvę, demokratiją, lygybę. 
Kokios jos yra tikrovėje, dar 
kartą įrodė Kento universite
to studentų žudikų byla.

“Prisiekusiųjų nutarimas, 
išteisinti gubernatorių Roud- 
są ir nacionalinius gvardie
čius — vienas iš juodų pusla
pių Amerikos teisenos istori
joje”, — pareiškė Kento uni
versiteto studentų komiteto 
pirmininkas busimasis teisi
ninkas Joe Zelleris.

Žuvusių atminimui ir pro
testo vardan prieš teismo 
nutarimą studentai surengė 
15 valandų gedulingą eiseną 
su žvakėmis toje vietoje, kur 
buvo pralietas jų draugų 
kraujas. Į klausimą, kas čia 
vyksta, vienas iš studentų 
atsakė: “Teisingumo gedulo 
mitingas”.

VOKIEČIŲ KOMUNISTŲ 
VADO BALSAS IR 
PAŽADAS

Spalio mėnesį Tarybų Są
jungoje lankantis Vokiečių 
Demokratinės Respublikos 
(Rytų Vokietijos) delegacijai 
ir pasirašant plačios apimties 
sutartį, buvo pasakyta svar
bių kalbų. Įdomiai kalbėjo 
Vokietijos Komunistų Parti
jos sekretorius E. Honeker 
apie kovą už pasaulinę taiką 
ir tautų bendradarbiavimą. 
Tarp kitko, jis pasakė:

“Sėkmingas Saugumo ir 
bendradarbiavimo Europoje 
pasitarimo užbaigimas atvėrė 
naujas galimybes toliau kovo
ti už taikų tautų gyvenimą., 
Tvirtai susitarta dėl tokių 
svarbių saugumo principų, 
kaip sienų neliečiamybe, val
stybių suverenumo gerbimas 
ir nesikišimas į jų vidaus 
reikalus. Tai pasiekta visų 
pirma Tarybų Sąjungos Ko
munistų partijos ir TSRS 
vyriausybės nuoseklios tai
kingos politikos dėka, sude
rintų socialistinės sandrau
gos veiksmų dėka. Helsinky
je svarstyklių lėkštę nusvėrė 
sveikas protas ir politinis 
realizmas, o tai naudinga vi
soms tautoms.

Mes taip pat esame tos 
nuomonės, kad dabar būtina 
padaryti įtempimo mažinimą 
negrįžtamą, suteikti jam vis 
daugiau ir daugiau materiali
nio turinio ir vystyti toliau. 
Būtina politinio įtempimo 
mažinimą papildyti karinio 
įtempimo mažinimu. Mes 
sveikiname ir remiame Tary
bų Sąjungos neseniai pa
reikštą taikią iniciatyvą, ku
rios tikslas sudaryti sutartį 
dėl visiško ir visuotinio bran
duolinio ginklo bandymų už
draudimo, taip pat susitari
mą, draudžiantį kurti ir ga
minti naujų rūšių masinio 
naikinimo ginklą ir naujas 
tokio ginklo sistemas”.

Iš laišku
Gerbiami dfaugai,

Sveikiname visą “Laisvės” 
kolektyvą bei laikraščio skai
tytojus su Didžiosios Spalio 
Socialistinės revoliucijos 
58-osiomis metinėmis.

Linkime ir toliau sėkmingai 
kovoti už darbo žmonių reika
lus, už taiką visame pasauly
je.

“Tiesos” kolektyvo vardu
A. Laurinčiukas

Vilnius
1957 m. spalio 16 d.

JAU KALTINA AMERIKĄ, 
KAD JI NESILAIKANTI 
PAŽADĖJIMO IZRAELIUI

Tel Aviv. — Izraelio prem
jeras Yitzhak Rabin sako, 
kad Jungtinių Valstijų vy
riausybė nesilaikanti pasiža
dėjimų Izraeliui, kurie buvę 
padaryti derybose dėl Sina
jaus sutarties. Jinai nesutei
kianti Izraeliui tiek ginklų, 
kiek pažadėjus.

Amžiams sugrįžęs į gimtinę

Paskutinės atsisveikinimo minutės. Garbės sargyboje prie 
urnos su L. Jonikos palaikais stovi F. Bieliauskas, J. 
Paleckis, A. Sinkevičius ir A. Petraitis.

Pagerbiant įžymaus pažangiųjų JAV lietuvių visuomenės 
veikėjo, ilgamečio “Vilnies” laikraščio redaktoriaus Leono 
Joniko atminimą, 1972 m. vasarą Šilalės rajono Apvaršuvos 
kaime buvo atidengtas paminklinis akmuo toje vietoje, kur 
stovėjo Jonikų šeimos sodyba. O š. m. spalio 16 d. Šilalės 
rajono Laukuvos kapinėse buvo palaidoti Leono Joniko 
palaikai, kuriuos į gimtinę atvežė L. Joniko žmona Alisė 
Jonikienė ir sūnus Leonas Jonikas.

Lotynų Amerika prieš JAV 
monopolijas

A. MEŠKĖNAS
Informacija, gaunama pa

skutiniu metu iš Lotynų 
Amerikos, aiškiai rodo, kad 
šių šalių žmonės siekia vieny
ti savo pastangas kovoje 
prieš multinacionalines ir pir
miausia Šiaurės Amerikos 
monopolijas, kurios dešimt
mečiais šeimininkauja žemy
ne. Šias tendencijas atspindi 
steigimas tokių Amerikos ša
lių ekonominių organizacijų, 
kaip Karibų laivybos kompa
nija, suvienijusi 14 Centrinės 
Amerikos ir Karibų jūros 
baseino šalių, Lotynų Ameri
kos kavos realizavimo kom
panija, Lotynų Amerikos ša
lių — geležies rūdos gavėjų 
asociacija ir kitos.

Kartu praktiškai visuose 
regionaliniuose pasitarimuo
se bei konferencijose, kur 
svarstomos Lotynų Ameri
kos šalių ekonominės proble
mos, keliamas klausimas, jog 
būtina peržiūrėti ekonomi
nius santykius su Jungtinė
mis Amerikos Valstijomis ir 
sudaryti su jomis sutartį, 
kuri turėtų garantuoti žemy
no valstybių teises.

Šiuo požiūriu itin reikšmin
gas Panamoje pasibaigęs 25 
Lotynų Amerikos ir Karibų 
jūros baseino šalių ekonomi
kos, finansų ministrų ir vy
riausybių įgaliotųjų atstovų 
pasitarimas, kuriame jo daly
viai svarstė klausimą dėl Lo
tynų Amerikos ekonominės 
sistemos sukūrimo. Įsidėmė
tina, kad pasitarimo darbe 
dalyvavo socialistinė Kuba, 
tačiau nebuvo atstovaujama 
Jungtinėms Amerikos Valsti
joms. Pasitarimo dalyviai 
vienbalsiai nutarė įkurti pir
mąją žemyno ekonominę or
ganizaciją, kuri vienija visas 
regiono šalis.

Kaip pareiškė Panamos 
planavimo ir ekonominės po
litikos ministras Nikolas Ar- 
ditas Barleta, Lotynų Ameri
kos ekonominės sistemos 
svarbiausias tikslas — “koor
dinuoti Lotynų Amerikos ša
lių veiksmus ir vystyti jų 
glaudų bendradarbiavimą, 
siekiant spartinti per mainas 
tarptautiniuose ekonominiuo
se santykiuose ir apsaugoti jų 
interesus nuo užsienio mono
polijų kėslų.

Be to, Lotynų Amerikos 
ekonominė sistema turi padė
ti geriau naudoti žemyno 
gamtinius, techninius ir fi
nansinius išteklius. Jos pro
gramoje taip pat numatoma 
steigti Lotynų Amerikos 

multinacionalines kompanijas 
ir įmones. Naujos organizaci
jos nariai pasiryžę padėti in
dustrializuoti savo šalis, 
kooperuoti prekių gamybą ir 
realizavimą, parengti vienin
gą eksportuojamos žaliavos 
kainų politiką, koordinuoti 
pozicijas tarptautinėje areno
je.

Už taikingą Korėjų 
susivienijimų

Kim II Sung

New Yorkas. — Spalio 24 
dieną “The N. Y. Times” 
atspausdino Korėjos Darbi
ninkų Partijos generalinio se
kretoriaus pasakytą kalbą 
spalio 9 d., minint šios parti
jos susiorganizavimo 30-ąsias 
metines. Joję sekretorius iš
dėsto Korėjos komunistų nu
sistatymą Korėjų susivieniji
mo klausimu.

Komunistai aiškiai stoja, 
sako Sung, už abiejų korėjų 
susivienijimą. Susivienijimas 
turi būti pasiektas taikingu 
keliu, o ne per karą. Viena 
svarbi kliūtis, kuri’ neleidžia 
korėjoms susivienyti, tai 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
ginkluotos okupacinės jėgos 
Pietinėje Korėjoje. Jos pri
valo pasitraukti ir leisti pa
tiems korėjiečiams suvienyti 
savo tautą ir valstybę.

Buenos Aires. — Argenti
nos prezidentė Izabel Peron 
vėl turėjo pasiduoti ligoninėn 
pataisymui sveikatos. Nesa
koma, kaip rimtas šis jos 
naujas susirgimas.
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Sąžiningumas ir kruopštumas niekad jos neapvylė TARPTAUTINIS MOTERŲ 
KONGRESAS BERLYNE

Sodai lūžta obuoliais

Klaipėda. - “Trinyčių” aukso fondas - tai patyrusios darbininkės, fabriko veteranės. Iš 
jų meistriškumo grūdelių suplaukia didelis bendro našaus darbo aruodas, kuris ir leidžia 
pirmauti medvilnės verpimo įmonių tarpe. Viena geriausių fabriko darbininkių yra 
knatininkė Koste Lukauskienė. Per devyniolika jos darbo metų “Trinyčiuose” teko 
dirbti įvairiausiomis sąlygomis, bet meilė pamėgtai specialybei, sąžiningumas, 
kruopštumas niekada neapvylė moters. Ir dabar ji yra viena iš Klaipėdos “Trinyčių” 
darbo pirmūnių. Ch. Levino nuotr.

KAI KURIE ŠIO LIETUVOS GYDYTOJO PATARIMAI 
LABAI TINKA IR MŪSŲ “LAISVĖS” SKAITYTOJAMS. 
TAD SU JAIS SUSIPAŽINKITE IR PASINAUDOKITE.

Sloga aplenkia užsigrūdinusį
DR. A. KUDABA

Atėjo šalti orai — ir gausė
ja kosinčių, čiaudinčių, slo
guojančių. Vadinasi, padaž
nėjo peršalimo įigos — viršu
tinių kvėpavimo takų kata
rai: nosies, ryklės, gerklės ar 
trachėjos gleivinės uždegi
mai.

Yra žmonių, kurie, išgėrę 
stiklinę šalto vandens, per
pūsti skersvėjo ar sušlapę 
kojas, tuoj pradeda sloguoti. 
Vadinasi, neužsigrūdinę, 
neatsparūs išoriniams nepa
lankiems veiksniams. Paste
bėta, kad žmonės, linkę sirgti 
lėtiniais uždegimais, avitami- 
noze ar negaluoją nervų si
stemos, mitybos sutrikimais, 
dažniau serga ir viršutinių 
-kvėpavimo takų katarais. Al
koholis ir tabako dūmai su
trikdo kvėpavimo takų gleivi
nės mitybą ir sukelia joje 
gilius uždegiminius pakiti
mus, dėl ko žymiai sumažėja 
atsparumas infekcijoms. To
dėl kvėpavimo takų katarais 
dažniau ir sunkiau serga rū
koriai, taip pat piktnaudžiau
jantys alkoholiu.

Apsunkintas kvėpavimas 
pro nosį taip pat sudaro pa
lankias sąlygas kilti viršuti
nių kvėpavimo takų kata
rams. Pro nosį įkvėptas oras, 
prieš patekdamas į plaučius, 
sušildomas, sudrėkinamas ir 
išvalomas nuo dulkių. Taip 
kvėpuojant, plaučiai geriau 
ventiliuojami, ir organizmas 
gauna daugiau deguonies. 
Taigi nosies ertmė yra savo
tiškas oro kondicionierius. 
Jei orą įkvepiame pro burną, 
jis nespėja sušilti iki kūno 
temperatūros ir į plaučius 
patenka šaltas. Todėl, pasun
kėjus kvėpavimui pro nosį 
(nosies pertvarkos iškrypi
mas, uždegimai, adenoidai ir 
kt.), greičiau persišaldoma.

Viršutinių kvėpavimo takų 
katerai daug kuo panašūs į 
gripą, tačiau pradžia ne tokia 
staigi, sergama lengviau, 
kaip taisyklė, ne tokia aukšta 
temperatūra. Visi šie susirgi
mai yra užkrečiami. Todėl 
sergantį reikia izoliuoti nuo 
aplinkinių. Slaugą ligonį arti
mieji turi dažniau plauti ran
kas, o nosį ir. burną prisi
dengti marliniu tvarsčiu. Li
gonis turi naudotis atskirais 
indais, patalpas reikia daž
niau vėdinti ir plauti.

Peršalimo ligos komplikuo
jasi, kai nepradedame laiku 
gydytis, nepaisydami “slogu
čio”, einame į darbą. Laiku 
nesikreipę į gydytoją ir taip 

“sutaupę” kelias dienas, vė
liau labai apgailestaujame, 
nes tenka sirgti ir sunkiau, ir 
ilgiau.

Susirgus būtina gulėti. 
Taip pat nustatyto režimo 
dar reikia laikytis ne mažiau 
kaip 2-3 dienos po to, kai 
temperatūra nukrinta, kol vi
siškai išnyks viršutinių kvė
pavimo takų uždegimo požy
miai. Beje, esama ir tokių 
ligonių, kurie sunegalavę gy
dosi degtinės taurele. Šie 
gėrimai neduoda naudos ir 
sveikam organizmui, o susir
gusiam jie dar kenksminges- 
ni.

Šiuolaikinis medicinos 
mokslas žino veiksmingų 
priemonių gydyti peršalimo 
ligoms. Kai kurios iš šių 
priemonių gali padėti žmogui 
pragyventi iki gilios senat
vės, nepatyrus, kas tai yra 
vaistai. Kalbu apie fizinę kul
tūrą, apie organizmo grūdini
mą saule, oru ir vandeniu. 
Tai geriausias būdas kovoti 
su peršalimo ligomis. Užsi
grūdinęs žmogus žymiai leng
viau pakelia nepalankius me
teorologinius poveikius, jam 
nebaisios tokios ligos, kaip 
angina, bronchitas, plaučių 
uždegimas, jis daug darbin- 
gesnis.

Pradedant grūdintis, svar
bu įvertinti organizmo gali
mybes, pasitarti su gydytoju. 
Patariama pradėti palaips
niui, sistemingai. Jei žmogus 
pajunta, kad jaučiasi geriau, 
yra darbingesnis, geriau mie
ga, vadinasi, jis eina teisingu 
keliu.

Tačiau būna taip, kad, pra
dėję grūdintis šaltu vande
niu, tuoj suserga. Dažniau
siai taip atsitinka todėl, kad 
grūdinantis stokojama laips
niškumo. Sergant lėtinėmis, 
visų pirma širdies, plaučių ir 
inkstų ligomis, grūdintis rei
kia labai atsargiai, tik gydy
tojo priežiūroje. Ligai paū
mėjus (kraujo pakitimai, 
temperatūra, pablogėjusi sa
vijauta ir kt.), bet kokį grūdi
nimąsi reikia nutraukti.

Viena iš prieinamiausių 
grūdinimosi priemonių — 
vanduo. Pradžioje rekomen
duojami apsitrynimai sudrė
kintu rankšluosčiu, vėliau pa
laipsniui pereinama prie 
prausimosi iki pusės šaltu 
vandeniu. Kasdien prieš mie
gą plaudamiesi kojas, pradė
kime nuo kambario tempera
tūros vandens, palaipsniui 
pereidami iki visiškai šalto. 
Nebūtina vaikščioti namuose 

šiltomis šlepetėmis. Kojos 
įpranta būti šilumoje ir labai 
jautriai reaguoja į peršalimą.

Ne blogesnė grūdinimosi 
priemonė yra sportavimas 
ore, žiemą slidinėjimas, čiuo
žimas, taip pat turistiniai 
žygiai.

Užsigrūdinti labai padeda 
rytinė mankšta. Mankšinda- 
miesi prie atviro langelio, 
mes ne tik stipriname savo 
raumenų jėgą, bet ir grūdina
me organizmą. Pradžioje 
kambaryje oro temperatūra 
turi būti ne žemesnė kaip 18 
— 20°C. Palaipsniui, vėdi
nant kambarį, temperatūrą 
galima sumažinti.

“Kaip pasiklosi, taip išsi
miegosi”, — sako liaudies 
patarlė. Jei sveikatą tausosi
me ir stiprinsime nuo ma
žens, ligos mus neužklups 
netikėtai, nes organizmas lai
ku bus pasiruošęs atremti jų 
klastas.

Jam nelengva?

Prezidento Fordo sūnus 
Jack myli savo tėvą, juo 
didžiuojasi ir norėtų jam pa
dėti, bet netaip lengva, kaip 
mums atrodo. Pav., neseniai 
jis kam nors išsitarė, kad jis, 
lankydamas Utah Valstijos 
Universitetą, bandė rūkyti 
“marijuaną”, ir tuojau visa 
šalis apie tai sužinojo. Jį net 
tėvas turėjo viešai teisinti 
neseniai įvykusioje spaudos 
konferencijoje.

Be to, nuolatos, dieną ir 
naktį, jį visur lydi — sekioja 
slaptosios policijos agentas. 
Jis be jo negali nė pasijudin
ti, vienas negali nė į išvietę 
nueiti. 0 jaunam, ambicin
gam žmogui tai nelengva pa
nešti. Jack dar tik 23 metų 
amžiaus vaikinas.

Kanadoje didėja 
nepasitenkinimas

Ottawa. — Kanados darbo 
unijos griežčiausiai atmeta 
premjero Trudeau programą 
įvesti kontrolę algoms. Bet ir 
kituose gyventojų sluogs- 
niuose eina prieš jo programą 
“zurzėjįmas”. Tuo tarpu 
premjeras ir jo kabineto na
riai važinėja su prakalbomis 
ir ieško programai pritarimo.

Kuomet Jungtinės Tautos 
paskelbė 1975 metus Tarp
tautiniais Moters Metais, ne
galėjo įsivaizduoti tokios 
energijos ir tokio ryžto, ko
kius moterys išvystė kovoje 
už lygiateisiškumą. Per šiuos 
metus jau daug įvykių kaip 
nacionaliniu, taip pasauliniu 
mastu pergyventa. Pirmiau
sia — Jungtinių Tautų su
šaukta lygių moterų teisių 
klausimu konferencija Mek
sikoje, kuri įvyko birželio 
mėnesio pabaigoje, paskui — 
Jaunų Merginų Pasaulinis 
Forumas, kuris įvyko spalio 
13-17 dienomis Maskvoje, ir 
dabar, einant prie Tarptauti
nių Moters Metų pabaigos, 
spalio 20-24 dienomis Pasau
linis Moterų Kongresas Ber
lyne.

Virš 2,000 moterų, atsto
vaujančių 155 šalis, turėjo 
progos susirinkti, tartis ir 
gauti inspiracijos ir pasitikė
jimo savo veikloje.

Sveikindamas Kongresą 
varde Vokietijos Demokrati
nės Respublikos, Eich Hon
ecker pareiškė: “Jokia socia
linė pažanga neįmanoma be 
aktyvaus moterų dalyvavi
mo. Vyrų ir moterų lygybė, 
tai didžiausias atsiekimas 
mūsų šalyje.”

Ilgas ovacijas sukėlė pir
moji kosmonaute Valentina 
Tereškova, kuri kalbėjo kaip 
Tarybinių Moterų Komiteto 
pirmininkė. Ji perskaitė svei
kinimą nuo Tarybų Sąjungos 
Komunistų Partijos sekreto
riaus L. Brežnevo, kuris, 
tarp kitko, sakė: “Niekada 
istorijoje nebuvo tokios masi
nės ir reikšmingos taikos jė
gų veiklos, tokio rūpestingo 
išsilaisvinimo judėjimo, tokio 
neapsakomo žmonių noro na
cionalinės nepriklausomybės 
ir socialinio progreso. Todėl 
moterims lygybė jų rolė stip- 
---------------------------- ;--------------- .....---------------

Atsišauki II as į pasaulio
moteris

[Nuo 1-mo pusi.] 
lizmo palikimo likvidavimas.

Nacionalinės nepriklauso
mybės iškovojimą turi papil
dyti ekonominės nepriklauso
mybės laimėjimas. Tik tada 
moterys gaus realias teises ir 
galimybes tvarkyti savo liki
mą. Tik laisva liaudis gali 
užtikrinti pagrįstas moterų 
teises.

Mes siekiame, kad niekas 
planetoje nekęstų bado.

. Mes siekiame, kad sociali
nės pažangos laimėjimais 
naudotųsi visa žmonija.

Lygiateisiškumas visuome
nėje, pagal įstatymą ir prak
tikoje, neateina savaime. 
Mes siekiame, kad visur būtų 
sudarytos sąlygos kuo ge
riausiam moterų gabumų ir 
sugebėjimų ugdymui, ger
biant jų žmogiškąjį orumą.

Mes stojame prieš visas 
pasenusias socialines struk
tūras, kurios saugo moterų 
diskriminaciją švietimo, dar
bo apmokėjimo srityje, jų 
visuomeninės padėties srity
je.

Mes pareiškiame: lygiatei
siškumas — tai lygios teises 
šeimoje ir visuomenėje, lygi 
teisė į darbą ir vienodas 
apmokėjimas už tokį pat dar
bą. Mes stojame už platų 
moterų dalyvavimą visose vi
suomenes gyvenimo sferose.

Lygiateisiškumas neįmano
mas be aktyvaus pačių mote
rų dalyvavimo.

Mes kviečiame jus įsijungti 
į šią kovą!

Tikrai išsivaduoti moterys 
gali šalies nacionalinio ir so
cialinio išsivadavimo dėka, 
nes moterų likimas neatski
riamai susijęs su jų tautų 
likimu. Visoje Žemėje turi 
triumfuoti taika, demokrati
ja, nacionalinė nepriklauso
mybė ir socialinė pažanga! 

rinant taiką — tie garbingi 
siekiai, kuriems jūsų Kongre
sas yra atsidavęs, tapo mūsų 
laikų šūkiais. Šią- Jungtinių 
Tautų proklamaciją, paskel
biančią šiuos metus Tarptau
tiniais Moters Metais, mūsų 
šalis sutiko su entuziastišku 
pritarimu. Tai logiškas sie
kis. Didžioji Spalio Socialisti
nė Revoliucija atidarė Tary
bų Sąjungoje moterims kelią 
į pilną išsilaisvinimą ir panai
kino visokią diskriminaciją 
prieš jas.”
' Kongresą sveikino daug 

pasaulio žymių asmenų, kaip 
— Indijos premjerė Indira 
Gandhi, Kubos premjeras 
Castro, palestiniečių vadas 
Arafat ir daugelis valstybių 
galvų, kaip tai — Pietų ir 
Šiaurės Vietnamu, Irako, 
Kipro, Šri Lanka, Lenkijos ir 
kt.

Kongresas buvo pasiskirs
tęs į devynias komisijas, ku
rios pateikė raportus, kurie 
buvo sujungti į bendrą veik
lą. Komisijos buvo tokios: 1) 
Moterų Lygybė visuomenėje, 
2) Moterų darbas pramonėje 
ir agrikultūroje, 3) Moterų 
rolė socialiniame, politiniame 
ir ekonominiame gyvenime, 
4) Šeima ir visuomenė, 5) 
Moters rolė moksle ir kultū
roje, 6) Moters kova už taiką, 
detentę, tarptautinį saugu
mą, nusiginklavimą ir gamtos 
apsaugą, 7) Moterų kova už 
nacionalinę nepriklausomybę 
ir solidarumą, 8) Moterų rolė 
spaudoje, literatūroje ir dai
lėje, ir 9) Kooperacija ir 
bendra pasaulinė veikla val
stybinių ir žmonių organizaci
jų, ir įgyvendinimas Tarptau
tinių Moters Metų siekių.

Kongresas labai rimtai 
svarstė minėtas problemas 
be pertraukų ir pasilinksmi
nimų. __Ksavera

Šiems tikslams mes turime 
skirti savo jėgas. Mes galime 
juos įgyvendinti.

Moterys, jūs esate didi jė
ga. Pakelkite savo balsą — 
tegul jį išgirsta visuose Že
mės kampeliuose! Nuo kiek
vienos iš mūsų, nuo mūsų 
bendrų pastangų priklauso 
planetos ateitis!

Vienykitės bendriems 
veiksmams!

Įvairios yra moterų galimy
bės. Moterų ir jaunimo orga
nizacijose, profsąjungose, 
parlamentuose ir vietiniuose 
valdžios organuose, religi
niuose, socialiniuose ir kultū
riniuose susivienijimuose, 
įmonėse, miestuose ir kai
muose, nacionalinėse ir tarp
tautinėse organizacijose — 
kur jūs bebūtumėte, būkite 
aktyvios, kovokite, kad vis 
didėtų moterų vaidmuo! Stip
rinkite taikingųjų jėgų vieny
bę!

Visų žemynų moterys! At-’ 
siliepkite į šį atsišaukimą ir 
paremkite jį!

Te kiekviena iš jūsų įneš 
savo indėlį į taiką, demokra
tiją, nacionalinę nepriklauso
mybę, socialinę pažangą ir 
lygiateisiškumą!

Geras sumanymas 
šios šalies Kongrese

Washingtonas. — Net 102 
kongresmanai siūlo, kad vy
riausybė darbuotųsi už su
šaukimą pasaulinės konferen
cijos ginklų pardavimo apri
bojimui. Ypatingai ši šalis 
kasmet parduoda ginklų į 
užsienius už bilijonus dolerių. 
1974 metais buvo parduota už 
aštuonis bilionus dolerių. Šie
met žada būti dar “geresni” 
metai. Įvairiausių ginklų ga
minimas yra labai suklestė- 
jęs.

Kretingos tarybinio ūkio sodas užima 140 hektarų. 125 
hektarų plote auga daržovės. Tarybiniame ūkyje šiemet 
išaugo gausus agurkų, pomidorų, burokėlių, morkų, kopūs
tų derlius, ūkis perdavė daugiau kaip 10 tonų agrastų, 
aviečių, braškių, serbentų. Sode šakas lenkia obuoliai. Jų 
numatoma parduoti apie 90 tonų.

K. REMEIKIO nuotraukoje: daržininkės V. Šiaulienė 
[kairėje] ir S. Stanevičiūtė skina obuolius.

SUSIRŪPINĘ JIE KLAUSIA:

Ar neišnyks Neringos kopos?
Kas matė Neringą, norės 

dar ne kartą pasižvalgyti ir 
pasidžiaugti jos nepaprastu 
grožiu. Šimtmečiais' gamta 
kūrė tą perlą, o žmonės jį dar 
vis tobulino, puošė, gražino ir 
gražina. Kiekvienais metais 
randi naujovių: vešlias vejas, 
daugiaspalvių rožių plotus, 
išlygintas ir išbetonuotas ma
rių krantines, išasfaltuotus 
ar dailiomis plytelėmis išklo
tus miško takelius. Iškyla 
gražiai įsiliejantys į Nerijos 
žalumą kultūros, poilsio, gy
venamųjų namų pastatai.

Džiaugiamės, kad Neringos 
šeimininkai su tokia meile 
saugo ir turtina tą žavųjį 
kampelį. Tačiau dar kyla ir 
nemaža nerimo, kai matai, 
kokią grėsmę nerijai kelia 
abejingi žmonės. Jau iš Ne
muno deltos bei iš Ventės 
rago žvelgdamas į Nidos ža
viąją panoramą, staiga nu
stembi: kas per kerėpla užsi
rioglino ant to žavaus kilimo? 
Pasirodo, tai “Jūratės” sure
montuoti ir paaukštinti poil
sio namai. Abejojimų kelia ir 
kai kurie kiti naujieji pasta
tai.

Jaudina pustomojo smėlio 
kopų likimas: ar ne per grei
tai jos užklos marias ir bepa
liks tik lygumos? Užtenka 
tik pažvelgti nuo marių į 
kopas, kad akivaizdžiai pa
matytum, kaip jos sfdnka į 
marių šlaitus ir į vandenį. Tai 
dar ryškiau atsispindi, paėję-

Naujos Knygos Lietuvoje
Stasys Markoms. “Netiesą 

sakote, kunige!” (224 psl.). 
Pedagogas ateistas S. Mar- 
konis (1902-1973) mokėsi 
Kauno kunigų seminarijoje ir 
Kauno universiteto Teologi
jos-filosofijos fakultete. Įš
ventintas kunigu, apgynęs 
teologijos licencisto. laipsnį, 
aštuonerius metu kunigavo, 
buvo kapelionas. “Abejonės 
teologiniais teiginiais, kilu
sios aspirantūros metu, tapo 
tikra bedievybe”, — rašė 
savo autobiografijoje S. Mar
koms. Todėl 1937 m. jis metė 
kunigystę, dirbo įvairiose įs
taigose eiliniu tarnautoju, 
kurį laiką studijavo Kauno 
universiteto Teisių fakultete. 
Išvadavus Lietuvą iš fašisti
nių okupantų, dirbo pedago
ginį darbą. 1961 m. buvo 
pasirtas Lietuvos TSR ateiz
mo muziejaus direktoriumi. 
S. Markoms parašė įdomią- 
autobiografinę knygą “Di
džioji iliuzija”.

Knygoje “Netiesą sakote” 
kunige!” pateikta beveik vi

jus iki Grobšto rago: čia 
smėlyje skęsta baltaliemeniai 
berželiai ir kiti medžiai. Kai 
kurių viršūnės dar žaliuoja. 
Per kelerius metus kopų 
smėlis nuslinko keliolika met
rų. Jei tokiu tempu slinks, tai 
kiek metų bereiks, kad kopų 
vaizdą bematytume tik pa
veiksluose? Ar nėra priemo
nių jas nors kiek prilaikyti?

Nusistebėjimą ir pasipikti
nimą kelia, kai būriai keliau
ninkų pasipila po kopas ir 
taip išminko tą smėlį, jog jis 
ir be vėjo slenka į marias. 
Dar ne vienas pasimėgauja 
leistis šlaitais, nors tatai už
rašai ir draudžia.

Kyla klausimas, ar nebūtų 
geriausia visai uždrausti 
vaikščioti po kopas. O gal 
leisti tik ekskursijas ir tik 
nužymėtu taku? Kopų apsau
gai galėtų daug padėti vasa
rotojai, gavę atitinkamą 
mandatą. Taip pat, ar nerei
kėtų sustiprinti apsaugą nuo 
plento į jūrą, kad nebūtų taip 
trypiamas miškas.

Pedagogikos mokslinio 
tyrimo instituto darbuotojai:

A. SIKORSKIENĖ
Istorijos ir geografijos 

sektoriaus vadovė
M. LUKŠIENĖ

Pedagogikos mokslų daktarė 
J. LAUŽIKAS 

Profesorius 
Z. ALAUNIENE 

Pedagogikos mokslų 
kandidatė

sa, apie ką jis aistringai kal
bėjo ir rašė, metęs kunigys
tę.

Feliksas Mačiauskas. Šim
tas religijos mįslių (380 psl.). 
Knygoje autorius pateikia 
daug įdomios medžiagos apie 
įvairias religijas bei jų kilmę, 
apie inkviziciją ir kraupius 
procesus prieš “raganas”, 
apie religinius prietarus bei 
burtus. Jis pasakoja ir apie 
šviesius žmonijos protus, ko-' 
vojusius su religiniu obsku- 
rantizmu, apie ateizmo raidą 
Lietuvoje. Serija “Noriu ži
noti”.

1972-73 m. iliustruotos 
knygos. Bukletą^, kur sudėta 
E. Mieželaičio, P. Mašioto, J. 
Janonio, V. Montvilos, P. 
Vaičiūno ir kitų rašytojų kny
gų iliustracijos.

■ Milanas. — Policijai pavy
ko surasti ir atgauti 26 labai 
senus tapybos kūrinius, kurie 
buvo pavogti iš Milano mu
ziejaus.

*



4-tas puslapis LAISVĖ Penktadienis, Lapkričio (November) 7, 1975

Amerikiečio Lietuvio
kunigo įspūdžiai
Tarybų Lietuvoje
“KLAUSIMO NEGALI BŪTI. . .

Savo profesijos kolegų pakviestas, tris savaites 
Tarybų Lietuvoje viešėjo kunigas Robertas Kęstu
tis Balčys.

R. K. Balčys gimęs Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. 1933 m. su tėvais atvyko j Lietuvą, augo 
Panevėžyje. Po karo, 1947 m., grįžo į JAV, ten 
užbaigė mokslus. Pustrečio dešimtmečio kun. R. K. 
Balčys darbuojasi šv. Kazimiero parapijoje Amster
dame [Niujorko valstija], yra tos parapijos klebonas 
bei visos apygardos dekanas.

Viešnagės pabaigoje kun. R. K. Balčys aplankė 
Kultūrinių ryšių su užsienio lietuviais komitetą bei 
“Gimtojo krašto” redakciją. Žurnalisto Viliaus 
Baltrėno paprašytas, jis mielai sutiko pasidalyti 
savo įspūdžiais su mūsų savaitraščio skaitytojas.

Žurnalistas:
— Malonu girdėti, jog Tarybų 

Lietuvoje Jūs lankotės nebe pirmą 
kartą.

Kun. R. K. Balčys:
— 0, taip. Per praėjusius penke-, 

rius metus tėvynę aplankau ketvir
tą sykį. 1972 m. kartu su manimi' 
buvo atvykę penkiolika mano para
pijiečių. Beje, tai ainiai lietuvių, 
emigravusių daugiausia prieš pir
mąjį pasaulinį karą, — Amerikoje 
gimę jų vaikai ir anūkai. įdomu man 
tas, kad, kas tik apsilankė Lietuvo
je, grįžo geresniais lietuviais ir 
mūsų lietuviškoje veikloje, kokią 
ten turime, yra aktyvesni dalyviai.

Žurnalistas:
— Kuo Jums asmeniškai nauja 

šiemetinė viešnagė tėvų krašte?
Kun. R. K. Balčys:
— Būdamas šį kartą ilgiau, turė

jau progos plačiau stebėti kultūrinį 
Lietuvos gyvenimą. Atvykau kaip 
tik Čiurlionio minėjimų metu, dra
mos, operos sezonas, kaip tik prasi
dėjo, lankiau muziejus, naujas paro
dų ekspozicijas, turėjau laiko ir 
Vilniaus kapines apžiūrėti. Įdomūs 
naujieji priemiesčiai — Lazdynai, 
Karoliniškės. 0 savojo Panevėžio 
tiesiog neatpažinau — taip išaugęs 
ir išgražėjęs.

Kiekvieną kartą atvykęs paste
biu, ir ypač šiemet, kad ekonominis 
gyvenimas Lietuvoje vis tvirtesnis, 
o kultūrinis — vis gyvesnis ir 
turtingesnis.

Šį kartą teko taip pat susitikti su 
vadovaujančiais Lietuvos katalikų 
bažnyčios asmenimis. Pirmąkart 
susitikau su Kauno vyskupu Juoza
pu Matulaičiu-Labūku. Labai miela 
buvo susitikti su Panevėžio vysku
pu Romualdu Krikščiūnu, kadangi 
esu augęs Panevėžyje, taip pat su 
Kaišiadorių vyskupijos valdytoju 
Juozu Andrikoniu. Kiekvieną kar
tą, kaip matote, gausėja pažintys, 
susitikimai su gimnazijos draugais 
bei seminarijos kolegomis.

Teko aplankyti ir Kauno kunigų 
seminariją. Jos rektorius kunigas 
Viktoras Butkus irgi mano studijų 
draugas. Dabar seminarijoje studi
juoja penkiasdešimt trys studentai; 
čia yra duodami mokslo laipsniai. 
Teko susitikti su keliais kolegomis, 
kurie liepos mėnesį dvasiškių dele
gacijoje šventųjų metų proga buvo 
nuvykę į Romą. Kadaise seminari
joje buvau choro dirigentu. Buvo 
miela pamatyti, kad ir dabar tebe- 
vadovaja mano vargonininkas kun. 
Pranas Tamulevičius.

Žurnalistas:
— Ar turėjote progų kaip dvasiš

kis atlikinėti čia savo pareigas?
Kun. R. K. Balčys:
— Kiekvieną dieną laikiau mišias 

šv. Mikalojaus bažnyčioje. Praėjusį 
sekmadienį laikiau 10-tos valandos 
mišias, o per 12-tos valandos mišias 
pagiedojau porą solo dalykų: anglų 
kompozitoriaus Michael Head “Ave 
Maria” ir J. Naujalio “Kad širdį tau 
skausmas”. Buvo malonu, kad kai 
kurie studijų draugai suėjo net į 
abejas pasiklausyti. Šį sekmadienį 
Aušros Vartų bažnyčios klebonas 
paprašė atlaikyti 10-tos valandos 
mišias Aušros Vartuose.

Kiekvieną rytą, laikydamas mi
šias, turėjau gražų būrelį tikinčiųjų. 
Beje, tiktai čia, Vilniuje, pamaldas 
galėjau laikyti lietuviškai. Labai 
mieli tautiečiai Amsterdame, bet jie 
jau yra antros, trečios kartos. Nors 
daugelis domisi lietuviškais reika
lais ir, kaip minėjau, atvažiuoja į 

Lietuvą, bet jiems daug lengviau 
kalbėtis angliškai. Todėl tenka pri
sitaikyti. Turiu prisipažinti, kad ir 
mano parapijoje iš savaitgalio mišių 
tik vienose* yra dalis lietuviškų 
pamaldų.

Žurnalistas:
— Ilgesnį laiką viešėdamas, tur 

būt, aplankėte ir kitas bažnyčias?
Kun. R. K. Balčys:
— Iš tiesų, taip. Ir Vilniuje, ir 

Kaune, ir Panevėžyje. Įdomu buvo 
šv. Onos bažnyčią aplankyti. Klebo
nas supažindino su jos statybos ir 
remontų istorija, papasakojo, kaip 
ji buvo neseniai restauruojama. 
Kiek suprantu, speciali įstaiga rūpi
nasi, kad per remontą ir restauravi
mą bažnyčios nenukentėtų kaip ar
chitektūros meno kūriniai. Žiūrima, 
kad net detalėse būtų išlaikytas 
stilius. Specialistai sprendė, kaip 
sutvirtinti šv. Onos bažnyčios sie
nas, pašalinti judėjimo, vibracijos 
poveikį. Ir išorė, ir vidus gražiai 
restauruota. Kasdien šį meno še
devrą aplanko daugybė turistų.

Sv. Mikalojaus bažnyčiai uždeng
tas naujas stogas. Viršum didžiojo 
altoriaus įdėtas naujas tabernaku
lis, kurio istorija labai įdomi. Paga
mintas jis dar XIX amžiuje iš 
dvylikos įvairių medžių rūšių. Ap
keliavęs didelius plotus ir pagaliau 
surastąs, restauruotas.

Malonu pamatyti, kad bažnyčios 
tvarkingai prižiūrimos, remontuo
jamos. Ir dar vienas dalykas — 
atviros visą dieną net eilinės bažny
čios. Mes Amerikoje jas užrakina
me, kad nebūtų kokio vandalizmo ar 
ko dienos metu. Gal čia turi kokį 
patarnautoją, prižiūri, bet miela, 
kad durys visada atviros. Nebuvau, 
bet girdėjau, kad į Šiluvos atlaidus 
daug suvažiuoja mašinomis. Lietu
vą aplanko nemaža dvasiškių iš 
Amerikos ir iš kitų kraštų, neseniai 
Vilniuje, Trakuose, Druskininkuo
se, Panevėžyje ir Kaune apsilankė 
Berlyno kardinolas Alfredas Beng- 
šas. Manyčiau, kad Amerikos lietu
vių spaudoje gerai būtų pastoviai ir 
objektyviai nušviesti bažnyčios 
veiklą Lietuvoje, tikinčiųjų gyveni
mą. Amerikoje viena santvarka. 
Tarybų Sąjungoje — kita, ten vie
nokios sąlygos, o čia kitokios, kur 
nors Italijoje ar Šveicarijoje vėl 
kitokios. Tačiau ne tai esmingiau
sia. Svarbu, kad tikintis ir netikin
tis suranda bendrą kalbą, džiaugiasi 
Lietuvos pažanga, vaisinga kūryba. 
Todėl, mano supratimu, nieko nega
li duoti pozityvaus, jeigu išeivių 
laikraščiuose paskelbiamos tenden
cingos žinios, atkartotos iš neobjek
tyvių, klaidinančių šaltinių. To ne
reikėtų.

Žurnalistas:
— Minėjote, jog apžiūrėjote Vil

niaus kapines. Gal keletą žodžių 
apie jas?

— Kun. R. K. Balčys:
— Taip, aplankiau Rasų, Žvėry

no, Antakalnio kapus. Įspūdis toks, 
kad čia šeimos, asmenys iš* tikrųjų 
gerbia savo artimųjų palaidojimo 
vietą. Kiek čia gyvų gėlių! Atneša
ma kas savaitgalis, aplankoma, pri
žiūrima.

Rasų kapinės ypatingos — čia 
palaidota daug įžymių kultūrininkų 
ir veikėjų. Čia Čiurlionis, Basanavi
čius, Višinskis, Cvirka, Sruoga, 
Boruta. Šiose ir kitose kapinėse 
stebina paminklai savo originalumu 
ir meniškumu — įdomios kompozici
jos, skulptūros, iš įvairios medžia
gos (mačiau netgi iš ąžuolo) profe-

sionalų dailininkų sukurti antkapiai. 
Antakalnio kartų kapinės — labai 
graži vieta, su amžinąja ugnimi, su 
memorialiniu ansambliu. Pas mus, 
Amerikoje, būdingas kapinių vieno
dumas, nelabai daug meno, išsky
rus tik ypatingus atvejus. O čia 
tiesiog nustembi.

Prieš trejetą metų aplankiau ka
pus Druskininkuose. Ir ten įdomu. 
Tvarkingai užlaikomos ne tik naujo
sios, bet ir senesnės kapinių dalys. 
Kiek girdėjau, be šeimos narių, 
moksleiviai pagelbsti. Tai rodo ryšį 
tarp šeimos ir tarp nusipelniusių 
tautai žmonių, didelę pagarbą jiems 
ir meilę.

Žurnalistas:
— Tarybų Lietuvoje viešėjote 

per patį M. K. Čiurlionio jubiliejų. 
Prašome pasidalyti čiurlioniškomis 
šių dienų impresijomis.'

Kun. R. K. Balčys:
— Žinojau, kad Čiurlionio minėji

mai vyks kaip tik šiuo metu, bet 
neįsivaizdavau, kad tokiu plačiu 
mastu. Kaip didingai, iškilmingai ir 
plačiai buvo švenčiama, su jo muzi
kos veikalų išpildymu, su iškilmin
gais posėdžiais ir paminėjimais.

Man pačiam teko dalyvauti Dva
riono vaikų muzikos mokykloje vy
kusioje konferencijoje, kurioje buvo 
susirinkę meno žinovai iš kitų tary
binių respublikų ir užsienio kraštų. 
Gal daugiau kaip trys šimtai profe
sionalų. Tuo būdu patyriau, kaip 
kruopščiai ir profesionaliai Čiurlio
nio kūryba nagrinėjama. Net neįsi
vaizdavau, kokie gausūs Ciurlięnio 
fondai. Ir iš viso ten buvo iškelta 
Čiurlionio vertė ne tik Lietuvai, bet 
ir visam pasauliui.

Parodų rūmuose nuostabi ekspo
zicija skirta Čiurlionio šimtmečiui. 
Joje man buvo įdomu patirti, kiek 
daug jaunų menininkų Lietuvoje. 
Ten ir kituose muziejuose stebėjau
si — kiek daug jaunimo, kaip 
gausiai jie lankomi ir domimasi jais. 
Noriu pridurti apie ypatingą nuotai
ką parodose, muziejuose arba ope
ros, dramos spektakliuose. Publika 
gėrisi menu su kažkokiu nuostabiu 
įkvėpimu, šventišku nusiteikimu. 
Koncertų salės pilnos. Žinant, kad 
prieš keletą dešimtmečių nebuvo 
klausytojų, ėhTflžiastų z negali nesi
džiaugti, negalį*nesist£bėti muziki
nio gyvenimo įvairumu ir turtingu
mu.

VISŲ
ŠVENČIŲ 
VYRIAU
SIASIS...

Žymiam mūsų muzikui, Lietuvos TSR liau
dies artistui, nusipelniusiam meno veikėjui, 
Valstybinės konservatorijos profesoriui 
Konradui Kavęckui žiu metų lapkričio 2 d. 
sukanka 70 metų.

K. Kaveckas gimė Žemaitijoje, Tirkšliuo
se. Tėvas — muzikas ir pedagogas, paste
bėjęs vaiko gabumus, anksti sodino jį prie 
fortepiįono, rimtai mokė muzikos. Paties 
jubiliato žodžiais tariant, ne kartų dėl to 
teko ir ašarėlę nubraukti. Tačiau rimtas po
žiūris į muzikų nuo mažens išugdė jaunuo
lio drausmę Ir darbštumų. Lankydamas Kau
ne „Aušros“ gimnazijų, K. Kaveckas pats 
pradėjo organizuoti vokalinius ir instru
mentinius ansamblius, tad į Kauno muzikos 
mokyklų įstojo, jau turėdamas muzikinės 
veiklos patirtį.

1929 m. baigęs muzikos mokykloje pas 
prof. J. Naujai] vargonų specialybę, K. Ka
veckas išvyko į Paryžių. Aukštojoje muzi
kos mokykloje „Schola Cantorum“ jis stu
dijavo vargonavimo menų pas prof. M. 
Diupre, be to, dar kompozicijų Ir dirigavi
mų. 1933 m. grįžęs J Kaunu, ėmėsi plačios 
muzikinės veiklos: ruošė koncertus, vado
vavo universiteto studentų chorui. Su šiuo 
ęhoru rengė koncertines išvykas po Lietuvų, 
lankėsi Rygoje, Taline, Stokholme, Paryžiu
je, Prahoje Ir kitur.

Plati ir labai įvairiapusiška K. Kavecko

Nuo “Laisvės” Redakcijos: Ir mūsų, Amerikos pažangiųjų lietuvių 
nuoširdžiausi sveikinimai ir geriausi linkėjimai žymiajam muzikui 70-ojo 
gimtadienio proga.

Žurnalistas:
— Žinome, kad ir išeivijoje yra 

čiurlionistų, domimasi didžiuoju 
menininku, rašomi darbai.

Kun. R. K. Balčys:
— Kiek žinau, rašoma gal net 

keletas, bet nemanau, kad kas 
išleistų šiuo metu, Čiurlionio šimt
mečio sukakčiai. Kita vertus, neiš- 
studijavus čia Tarybų Lietuvoje, 
sukauptų tokių turtingų fondų, ne
mačius čia saugomų originalų, man 
atrodo, neįmanoma parašyti rimtą 
veikalą apie Čiurlionį, išeitų tik 
mėgėjiškas darbas tam tikra proga. 
Linkėčiau besidomintiems Čiurlio
niui vykt į Lietuvą ir pamatyti 
originalus, susitikti konferencijose 
su meno žinovais, patirti jų mintis, 
entuziazmą, — ir kartu profesionalų 
gilinimąsi į Čiurlionio kūrybą.

Žurnalistas:
— Ar tai reikštų, kad Jūs esate 

už dažnesnį ir visapusiškesnį išeivi
jos bendravimą su tėvų žeme?

Kun. R. K. Balčys:
— Jau prieš penketą metų, nors 

tuo laiku buvo ne taip populiaru, 
kalbėjau, kad reikia lankytis tėvy
nėje. Tai matote ir iš mano gyveni
mo. Kaip minėjau, kiekvienas grįž
ta su turtingesne dvasia. Ypač 
atkreiptinas dėmesys į jaunimą, 
kuris Lietuvos nematęs arba nepri
simena. Džiugu, kad yra vasariniai 
lituanistikos kursai jaunimui, kad 
gausėja turistinių grupių. Bendrau
ti ar ne, man atrodo, negali būti 
jokio klausimo.

Žurnalistas:
— Tarp kitų Tarybų Lietuvos 

leidinių tikriausiai esate matęs ir 
mūsų savaitraštį?

Kun. R. K. Balčys:
— “Gimtasis kraštas”, kurį skai

tau jau keletą metų, kaip tik pa
gelbsti mums pagyventi Lietuvos 
pulsu, stebėti jos meninį, kultūrinį, 
ekonominį gyvenimą. Amerikos lie
tuviai kartais maža laiko turi skalyti 
ilgus kultūrinius straipsnius, ku
riuos randa “Literatūroje ir mene”, 
“Kultūros baruose”, “Pergalėje” ar 
kur kitur. O čia žinios pateikiamos 
trumpai, suglaustai. Be to, gauna
me greitai — per penkias šešias 
dienas mus pasiekia naujausios ži
nios. Kai skaitome, kas vyksta, 
atsiranda noras ir pamatyti, pagy
venti tuo pulsuojančiu kultūriniu 
gyvenimu.

Bronius Babkauskas
Spalio 21 dieną Tarybų Lie

tuvoje staiga mirė Lietuvos 
liaudies artistas, Panevėžio 
dramos teatro aktorius Bro
nius Babkauskas. Mirė -tesu
laukęs 51 metų amžiaus.

Per 35-erius sceninės vei
klos metus B. Babkauskas 
sukūrė daug vaidmenų, tvir
tai įėjusių į Tarybų Lietuvos 
teatro istoriją. Tai Kulkovas 
N. Pogodino pjesėje “Sida
brinis slėnis”, Moska B. 
Džonsono “Volponėje”, Go- 
rodničius N. Gogolio “Revizo
riuje”, Žuchrajus N. Ostrov- 
skio “Kaip grūdinosi plie
nas”, Brakas H. Ibseno “He- 
da Gabler”, Razmiotovas M. 
Šolochovo “Pakeltoje velėno
je”, Adomas ir Pijus J. Grušo 
pjesėse “Adomo Brunzos pa
slaptis” bei “Pijus nebuvo 
protingas” ir kt.

muzikinė veikla pokario metais. Jis — E. 
Laumianskienės organizuotos Liaudies kon
servatorijos dėstytojas, vienas -pirmųjų (su 
prof. J. Bendorium) muzikinės veiklos or
ganizatorių Vilniuje. K. Kaveckas dėsto, o 
vėliau direktoriauja Vilniaus muzikos mo
kykloje. Apie 15 metų vadovauja Valstybi
nės filharmonijos chorui, kuris pasiekia 
aukšto meninio lygio, jam suteikiamas Lie
tuvos valstybinio, nusipelniusio choro var
das. Nuo 1945 m. K. Kaveckas dėsto Valsty
binėje konservatorijoje.

Visus, kam tenka bendrauti su prof. K. 
Kavecku, žavi jo žmogiškosios savybės. Tai 
įdomus pašnekovas, labai malonus žmogus. 
Profesorius moka daug svetimų kalbų, do
misi daile, literatūra, teatru.

K. Kaveckas —- kompozitorius yra sukū
ręs daug dainų, jos labai populiarios.

Profesorius K. Kaveckas yra daug nusi
pelnęs, ruošiant Respublikines dainų šventes. 
Pokario metais jis buvo visų švenčių vy
riausiasis dirigentas Ir meno vadovas. Mums 
visiems labai smagu ir džiugu pasveikinti 
maestro K. Kaveckų garbingos 70-ties metų 
sukakties proga ir palinkėti daug saulėtų 
metų, toliau sėkmingai darbuotis lietuviškos 
muzikinės kultūros baruose.

JUOZAS KAROSAS

Tel Aviv. — Izraelio lai
vams jau leidžiama naudotis 
Suezo kanalu. Tai pasėka 
Sinajaus sutarties. Per pas
kutinius 14 metų Egiptas ne
leido Izraelio laivams kanalu 

.naudotis.

“ANYKŠČIŲ ŠILELIS” 
JAPONIŠKAI

Vilnius. — Į japonų kalbą 
A. Baranausko “Anykščių ši
lelį” išvertė Tokijo ekonomi
kos koledžo profesorius I. 
Murata. Vertimas išspaus
dintas šios aukštosios mokyk
los mokslinių darbų rinkinyje 
lygiagrečiai su lietuvišku 
tekstu, palydimas plačių ko
mentarų.

Tai jau nebe pirmas I. 
Muratos vertimas iš lietuvių į 
japonų kalbą. Jis yra išvertęs 
“Eglę žalčių karalienę”, “Si
gutę”, K. Donelaičio poemos 
“Metai” pirmąją dalį ir kt.

Cologne, Vakarų Vokietija. 
— Praeitą sekmadienį čionai 
du plėšikai įsiveržė į didžiąją 
Colognes katedrą ir ją smar
kiai apiplėšė. Išsinešė daug 
auksinių ir deimantinių bran
genybių, kurių šiuose “dievo 
namuose” buvo neapsakomai 
daug.

JUNGTINĖS TAUTOS 
SIEKIA IŠVENGTI 
KONFLIKTO

United Nations,'N. Y. — 
Saugumo Taryba laiko ilgus 
posėdžius ir deda dideles pa
stangas, kad tarp Ispanijos ir 
Moroko neįvyktų ginkluoto 
susikirtimo dėl Sacharos. Kol 
kas morokiečiai tebesiruošia 
maršuoti ir užimti Ispanijos 
kontroliuojamą Sacharos da
lį. Tūkstančiai ir tūkstančiai 
tik laukia karaliaus Nasser 
įsakymo pradėti žygį. Tuo 
tarpu prie Ispanijos pagrū
mojimo Morokui prisidėjo su 
grumojimu ir Alžerija. Ji irgi 
žada panaudoti ginklą prieš 
morokiečius.

Buenos Aires, Argenti
na. — Miestuose Cordoba ir 
La Plata Ispanijos konsula
tuose rastos padėtos bombos. 
Tai argentiniečių keršijimas 
prieš Ispanijoje pasmerkimą 
mirti ir nužudymą penkių 
baskiečių.

Nusipelnęs liaudies artistas 
ir visuomenininkas

B. Babkausko vardas glau
džiai susijęs ir su lietuviško 
nacionalinio kino meno kūri
mu.

Kino filmuose “Gyvieji did
vyriai”, “Svetimi”, “Vienos 
dienos kronika”, “Niekas ne
norėjo mirti”, kitose lietuviš
kose ir broliškų respublikų 
kino studijų juostose jis su: 
kūrė ryškius ir įsimenančius 
vaidmenis.

Visa jo kūryba persunkta 
aistringu pilietiškumu, nenu
ginčijama gyvenimiška tiesa.

B. Babkauskas, TSKP na
rys nuo 1935 metų, buvo 
aktyvus visuomenininkas, 
principingas ir reiklus komu
nistas. Jis ne kartą buvo 
renkamas Panevėžio dramos 
teatro pirminės partinės or
ganizacijos sekretoriumi, 
Lietuvos KP miesto komiteto 
nariu, miesto Tarybos depu
tatu.

Partija ir vyriausybė aukš
tai įvertino jo nuopelnus ta
rybiniam lietuvių teatrui ir 
kinui. B. Babkauskui buvo 
suteikti respublikos nusipel
niusio ir liaudies artisto gar
bės vardai, jis apdovanotas 
keturiais medaliais, Garbės 
raštais.

Bronius Babkauskas visada 
buvo darbštumo ir atsidavi
mo menui pavyzdys. Toks jis 
liks, visų jį pažinojusių širdy
se.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Teheran, Iranas. — Čia 

atvyko Vakarų Vokietijos 
premjeras Helmut Schmidt ir 
per dvi dienas tarėsi bendrais 
abiem šalim reikalais. Čia 
taipgi trims dienoms yra at
vykęs Amerikos senatorius 
Fulbright. Jo misija nežino- ; < 
ma.

JUNGTINĖS VALSTIJOS 
NUTARĖ PASITRAUKTI

Washingtonas. — Šios ša
lies vyriausybė nutarė pra
nešti Jungtinėms Tautoms, 
kad Amerika pasitrauks iš 
Tarptautinės Darbo Organi
zacijos, kuriai priklauso 124 
šalys. Pasitraukimo reikalau
ja ir AFL-CIO prezidentas 
George Meany. Meany sako, 
kad toje Jungtinių Tautų or
ganizacijoje vadovaujantį 
vaidmenį vaidina “pasaulio 
raudonieji”.

Bagdadas. — Irako valdžia 
sušaudė izraelietį. Kaltino jį 
šnipinėjimu Izraelio naudai.

IR MOTERYS GALĖS 
KUNIGAUTI

Ottawa. — Kanados angliš- 
koniškos protestantų sektos 
vyskupai nutarė leisti mote
rims užimti kunigavimo vie
tas. Tai irgi laimėjimas už 
lygias moterų teises. Iki šiol 
ir šioje sektoje, kaip pas 
katalikus, moteriai kunigauti 
buvo griežtai uždrausta, lai
koma nenatūraliu, bet krikš
čioniškojo dievo uždraustu 
užsiėmimu.

O Venesuelos sostinėje įvy
ko operos “Karmen” premje
ra. Žiūrovai pirmą kartą pa
matė dar vieną veiksmą, ne
numatytą kompozitoriaus Bi
ze. Režisieriai pakvietė į sce
ną įžymų toreodorą, ir jis 
stojo į dvikovą su tikru jau
čiu.

□ Amerikietį Rojų Selivaną 
keturis kartus trenkė žaibas, 
tačiau viskas baigėsi lengvu 
išgąsčiu. Neseniai žaibas “pa
sveikino” savo numylėtinį 
penktą kartą, ir vėl Selivanui 
žalos nepadarė, tik truputį 
praretino plaukus. Beje, se
kasi tik Selivanui, JAV praė
jusiais metais žaibas nutren
kė apie 600 žmonių.

f
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Jis rašo drąsiai ir atvirai

Rašytojas Juozas Požėra.
Pėsčias, raitas, elnių kinki

niu, traukiniu arba malūn
sparniu rašytojas Juozas Po
žėra ne kartą keliavo po 
Tarybų Sąjungos šiaurę. Per 
tas savo keliones jis sukūrė 
rūsčią ir didingą knygą “Šiau
rės keliai“, už kurią autoriui 
paskirta šių metų Respubliki
nė premija.

Įdomu tai, kad ši knyga, 
skirtingai nuo daugelio kitų, 
beveik mums neduoda encik
lopedinių žinių: tada ir tada 
šitą kraštą aplankė toks ir 
toks atradėjas, čia tiek ir tiek 
gyventojų, jie verčiasi tuo ir 
tuo . . . Juozui Požėrai visų 
pirma rūpi žmonės, jų vidaus 
pasaulio gelmės. 0 tai visada 
sunkiausias tyrinėjimo objek
tas. Nencas, evenkas, jaku- 
tas, čiukčis tau atsivers ir 
gerbs tave, nes tu — jo 
svečias. Tačiau begaliniai ta-, 
ve pamils, jeigu pamatys, 
kad tu nepeiki jo papročių ir 
gyvenimo būdo. Brangiausia, 
ką rašytojas vežėsi iš Lietu
vos į tolimąją šiaurę, tai — 
pagarba žmogui. Jam rūpėjo 
didžiosios vertybės: draugys
tė, atvirumas, ištikimybė, tė
vų ir Tėvynės meilė, laisvė, 
darbo džiaugsmas.

Juozas Požėra rašo drąsiai 
ir atvirai. Kitąkart atrodo: ir 
kodėl gi jis nepasiliko tokio ir

tokio epizodo geresniam kar
tui. Juk štai iš to įvykio jis 
galėjo sukurti nuostabią no
velę. Bet rašytojas, matyt, 
laiko, kad klysta tie, kurie 
mano, jog publicistika yra tik 
neturtingesnioji grožinės li
teratūros sesuo. Jis publicis
tikai atidavė visą savo širdį, 
visą kūną ir kraują. Ir neapsi
riko. Jo kūriniai pelnė didelį 
skaitytojų prielankumą.

Apskritai dabar juntama 
didelė skaitytojų trauka į va
dinamąją “neišgalvotą, ne
pramanytą“, bet autentišką, 
dokumentaliąją literatūrą. 
Juozas Požėra žinojo šitą 
troškulį, pateikdamas aukš
tos vertės darbą.

Daug kas keliauja, daug 
kas pasakoja ir rašo apie 
šiaurę. Tačiau Juozo Požėros 
knyga skiriasi tuo, kad joje 
nė pėdsako dirbtinės pateti
kos, gražinimo, deklaracijų, 
kurios taip nupigina dideles 
vertybes. Paskaitęs šitą kny
gą, pamatai Tarybinę šiaurę 
visame rūstume, visuose rai
dos prieštaravimuose, cha
rakterių lūžiuose, kartų san
dūrose, galingų stichijos jėgų 
siautuly. 0 tai ir yra tikroji 
publicistinė, patetinė simfo
nija, kurios taip reikia proto 
ir jausmų atgaivai.

Juozas Šiupšinskas

Iš kalbos pasakytos LLD
Montreal© kuopos II įtingę

P. KISIELIENE
Draugės ir Draugai!
Prieš 60 metų J A V gimė 

ALLD ir čia mes šiandien 
susirinkome atžymėti šią gar
bingą sukaktį. Noriu nors 
keliais žodžiais paliesti šios 
Draugijos istoriją.

Amerikos lietuvių progre- 
syvis judėjimas smarkiai pa
gyvėjo po 1905 metų Rusijoje 
revoliucijos pralaimėjimo. Po 
revoliucijos pralaimėjimo, 
siautėjant caristinei reakci
jai, prasidėjo areštai, įkalini
mai, trėmimas į Sibirą. Tada 
daugeliui tų, kurie stojo už 
revoliuciją, prisėjo bėgti į 
užsienius, daugumoj į JAV. 
Čia jie atvykę nenuleido ran
kų, o organizavosi į Lietuvių 
Socialistų Sąjungą. Bet tuo
met labai trūko lietuvių kal
boje knygų, kurios keltų dar
bininkų klasinę sąmonę, pra
plėstų jų žinojimo ribas įvai
riose šakose, suteiktų dau
giau žinių iš visuomeninio 
gyvenimo sričių, kuriose dar
bininkų klasei prisieina dirb
ti. Čia ir kilo pas draugus 
mintis sukurti tokią draugiją, 
kuri už surinktus iš narių 
mokesčius leistų knygas ir 
dalintų nariams. Tie draugai,

kurie sugalvojo tokią draugi
ją, kuri lietuvių darbo masė
se rado didelį pritarimą, pa
dėjo pamatus labai garbingai 
'misijai. Šios draugijos vy
riausias iniciatorius ir įkūrė
jas buvo velionis Leonas Prū- 
seika.

Pirmoji ALLD kuopa susi
kūrė Brooklyne 1915 m. Pas
kui draugijos kuopos sparčiai 
kūrėsi JAV įvairiose lietuvių 
kolonijose, o vėliau ir Kana
doje, Pietų Amerikoje, Ang
lijoj. Draugija išaugo į didelę 
apšvietos ir kultūros organi
zaciją, atlikdama labai daug 
kilnių visuomeninių darbų. 
Labiausiai pasižymėjo gausiu 
knygų ir bertaininiu žurnalo 
“Šviesa“ leidimu.

Kanadoje pirmoji kuopa su
siorganizavo 1919 m. Mont- 
reale. Kaip kiekvienas visuo
menei naudingas žingsnis yra 
daromas tam tikrų sąlygų 
iššauktas, taip buvo ir su 
įsikūrimu LLD Kanadoje. 
Pirmoji Kanados lietuvių imi
gracija, daugumoje paprasti 
darbo žmonės, bemoksliai, 
pergyveno sunkias imigranto 
dienas, išsibarstę po įvairias 
Kanados vietas. Toronte ir.

Montreale susibūrus dides
niam skaičiui lietuvių, ilgai
niui pradėjo kilti mintis orga
nizuotis ir pradėjo gimti įvai
rios organizacijos: bažnyti
nės, pašalpinės, tautinės, ne
priklausomos. Gi progreso 
šalininkai, kad lietuvių išeivi
ja neatsiliktų nuo gyvenimo 
tikrovės ir nuo bendro darbo 
žmonių judėjimo, organizavo
si į tuo laiku populiarią Lietu
vių Socialistų Sąjungą. Bet 
kadangi laike pirmojo pasau
linio karo socialistų vadai 
atsižadėjo ginti darbininkų 
klasės reikalus, tai ši organi
zacija čia iširo. Bet gerų norų, 
tautiečiai nenuleido rankų, 
jie persiorganizavo į ALLD. 
Nors pirmoji kuopa susiorga
nizavo 1919 m., bet nepasižy
mėjo didesne veikla.

Spartesnis veikimas prasi
dėjo po pasipildymo lietuvių 
imigracijos 1924-1930 metų 
laikotarpyje. Čia jau tuoj 
pradėjo kurtis naujos kuopos 
ne tik didmiesčiuose, kaip 
Montrealas ir Torontas, bet 
ir įvairiose mažesnėse lietu
viais apgyventose kolonijose. 
Kuopų skaičius savu laiku 
buvo pasiekęs net iki 18 su 
virš 700 narių. Vien Montrea
le veikė net trys kuopos.

Užėjus ekonominei krizei, 
dipresijai, pasekdami kitų 
tautų darbo žmones, lietuviai 
ėmėsi sparčiau organizuotis 
ir veikti visuomeniniai, o vei
kiant — iškilo reikalas dau
giau lavintis, kad geriau pa
žinti klasinę visuomenę ir 
esamą santvarką. LLD kaip 
tik buvo gera talkininkė su 
savo išleistomis knygomis, 
žurnalu “Š” ir pažangiais laik
raščiais “Laisvė” ir “Vilnis”.

Per visą tą laiką LLD narių 
pastangomis atlikta labai 
daug kilnių darbų, kuriems 
aprašyti neužtektų nei “jau
čio skūros”. Jų rūpesčiu vi
suomet buvo ne tik savi ir 
tarptautiniai pažangūs reika
lai Kanadoje, bet nė kiek 
nemažiau ir savo senosios 
tėvynės. Kai ją slėgė fašizmo 
letena, siuntėme protestus, o 
kalinamiems, geriausiems 
Lietuvos sūnams ir dukroms 
teikėme pagalbą. Kai mūsų 
Tėvynė buvo karo nusiaubta, 
jai teikėme moralę ir mate- 
rialę pagalbą, kovojantiems 
raudonojoje armijoje siuntė
me šiltus drabužius, aukojo
me kraujo Raudonajam Kry- V • •
Z1U1.

Karo laiku keletas aldiečiu 
stojo savanoriais į Kanados 
armiją padėti mušti tarptau
tinį fašizmą. O kiek anksčiau 
8 Kanados lietuviai aldiečiai 
savanoriais vyko į Ispaniją 
padėti kovojančiai liaudžiai. 
Iš ju 4 paguldė savo galvas.

Aldiečiu pastangomis ir gi
mė Kanados lietuvių pažan
gus laikraštis, anksčiau bu
vęs “Darbininku Žodis”, da
bartinis “Liaudies Balsas”, 
kuris Kanados lietuvių tarpe 
atliko didelį darbą. Tūkstan
čiai dolerių surinkta buvo ne 
tik įvairiai pažangiai spaudai, 
bet įvairiems kitiems kil
niems reikalams — tarptauti
niams ir saviems.

Montreale ir Toronte prie 
kuopų veikė saviveikliniai 
meno rateliai, chorai, moterų 
klubai, kurie dar ir dabar 
tebeveikia. Per du atvejus 
moterys turėjo savo skyrių 
anksčiau “D.Ž.”, vėliau “L. 
B.”. Menininkai dažnai su
ruošdavo koncertus, vaidini
mus, o nuo parengimų atlikęs 
pelnas pasitarnaudavo įvai
riems visuomeniniams reika
lams bei spaudai. Atsirasda
vo ir scenos veikalų kūrėjų.
Sunku būt suskaičiuoti, kiek ■ 
buvo suruošta prakalbų, dis
kusijų, išleista agitacinių la
pelių, kiek suruošta koncer
tų, įvairių' vakarienių, kiek 
padirbėta ir pasiaukota! O tai 
vis daugumoje mūsų šaunių 
moterų pasiaukavimo dėka.

Čia trumpais bruožais per
bėgau tik dalį darbų, atliktų 
aidiečių pastangomis ar ini
ciatyva. Kad Kanadoje savu 
laiku pažangių lietuvių veikla

St. Petersburg, Fla.
Spalio 18 d. LSC salėje 

LLD 45 kuopa turėjo gražų 
pobūvį, kuriam pirmininkavo 
Adelė Pakalniškienė. Susi
rinko mūsų organizacijų na
riai. Buvo svečių ir iš tolesnių 
vietų. Mūsų šeimininkės pa
vaišino visus skaniais pietais. 
Po pietų buvo paminėtos įžy
miojo lietuvių kompozito
riaus ir dailininko M. K. 
Čiurlionio gimimo 100-meti- 
nės. Aldona Aleknienė plačiai 
pakalbėjo apie įžymiojo meni
ninko gyvenimą ir kūrybą. 
Po jos kalbos Dainos Mylėto
jų Choras, vadovybėje Ade
lės Pakalniškienės, padaina
vo dvi dainas — “Šėriau 
žirgelį” ir “Nemuno Upelį”. 
Kompozicija M. K. Čiurlio
nio. Pijaninu akomponavo 
Walteris Žukas.

Po programos sekė šokiai 
iki vėlumos.

KLUBO VEIKLA
Spalio 25 d. klubo parengi

mas buvo įspūdingas. Susi
rinko nuolatiniai mūsų rengi
nių lankytojai. Taipgi buvo 
svečiu ir iš toliau.

Pirmiausia mūsų šeiminin
kės pavaišino svečius ska
niais pietais. Aldona Aleknie
nė pristatė svečius susipažin
ti su mūsų publika.

Šiuo laiku St. Petersburge 
vieši pas gimines įžymūs sve
čiai iš Tarybų Lietuvos — 
profesorius Algis Mickis su 
žmona Vyda. Mums buvo 
labai malonu turėti jpos mūsų 
pobūvyje. Keletas žodžių 
apie mieluosius svečius. Pro
fesorius Algis Mickis yra 
Pharmakologijos Laboratori
jos vedėjas Kauno Medicinos 
Institute. Jo žmona Vyda 
mokslinė bendradarbė, dirba 
Kauno Medicinos Institute 
smegenų tyrimo laboratorijo
je.

Klubo prez. V. Bunkustpri- 
statė profes. Al. MicfcĮ ir 
paprašė mums pakalbėti.

Pirmiausia profesorius pa
sveikino pobūvio dalyvius, 
dėkojo už gražų priėmimą. 
Sakė: “Mums malonu čia su 
jumis susipažinti, pabendrau
ti. Aš ir mano žmona pirmą 
kartą esame Amerikoje, ir 
pirmą karta čia mums tenka 
būti tokioje didelėje grupėje 
tautiečių. Mums patinka Flo
rida. Graži gamta gal, dėl to 
jūs visi gražiai atrodote. Na, 
apie save ką galiu pasakyti — 
gyvenu Kaune su šeima, mo
kytojauju. Gal turite klausi
mų. Galėsime vėliau pasikal
bėti ir asmeniškai”.

V. Bunkus dėkojo profeso
riui už pakalbėjimą.

Kadangi mūsų organizaci
jose yra žmonių, lietuviškai 
nekalbančių, tai Tillė Lukie- 
nė pakalbėjo angliškai. Papa
sakojo jiems apie mūsų sve
čius.

Labai malonu, kad į St. 
Petersburgą persikėlė pasto
viai apsigyventi niujorkiečiai 
dailininkas Robertas Feiferis 
ir jo žmona Helena, visuome
nės veikėja, “Laisvės” kores
pondentė. V. Bunkus pristatė 
Heleną ir vėliau Robertą pa
kalbėti.

Jiedu pasveikino pobūvio 
dalyvius, perdavė geriausius 
linkėjimus nuo “Laisvės” per
sonalo ir nuo New Yorko 
pažangių lietuvių. Sakė: 
“Mes skaitėme spaudoje apie 
jūsų gražu veikimą. Džiaugė
mės, kad pasirinkom St. Pe
tersburgą. Čia tokia graži 
gamta! Atrodo, kad galėsim 
ramiai gyventi.”

Gerai padarėte, kad nepa
sukote pro šalį, kitaip būtu
me supykę ant jūsų. Dabar 
džiaugiamės, kad daugiau 
bus mūsų. Linkiu jums ge
riausios sėkmės Floridoje. V. 
Bunkus dėkojo H. ir R. Feife- 
riams už gražius žodžius ir 
linkėjimus.

Toliau programa vesti pri
statė Adele Pakalniškienę.

Adele pranešė, kad dabar 
turėsime meninę programą. 
Pirmiausia buvo paprašyta 
Onutė Stelmokaitė, kuri šiuo 
laiku vieši St. Petersburge, 
padainuoti. Onutė padainavo 
solo tris dainas — “Mėnuo 
švitrus”, “Kilk saulutė” ir “Oi 
neklauskie tu širdužės”. Po 
solistės, Dainos Mylėtojų 
Choras padainavo keletą liau
dies dainelių. Paskutinė dai
na buvo “Pensininkų Him
nas”, mūsų publikos numylė
ta daina. Vadovavo Adelė 
Pakalniškienė. Pijaninu 
akomponavo Walteris Žukas.

V. Bunkus dėkojo solistei 
Onutei Stelmokaitei, Dainos 
Mylėtojų Chorui, Adelei Pa
kalniškienei už vadovybę, 
Walteriui Žukui už akompo- 
navimą, o mieloms šeiminin
kėms už skanius pietus. Po 
programos buvo šokiai ir su
sipažinimas su svečiais.

PRANEŠIMAS
Lapkričio 8 d. klubo susi

rinkimas. Pradžia 10:30 vai. 
ryto, pietus 12 vai. Vieta: 314 
— 15th Avė. South.

Prašome visus įsitėmyti ir 
dalyvauti. V. Bunkienė

Netikėtai išeina iš 
prez. Fordo tymo

Vicep. Rockefeller
Washingtonas. — Taip pat 

pradžioje savaitės buvo nesi
tikėtas ir nelauktas praneši
mas iš viceprezidento Nelson 
Rockefeller, kad jis nekandi
datuosiąs į tą patį postą 1976 
metų rinkimuose. O dar taip 
neseniai prezidentas visus 
užtikrino, kad jis labai nori, 
jog Rockefelleris kandidatuo
tų į viceprezidento vietą ir 
kad jis kandidatuos.

Tai kas pasidarė, kad jis 
nebekandidatuoja? Vieni sa
ko, kad Rockefelleris labai 
supyko ant Fordo už jo atsi
sakymą gelbėti New Yorko 
miestą iš krizės. Kiti mano, 
kad Rockefelleris pats repub- 
likonų suvažiavime pasiūlys 
save į prezidento postą prieš 
Fordą.

Spaudos konferencijoje ir 
šis klausimas buvo preziden
tui pakartotinai statomas. Jis 
užtikrino, kad Rockefelleris 
nusisprendė nebekandidatuo- 
ti pats vienas, su juo nepasi
taręs, kad jam Rockefelleris 
labai geras bičiulis ir kad jis 
norėtų turėti jį šalia savęs 
dar ketverius metus.

PRASIDĖJO DISKUSIJOS
PALESTINOS KLAUSIMU

buvo labai stipri ir atliko 
milžiniškus visuomeninius 
darbus, tai didelė padėka 
tenka JAV pažangiems tau
tiečiams, kurie pirmieji su
prato reikalą sutverti šią 
draugiją. Tai draugija, Įkuriai 
lygios kitos draugijos ar or
ganizacijos nėra.

O mes būkime sveiki ir 
darbingi, nepasiduokime se
natvei.

United Nations, N. Y. — 
Generalinė Asamblėja pradė
jo diskutuoti Palestinos ir 
palestiniečių likimo klausimą. 
Diskusijas atidarė Palestinie
čių Išsilaisvinimo Organiza
cijos atstovas Farouk Kud- 
doumy. Jie pareiškė, kad, jo 
supratimu, šiandien Vidurio 
Rytai arčiau prie karo, negu 
buvo prieš Sinajaus sutartį. 
Izraelį palestiniečiai vadina 
Jungtinių Valstijų baze. ,

San Francisco, Cal.
Spalio 24-25 dienomis čio

nai Sheraton Palace viešbu
tyje įvyko Tarptautinių Mo
ters Metų konferencija. Mil
žiniška salė buvo užpildyta 
dalyviais. Turėjau ir aš progą 
tam tikrą laiką dalyvauti. 
Programa prasidėjo spalio 25 
d. 2:30 po pietų. Programa 
buvo pavadinta “Moterys ir 
socializmas”.

Pirmas kalbėtojas buvo 
William Mondel, autorius 
knygos “Sovietinė Moteris”. 
Jis nurodė, kaip socialistinėje 
santvarkoje moterys turi pil
nas ir lygias teises. Jos yra 
inžinierės, gydytojos, moksli
ninkės, kolūkių vadovės, vi
sur užima svarbias vietas. Be 
to, tarybinės moterys yra 
labai gerbiamos visose gyve
nimo srityse.

Antra kalbėtoja buvo Judy 
Merin, kuri tūlą laiką lankėsi 
Kinijoje. Ji yra mokytoja. Ji 
nurodė, kad Kinijos moterys 
visur dirba sunkiai ir kad 
vadovybės vietas daugiausia 
užima vyrai ir 1.1.

Trečioji kalbėtoja buvo 
Peggy Tucker. Jinai lankėsi 
Kuboje. Ji padarė apžvalgą 
Kubos moterų gyvenimo ir 
veiklos. Jinai nurodė, kad 
Kubos moterys užima atsako- 
mingas vietas. Jinai sakė, 
kad Kubos liaudis gyvena be 
ponų ir išnaudotojų.

Ketvirtoji kalbėtoja buvo 
Laura Allende, nužudyto Či
lės prezidento sesutė. Ją pu
bliką sutiko ilgais rankų ploji
mais. Jinai kalbėjo, kaip Či
lės moterys kartu su vyrais 
kovoja prieš fašistinę reakci
ją, prieš išnaudotojus ir pa
vergėjus, prieš užsienio mo
nopolijas ir 1.1. Kalbėtoja žy
mėjo, kad šiandien daug Čilės 
moterų randasi fašistiniuose 
kalėjimuose bei koncentraci
jos stovyklose. Ji šaukė visas 
pasaulio moteris kovoti už 
socializmą, kur moterys turi 
lygias teises su vyrais.

Laura Allendė kalbėjo ispa
niškai, bet jos prakalba buvo 
išversta į anglų kalbą.

****
Spalio 29 d. 11 vai. prieš 

pietus keli šimtai arabų iš 
Union Square aikštės su šū

kiais ir plakatais centrinėmis 
miesto gatvėmis numaršavo 
prie Federalinio pastato. Tai 
buvo protestas prieš Egipto 
prezidento Sadato lankymąsi 
Jungtinėse Valstijose ir prieš 
Sinajaus sutartį tarp Izraelio 
ir Egipto.

Demonstrantai šaukė: “No 
spies in Arab lands!” “No 
American arms in the Middle 
East!” Jie reikalavo palesti
niečiams teisės į savo nepri
klausomą respubliką. Jie šau
kė: “Tegyvuoja tarp Ameri
kos ir arabų liaudies draugys
tė ramybėje ir taikoje”.

Pasiekus Federalinį pasta
tą, įvyko mitingas, kuriame 
buvo keletas kalbėtojų.

Taip demonstracija ir bai
gėsi. Ig. Kamarauskas

Mokslininkų darbai 
aukštai vertinami

Tarybų Lietuva teisingai 
didžiuojasi savo mokslinin
kais. Ne tik didžiuojasi jais, 
bet ir jų darbus aukštai įver
tina. Pav., Vilniaus spaudoje 
skaitome:

“Paprastą ir efektyvų bū
dą, kaip gamybinėmis sąlygo
mis patikrinti nitratų — 
kenksmingų gyvuliams me
džiagų kiekį pašaruose, sura
do Veterinarijos mokslinio 
tyrimo instituto darbuotojas, 
biologijos mokslų kandidatas 
A. Norvaiša. Už šį darbą 
mokslininkui suteiktos išra
dėjo teisės.

Tai trečiasis A. Norvaišos 
išradimas. Kiek anksčiau iš
radimu pripažintas metodas, 
kuriuo galima labai tiksliai 
nustatyti fosforo kiekį biolo
ginėse medžiagose. Tai ypač 
svarbu, nes, trūkstant orga
nizmui fosforo, gyvuliai lė
čiau auga, duoda mažesnius 
priesvorius, daugiau karvių 
lieka bergždžių.

Dar vienas autorinis pažy
mėjimas A. Norvaišai suteik
tas už originalų aparatą, ku
riuo 2-3 kartus greičiau nu
statomas baltymų kiekis pa
šaruose.”

Beirut. — Paliaubos tarp 
krikščionių ir musulmonų vėl 
sulaužytos, vėl eina apsišau
dymai ir kitoks teroras vienų 
prieš kitus.

OFFICIAL NOTICE TO SENDERS OF

GIFTS TO RELATIVES IN USSR
[. At the request of V/0 Vneshposyltorg, its only firm 
; authorized in the United States PODAROGIFTS, INC. 
; calls your attention to the following:

1. The system of purchasing gifts and Preferential 
Rouble Certificates is being discontinued by the 
Soviet authorities as of December 20, 1975.

2. The purchase of automobiles and other gift items for 
relatives in the Soviet Union will also be discontinued 
on December 20, 1975.

3. After this date you will be able to send only CASH 
REMITTANCES at the regular rate of exchange from 
which a tax of 30% wjll be deducted.

4. The price of each Certificate is $2.75.

5. The prices for Automobiles are the following:

Zhiguli VAZ 2101 $3642.00
| Zhiguli VAZ 2102 $3995.00

Zhiguli VAZ 2103 $4147.00
: Zaporozhets ZAZ 968 AE $2705.00

TAKE ADVANTAGE OF THE
LAST POSSIBILITY TO

HELP YOUR RELATIVES.
: RUSH YOUR ORDERS TO:

Globe Parcel Service, Inc. — 723 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106
! Cosmos Parcel Express Corp. — 488 Moditon Avenue, N. Y., N. Y. 10022 
j' Package Express & Travel Agency — 1776 Broadway, N. Y., N. Y. 10019 

or directly to the firm:

PODAROGIFTS, INC.
240 Fifth Avenue

New York, N. Y. 10001
| Tel.: (212) 685-4537
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“LAISVĖS” VAJUS
Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir baigsis gruodžio 31 d.
Kontestantų stovis, baigiantis su spalio 28 d., yra toks:

Punktai
Brooklyno vajininkai — A. Mitchell ir A. Čepulis .... .'2,066 
Kanados vajininkai............................................................1,610
A. Shupetris—S. Penkus, Lawrence, Mass....................1,444
Connecticut vajininkai......................................................1,304
P. Alekna, St. Petersburg, Fla........................................ 974
M. Uždavinis, Norwood, Mass......................................... 786
S. Rainard, Brockton, Mass.........................   688
V.Sutkienė-V.Taraškienė,San Francisco-Oakland,Cal. 684 
Binghamton, New York . ...................................   548
Detroit — J. K. Alvinas ir F. Nakas............................. 526
P. Cesnikienė, New Kensington, Pa............................... 516
A. Račkauskienė-M. Sametis, Haverhill, Mass............. 408’
F. Kontenis, Rochester, N.Y.......................................... 373
J. Jaskevičius, Worcester, Mass..................................... 364
Raymond Stakėnas, Scottville, Mich.............................. 350
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa........................................ 344
Baltimore, Md., J. Stanys............................................... 194
R. Merkis, Philadelphia, Pa. ......................................... 160

♦ ♦ ♦

Atsiprašo e11

Praėjusios savaitės garsini
me “Laisvės” metinio koncer
to, per klaidą buvo sumaišy
tos nuotraukos spaustuvėje 
ir vietoje Aido Choro vado
vės Mildred Stensler nuo
traukos tilpo Irene Janulie- 
nės su pažymėjimu, kad tai 
Mildred Stensler.

Brooklyno vajininkams atėjo į pagalbą N. Ventienė su vie
nu nauju skaitytoju ir 10 atnaujinimų, o vajininkas Mitchell 
pridavė šešis atnaujinimus. Laukiame vajininko A. Cepulio 
pasirodymo.

Kanados vajininkams montrealiečiai daug padėjo su trimi 
naujais skaitytojais ir septyniais atnaujinimais.

Lawrenco vajininkė A. Shupetps prisiuntė vieną naują 
prenumeratą ir penkis atnaujinimus.

Oakland-San Francisco vajininkė V. Taraškienė rašo: 
“Siunčiu tris atnaujinimus JAV ir du į Lietuvą. J. ir M. Mo- 
zūraičiai džiaugiasi kelione į Lietuvą ir norėtų dar kartą ap
lankyti.’’

♦ ♦ ♦

Mildred Stensler
Aido Choro vadovė

Atsiprašome.
Administracija

Vajininkai prisiuntė aukomis sekamai:
J. K. Alvinas, Detroit, Mich.:

Pranas Jočionis............................................................... $25.00
Jonas ir Adelė Klimavičiai............................................. 21.00
Jonas Saulėnas.............................................................. 18.00
Juozas Lipskys............................................................... 1.00

Viso....................... $65.00
A. Shupetris, Lawrence, Mass.:

Ch. Markūnas................. ................................... ......... .$10.00
K. Kiziulas .........................................................   10.00
A. Shupetris, prisiminimui 4 metų mirties sukaktuvių

vyro Jokūbo........................................... 10.00
S. Penkus, prisiminimui mirusio vyro Stasio.............. 6.00
Stephen Shiakis................................................  5.00
J. Rudis .......................................................................... 1.00

Viso...................................... $42.00
J. Stanys, Baltimore, Md.:

LDS 48 kuopa.......................   $25.00
J. Stanys ..................................................................  11.00
A. Antanaitis..................................................    1.00

' Viso............................... ’. .$37.00
S. Rainard, Brockton, Mass.:

Vera Belkus, Newington, Ct............................  $11.00
M. Gutauskas..................................................................  11.00
Kazimiera Cheraska....................................................... 10.00
Ed. Kelly ................................................................. ’. ... 4.00
J. Vaitekūnas..................................................................... 1.00

, Viso......................................$37.00
V. Taraškienė, Oakland, Cal.

A. V. Taraškai, San Leandro, Cal..................................$11.00
Kostancija Mugianienė, Oakland, Cal........................... 11.00
J. M. Mozuraičiai, Oakland, Cal. ................................ 10.00

Viso......................................$32.00
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa.:

J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa.....................   .$11.00
E. Vicinienė, Munhall, Pa......... ..................................... 11.00

Viso...................................... $22.00
M. Uždavinis, Norwood, Mass.:

Wm. Žilaitis, Norwood, Mass.................. $100.00
M. Grigun... ... . . ................................. ... 2.00
B. Žukauskienė................ .............    1.00
W. Grinkevičius ........................................................... 1.00
J. Sadauskas . ................  1.00

A. DAGILIS

RUDUO

Pušys, eglės tai žaliavo 
Ir per žiemą-vasarėlę, 
Tik lapukai mūsų klevo 
Jau pageltę ir pasmėlę:

Vieni krinta, kiti džiūsta, 
O kiti jau žemėj pūsta. 
Ilgos dienos sutrumpėjo, 
Klaikios naktys šaltį neša,

Nagai aštrūs pikto vėjo 
Lapus medžių purto, peša; 
Geltonumu viską dengia, 
Ruduo žiemai kelią rengia.

Miškas graudžią dainą pina, 
Liūdnai šlama, lyg vaitoja; 
Audros piktos lapus skina, 
šakas medžių purto, tvoja— 
Viską rauja, viską raško, 
Lietus šaltas plauna, taško.

Gaila puikios vasarėlės, 
Gražaus lauko, žalio sodo, 
Kai nuvyto puikios gėlės— 
Ruduo drėgnas nusibodo, 
Nebelauktas jis atėjo, 
Speigų kalba suaidėjo.

Washingtonas. — Skelbia
ma, kad Jungtinės Valstijos 
pradės siuntinėti medika
mentus į Lebaną.

Sidney. — Australijos 
premjeras Gough Whitlam 
atmetė opozicijos reikalavi
mą paskelbti naujus rinki
mus. Nežinia, kas toliau 
vyks.

HOLLYWOOD, FLORIDA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
MANO MYLIMO VYRO

Daktaro Antano Petrikos

Viso.................................... $105.00
R. Merkis, Philadelphia, Pa.: 

J. Shaskas........ . ................. $5.00
J. Zuikis .... .........................    1.00
R. Merkis ........ ...................   1.00

Viso.................................... $7.00
Kitos aukos: 

Per A. Bimbą iš Hartford, Connecticut 
(Vardai tilpo pirmiau) . . .$155.00

Per Ieva Mizarienę iš Montreal, Canada
(vardai tilpo pirmiau)   .....................  115.00

Jonas Krapovicky, Auburn, Me., per C. B. Stepon.. 100.00 
Julia Gittzus, Bedford, Mass. . . 79.00
Vincas Karlonas, Jensen Beach, Fla.............................   50.00
Antano Navalinsko, Binghamton, N. Y., paskutinis

palikimas prieš mirtį, per J. Vaicekauską........ 25.00
Liudvika Bartkienė, Linden, N.J. ............................ 20.00
K. Genys, Scranton, Pa. ... ................................. 15.00
Kaziūnė Korsok, Tallmadge, Ohio .. .................. 6.00
Joseph Simai, Colts Neck, N.J.......... ......................... 6.00
Joseph Kazlauskas, Wethersfield, Conn.................. 6.00
Frances Norbut, Chicago, Ill., per M. Grager.......... 6.00
George Lokitis, Avon, Mass..................... 5.00
Mary Sarpalus, West Frankfort, Ill............................ 5.00
Helen Trusk, Chicago, Ill. ....... ....... 3.00

Po $1.00: Antanina Butkis, Lemont, Ill.; V. Ven- 
skūnienė, Brooklyn, N. Y.; P. Velykis, Wa
terbury, Conn.; H. Tureikienė, Sicklerville, N.J. 

♦ ♦ *

Viso dabar skelbiamų aukų gavome $947.00. Pridėjus prie 
pirmiau skelbtų aukų, į fondą įplaukė iki spalio 28 d. 
$8,010.50.

♦ ♦ *

Širdingai dėkojame.
ADMINISTRACIJA

Lapkričio 8 dieną sukanka vieneri metai nuo jo 
mirties.

Liūdna, skaudu ir tuščia be Tavęs.

MARGARETA £

Kviečiame visus į laikraščio “Laisvės” meti
nį koncertą ir pietus, sekmadienį, lapkričio 
9, Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Pradžia koncerto lygiai 2 
vai. Pietūs bus duodami po koncerto. Tiki
mės svečių ir iš Lietuvos. Auka (su pietu
mis) $5.
Viešnagė St. Petersburg©
Vera Budrionienė labai 

tiksliai aprašė sezoninį veik
los atidarymą St. Petersbur- 
ge Pagyvenusių Lietuvių (Se
nior Citizens) Klube rugs. 
27-tos koncertą. Aš neturiu 
jau labai ką daugiau pridėti. 
Tačiau vykstant į tą koncertą 
ir jame įgytais įspūdžiais no
rėčiau trumpai pasidalinti.

Rugs. 26, anot Rojaus Mi- 
zaros išsireiškimo, pasikin
kėm “šventadienį”, Augusti
nas Iešmantas Mae, mano 
žmona, ir aš ir važiuojame, 
per Floridos pelkynus į šven
to Petro miestą. Kelias, nu
merio 41-mo, tiesus kaip 
Striūna.

Neatsižvelgiant į tai, kaip 
mūsų prezidentas Fordas gi
riasi, kad šiandien mūsų šalis 
nėra kare nei su viena šalim 
pasaulyje, mes tebesame ka
re su Floridos Indėnų gentimi 
Seminole. Dar apie vidurkį 
19-ojo šimtmečio jie tebeka- 
riavo su Jungtinėmis Valsti
jomis. Galutinai jie pasitrau
kė į Floridos pelkynus, dabar 
vadinamus “Everglades”, bet 
nepasirašė taikos sutarties. Į 
ten JAV kareiviai jau neno
rėjo jų vytis. Gal kareiviai 
nenorėjo po balas braidyti. O 
gal pabijojo krokodilių ir 
barškančių gyvačių. Todėl jie 
ir šiandien, kad ir jų maža 
beliko, po Everglades tebe- 
klajoja.

Šen ir ten iš palmių lapais 
dengto bakūžėlės stogelio ma 
tosi kyšantis drainažo vamz
džio dūmtraukis, iš kurio šiu
lena palšų dūmų debesėliai. 
Bet didžiumoje jau matosi 
elektros vielų stulpai, trens- 
formatoriai ir net televizorių 
antenos.

Augustinas, tai pastebėjęs, 
man ir sakė. “Aš maniau, kad 
pas indėnus susisiekimo bū
das yra tik dūmu signalai 
arba bubnų'garsai, skelbianti 
pavojų.

Pasiekėm įlanka Gulf of 
Mexico vakariniam šone Flo
ridos pusiausalio, dar prieš
pietyje. Laiko daug. Naples 
miestelyje sustojom kavos iš
gerti. Neskubinam. Augusti
nas paėmė vairuoti. Tuo pa

čiu keliu vakariniu Floridos 
šonu, traukiame į St. Peters- 
burgą.

Čia jau nebe indėnų lūšne
lės. Čia Naples, Ft. Myers, 
Sarasota ir tarpe jų keletas 
mažesnių miestelių. Čia jau 
daug restoranų, sporto klubų 
ir vasarnamių.

Kaip trys po pietų, pasie
kėm St. Petersburgą ir tie
siog pas Povilą ir Aldoną 
Aleknns. Randame juos dar 
namie bet jan rnošesi į klubą. 
Valandėlę šnektelėję, po stik
leli “haibolės” ir visi vykstam 
į klubą. Ten jau randame 
Walter! Žuką, Adelę Pakal
niškienę, Bunkus, Dvarionis 
ir visus kitus veikliuosius 
draugus. Po Dainos Mylėtojų 
Choro ir solistų. Mae ir 
Augustinas repeticijų mane 
su žmona apnakvina pas Pra
ną ir Verą Budrionius. Ten 
atėjo ir Mileris, plačiai žino
mas korespondentas. Jo žmo
na dar tebesirado ligoninėje, 
tai jis vienas mumis daug 
papasakojo apie savo viešna
gę praeitą vasarą Mich. val
stijoje ir draugus Smalsčius. 
Smalstienė irgi serga.

Taip bešnekučiuojant ir 
vakaras prabėgo.

Ant rytojaus, kaip 12-ką 
pietų, mes ir vėl klube. Sve
tainė sausakimša. Walteriui 
akompanuojant ir Adelei 
meistriškai diriguojant cho
ras publiką labai žavėjo. So
listai irgi labai jausmingai 
atliko savo roles. Jiems dai
nuojant ne vienam net ir 
ašara išsunkė, prisiminus sa
vo jaunystėj dainuotas dai
nas.

Gal nesuklysiu pasakęs, 
kad Dainos Mylėtojų Choras 
dabar yra vienas iš geriau
sių rytuose. Walteriui Žukui 
ir Adelei Pakalniškienei jį 
meniškai tvarkant, jis duo
da garbę santpetersburgie- 
čiams. Puiku, kad Walteris 
ir Adelė kooperuoja meno 
srityje.

Pirmiau jau buvo rašyta 
apie 27-os koncertą, tai aš į 
tai nebesigilinsiu. Tačiau apie 
St. Petersburgą , draugų 
darbštumą ir jų nuoširdumą 
reikėtų dar žodį-kitą pridėti.

Kaip amerikiečių priežodis 
sako — “True love never 
runs smooth”. Jiem irgi kar
tais tenka palyginti nuomo
nes. Tačiau jie niekuomet 
nepamiršta, kad, nežiūrint 
nuomonių skirtumo, kaip ku
riais atvejais, jie visi muša į 
tą patį tašką — Progresyvę 
veiklą.

Pas juos ne tik orgahiza- 
tyviai viskas tvarkoje. Jie ir 
labai gaspadarni. Pas juos 
viskas tviska žvilga — klubo 
svietainė skoningai išdeko- 
ruota, asfoltuotam mašinų 
pastatymo kieme aplinkiniai 
krūmeliai apkarpyti ir maši
nų statymo vietų ženklai ryš
kia geltona spalva naujai nu
dažyti.

Tas pats matosi ir jų na
muose, pas kuriuos man teko 
būti. Aš esu gana važinėjęs ir 
buvęs prabangiuose viešbu
čiuose. Grįžęs namo visuomet 
rasdavau geresnes patalpas, 
nei geriausiam viešbutyje. 
Bet Dvarionių namuose vis
kas dar patogiau, nei mūsų 
namuose. Ju namas, kad ir 
kuklesnis už musų yra pato
gesnis. Todėl, kad jis naujes
nis ir labai kruopščiai apžiūri” 
mas. Ačiū jiems už tokį gražų 
mūsų priėmimą.

A. P. Gabrėnas.

TARP LIETUVIŲ
Lapkričio 1 d. mirė Tessie 

Šerienė (Sherry), kuri gyve
no Valley Cottage, N.Y.

Seniau, kada Šerienė gyve
no Brooklyno apylinkėje, ji 
daug veikė mūsų pažangia
jam judėjime.

“Laisvės” personalo vardu, 
reiškiu gilią užojautą jos arti
miesiems.

☆ ☆ ☆
Josephine Plusčiauskienė 

sugrįžo į namus, 84-29 — 
87th St., Woodhaven, N. Y. 
ir gydosi namie, po širdies 
smūgio, kuris ją ištiko jų 
vasarnamyje Pocono kalnuo
se.

Ją aplankė Onytė Jozėnie- 
nė, kuri praneša, kad Jose
phine jau eina geryn ir ruo
šiasi dalyvauti “Laisvės” me
tiniame koncerte, kurių ji ir 
jos vyras Juozas niekad ne
praleidžia.

☆ ☆ ☆
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubo buvusi ilgametė valdy
bos narė Anna Kazlauskienė 
nedažnai gali lankyti Klubo 
susirinkimus, nes gyvena ga
na toli nuo mūsų. Vienok 
praėjusį mitingą ji atsilankė, 
ir rašo, kad smagu ir malonu 
buvo praleisti popietę su klu- 
bietėmis, tik pasigedo Mary
tės Tamelienės, kuri negali iš 
namų išeiti dėl metų naštos. 
Marytė sulaukė jau 90 metų 
amžiaus.

Linkime Marytei sulaukti 
dar daug laimingų gimtadie
nių, ir dėkojame A. Kazlaus
kienei už pranešimą.

Beje, būtų gerai, jei narės 
pasiųstų Marytei pasveikini
mą jos gimtadienio proga. 
Jos adresas: Mary Tamelis, 
75-18 — 186th St., Flushing, 
N. Y.11366.

☆ ☆ ☆
Aido Choras, Niujorko Lie

tuvių Moterų Klubas ir LLD 
185 kuopa lapkričio 23 d., 
Laisvės salėje, 102-02 Liber
ty Avė., Ozone Park, N. Y. 2 
vai. p. p., turės iškilmingą 
minėjimą M. K. Čiurlionio 
100 m. gimimo sukakties pro
ga. Bus meninė programa, o 
žurnalistė Banga Lukoševi
čienė duos įdomią paskaitą 
apie Čiurlionį. Po programos 
turėsime užkandžių. Prašo
me visų tą dieną laikyti lais
vą, kad galėtumėt dalyvauti 
su mumi. Ieva Mizarienė

New Yorkas. — 15 metų 
jaunuolis, kurio pavardė ne
skelbiama, praeitą birželį nu
žudė 18 metų merginą. Dabar 
teismas jį pasiuntė tiktai 18' 
kai mėnesių į pataisos namus. 
Mat, jis nepilnametis.

Malcolm Toon
Washingtonas. — Fordo 

administracija pasmerkė šios 
šalies ambasadorių Izraelyje 
Malcolm Tonn, kam jis pada
rė kritiškų pastabų apie 
Egipto prezidentą Sadatą už 
jo antisemitiškus išsireiški
mus Washingtone.

Pramogų kalendorius

LAPKRIČIO 23 D.
Vietinės Draugijos rengia 

iškilmingą minėjimą M. K. 
Čiurlionio 100 m. gimimo su
kakčiai paminėti. Bus ir me
ninė programa, kurią išpildys 
Aido Choras vadovybėje 
Mildred Stensler. Taipgi tu
rėsime užkandžių.
GRUODŽIO 21 D.

LDS 1 ir 13 kuopos rengia 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 45 metų sukakties at- 
žymėjimą, “Laisvės” salėje. 
Bus banketas su programa. 
Pradžia 1 vai.

LLD 185 kp. nariams
Kuopos susirinkimas įvyks 

antradienį, lapkričio 11 d., 2 
vai. po pietų, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

Visi dalyvaukime. Reiks 
nominuoti narius į LLD Cent
ro Komitetą. Valdyba 
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New Yorkas. — Pirmieji 
šeši pataisymai prie miesto 
čarterio balsuotojų užgirti, o 
paskutiniai keturi atmesti.

BRIEFS
Supermarkets throughout 

the N.Y. state are “flagrant
ly violating unit price laws”, 
a student research group 
charged. The New York Pu
blic Interest Research Group 
of Manhattan said that its 
student researchers had in
vestigated unit pricing in 74 
supermarkets in Queens, 
Staten Island and Brooklyn 
“and only one was in full 
compliance with the law”.

* * *
Spanish artist Salvador 

Dali has been fired from his 
first movie acting job by film 
director Alexander Jodorow- 
sky for making pro-Franco 
statements following the exe
cution of Spanish political 
militants. “I would be ash
amed to use now in my work 
a man who in his masochistic 
exhibitionism demands the 
ignoble death of human 
beings,” Jodorowsky said.

* * *
Marijuana has joined alco

hol and tobacco as one of the 
most widely used drugs in 
the United States, according 
to recent report to President 
Ford, who asked last April 
for an appraisal of national 
drug abuse problems.

* * *
A statewide network of 21 

“sobering-up stations” will be 
established by Jan. 1, when 
public intoxication will no 
longer be a crime, the State 
Department of Mental Hy
giene reported. Admission to 
the facilities, four of them in 
the city, will be voluntary.

* * *
I was reading some place 

that there had been a nude 
Miss America contest and it 
had been shown to private 
circles only. I also read the 
following:

“Every once in a while 
there comes a special stench 
from hell which reminds us of 
the essence of capitalism. 
Such is the case with a film 
whose admission price is 200 
dollars — I repeat: 200 dol
lars.

This movie shows a wom
an, who, after being treated 
as a sex object, is murdered 
and dismembered, organ by 
organ. All this is shown on 
the screen to be seen by 
those wealthy enough to af
ford to pay 200 dollars for a 
movie.

How loathsome are the 
merchants, exploiters and 
audience of this monstrosity! 
This proves there is no limit 
to the degeneration, inhuma
nity and evil spawned by 
capitalism. This system has 
got to go!” Use




