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KRISLAI
Pareiga ir atsakomybė 
Jau ir Jungt. Tautos 
Lietuviai jų neįpareigojo 
Trisdešimt bilijonų! 
Bergždžios pastangos

A. BIMBA
Jau čia pat lapkričio 2-oji ir 

prezidentiniai rinkimai. Mū
sų laikraščio skaitytojams ne
reikia aiškinti jų svarbą. 
Mūsų visų, kurie turime tei
sę, pareiga ir atsakomybė 
balsuoti. Nuo tos atsakomy
bės atlikimo turėtų sulaikyti 
tiktai sveikatos pašlijimas.

Gaila, kad tiek daug, dau
giau net negu pusė šios šalies 
piliečių tos atsakomybės ne
jaučia ir į rinkimus numoja 
ranka net ir tose valstijose, 
kuriose esti gera proga savo 
balsą atiduoti už pažangius 
kandidatus. Girdi, komunis
tas ar kuris kitas pažangus 
žmogus vis tiek nelaimės, 
nebus išrinktas, negaus dau
gumos balsų, todėl neapsimo
ka ir balsuoti.

Tai nieko dėtas pasiteisini
mas. Protesto balsas, paro
dantis nepasitenkinimą padė
timi, neapsakomai daug reiš
kia.

Jau ir Jungtinės Tautos ant 
savo galvos užsitraukė Cleve- 
lando smetonininkų rūstybę 
ir prakeiksmą. _ “Dirva šau? 
kia: “Jungtinės Tautos, kaip 
moralinis organas nustojo eg
zistavusios”. Kaip jose, mat, 
net drįstama kalbėti apie 
priėmimą į savo tautų gretas 
Angolos ir suvienyto Vietna
mo! Juk šioms respublikoms 
vadovauja komunistai. . .

Arba, sako smetonininkų 
organo redaktorius, štai ko
kia “komedija”:

“Greta centrinio JT apara
to šimtai įvairių platesnių ar 
siauresnių komitetų ir komi
sijų dirba JAV-ėms pragaiš
tingą, o komunistiniam blo
kui naudingą darbą. Tai 
UNESCO ir kt., knibždėte 
knibžda sovietų agentais, 
propagandistais, patarėjais.”

Prisipažinsime, kad mums 
tas labai didelė naujiena. 
Pasaulinės organizacijos or
ganus yra apnikę komunistų 
propagandistai, agentai ir pa
tarėjai?!

Iš reakcinės spaudos suži
nome, kad šiomis dienomis i 
Pentagoną pas Amerikos mi- 
litaristus buvo nuvykus etni
nė delegacija sudėti jiems 
ištikimybę. Delegacijoje bu
vę ir du lietuviai. Brooklyno 
pranciškonų laikraštyje ilga
me pranešime jų pavardės 
nepasakomos. 0 jie, sakoma, 
atstovavę visiems Amerikos 
lietuviams!.

Tai piktas šios šalies lietu
vių įžeidimas. Šiandien Ame
rikos lietuviai, kartu su visa 
padoriąja žmonija, kovoja 
prieš ginklavimosi lenktynes, 
prieš militarizmą, prieš bran
duolinio karo pavojų, už 
įtempimo mažinimą. Tiktai 
paskutiniai nenaudėliai gali 
jų vardu kalbėti už militariz- 
mo ir ginklavimosi stiprini
mą . . □

Kalbant apie Pentagoną ir 
militarizmą, paaiški, kad “ty
kiai sau” mūsų vyriausybė 
jau gaminanti “Missile X” — 
branduolinį pabūklą, kuris 
suės 30 bilijonų dolerių!

ITALIJOS KOMUNISTŲ 
EILĖSE PASIDALIJIMAS

Liaudies prezidentiniai kandidatai LIETUVOS ARCHITEKTAI 
AUKŠTAI ĮVERTINAMI

Roma. — Italijos Komunis
tų Partijos Centro Komitete 
pasireiškė gana aštrus pasi
dalijimas. Partijos preziden-

Luigi Longo

Nelaimėje ant 
upės žuvo 
80 žmonių

Luling,. La. — Spalio 20 d. 
Mississippi upėje norvegų 
prekinis laivas susikirto su 
Amerikos keleiviniu laivu, 
kuris gabeno darbininkus į 
antrą upės pusę. Laivas apsi
vertė ir nuskendo apie 80 
žmonių. Tai baisi tragedija.

Toje pačioje vietoje per 
paskutinius kelerius metus 
įvyko trys panašūs laivų susi
dūrimai. Kodėl nebuvo nelai
mių priežastis prašalinta? 
Kaltas valdžios kriminališkas 
apsileidimas ir nepaisymas.

Maskva. — Šiomis dieno
mis pasirašyta nauja ‘sutartis 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
Mongolijos. Joje nustatomi1 
tarp abiejų šalių rubežiai ir 
pasižadama dar labiau pra
plėsti politinį ir ekonominį 
bendradarbiavimą. Taipgi 
buvę aptarti abiejų šalių ko
munistų partijų santykiai.

Jeigu ši milžiniška suma 
būtų išleista remontavimui 
senų ir statymui naujų moky
klų, gyvenimui namų,^ligoni
nių ir kitiems naudingiems 
socialiniams projektams, 
sunku ir įsivaizduoti, kiek 
šimtų tūkstančių naujų darbų 
atsirastų ir kaip pakeltų liau
dies gerovę. 0 dabar ji 
eina gaminimui masiniam 
žmonių žudymui įrankių.

Kokioje krizėje yra atsidū
ręs mūsų lietuviškų reakci
ninkų “vadavimo” raketas, 
galima spręsti iš nelaimingo 
Vytauto Alantos desperatiš
ko balso. Už galvos rankas 
susidėjęs Vytautas šaukia: 
“Prieš mus yra susidaręs 
milšžiniškas frontas nušluoti 
mus nuo žemės paviršiaus”!

Todėl, girdi:
“Mums reikia mesti į kovą 

visus vnūsų dvasinius bei 
medžiaginius resursus, idant 
prieš tą antpuolį atsilaikytu
me, išsigelbėtume patys ir 
išgelbėtume tai, kas dar gali
ma išgelbėti”.

Veltui, broleli, pastangos. 
“Vadavimo” bizniui kaput 
neišvengiamas. Jo nebeišgel
bės nei lėktuvo grobikai ir 
žmogžudžiai, kuriuos “veiks
niai” esate pasiėmę globoti.

Las Luigi Longo reikalauja 
aštresnės linijos santykiuose 
su dabartine krikščionių de
mokratų šalies vyriausybe. O 
partijos sekretorius Enrico 
Berlinguer stoja už koopera- 
vimą su vyriausybe kovoje 
prieš ekonominę krizę ir in
fliaciją.

Longo nurodinėja, kad par
tijos eiliniuose nariuose pla
čiai vystosi tokia partijos 
vadovybės linija nepasitenki
nimas. Komunistų Partija tu
rinti turėti savo liniją ir 
veikti nepriklausomai nuo 
krikščionių demokratų. Koo- 
peravimas su vyriausybe tik
tai būdas sumažinti komunis
tų įtaką liaudies masėse.

Jau jeigu patys komunistai 
viešai kalba apie vadovybėje 
šiuo svarbiu klausimu aštrų 
pasidalijimą, tai reikia su
prasti, kad jis yra pasiekęs 
gana dideles proporcijas ir 
kad jo viešai nediskutuoti 
nebegalima.

New Yorkas. — Pati pra
laimėjus nominacijas į Jung
tinių Valstijų senatorius, 
Mrs. Bella Abzug darbuojasi 
už išrinkimą demokratų kan
didato Carterio prezidentu.

Čilės režimas 
nepriima apribotos 
pagarbos

Washingtonas. — Gautas 
pranešimas, kad Čilės fašisti
nis režimas nepriima Jungti
nių Valstijų pagalbos, nes 
jinai yra Kongreso žymiai 
apribota. Kaip žinoma, Kon
gresas uždraudė vyriausybei 
ateityje parduoti arba skolin
ti Čilei ginklus ir duoti tiktai 
už $27,500,000, ekonominės 
pagalbos. Čilės militaristai 
įsižeidė ir supyko.

Prezidentas Fordas reika
lavo* Čilės militaristams pa
galbos už 100 milijonų dole
rių, bet Kongresas atmetė.

Amerikos 
žvalgyba paruošė 
teroristus

Washingtonas. — Dabar 
jau neginčijamai yra nustaty
ta, kad kubiečiai pabėgėliai 
teroristai išsprogdino Kubos 
lėktuvą ir nužudė jo 73 
keleivius. Taip pat ta pati 
teroristų grupė čia Washing
tone aną dieną nužudė buvusį 
pažangų Čilės veikėją Orlan
do Leterier.

Taip pat atidengta, kad 
kubiečiai pabėgėliai teroris
tai Luis Posado Carriles ir 
Ricardo Losano buvo Jungti
nių Valstijų Centrinės Žval
gybos Agentūros (ČIA) pa
ruošti tokiems žygiams. Te
roristas Carriles sako, kad jis 
spalio 6 dieną padėjo bombą į 
lėktuvą, nuo kurios sprogimo 
žuvo lėktuvas su visais kelei
viais ir įgula. ,

Venezuelos saugumo polici
ja sako, kad kubiečiai pabė
gėliai taip pat suplanavo ir 
pravedė teroristinius žygius 
prieš Kubos atstovių veikė
jus Jungtinėse Valstijos, Ve- 
nezueloje, Trinidade, Barba
dos, Gvinėjoje, Panamoje ir 
Colombijoje.

Gus Hall Jarvis Py ne r >
Kandidatas į prezidentus Kandidatas j viceprezidentus

Nepamirštamas susitikimas 
su svečiais iš Lietuvos /

Visi, kurie turėjome progą 
praeitą pirmadienį Winter 
Garden , įstaigoje dalyvauti 
susitikime su grupe svečių iš 
Tarybų Lietuvos, išsinešėme 
giliausią, maloniausią nieka
dos nepamirštamą įspūdį. Tik 
gaila, kad prie dabartinių 
sąlygų greitomis nebuvo gali
ma suruošti susitikimo, ku
riame būtų galėję dalyvauti 
tūkstančiai šios apylinkė lie
tuvių ir išgirsti aukščiausio 
lygio dainų-muzikos koncer
tą, kurį mums pateikė, ku
riuo mus linksmino ir žavėjo 
kanklininkė Elena Poškutė, 
birbininkas Jonas Bikauskas, 
nusipelniusi Lietuvos TSR 
artistė Gražina Apanavičiu- 
tė, nusipelnę Lietuvos TSR 
artistai Admundas Kuodis, 
Jonas Girijotas, Vincentas 
Kuprys, Artiom Inozencev ir 
Nusipelnęs Lietuvos TSR 
Kultūros veikėjas Dainius 
Trinkūnas.

Ne man kiekvieną koncerto 
piidytoją apibūdinti ir įver
tinti iš muzikinio taškaregio. 
Aš žinau tiktai tiek, kad 
kiekvienu mes buvo sužavėti 
ir giliausiai sujaudinti, kiek
vieną po kiekvieno išstojimo 
karščiausiai sveikinome. 
Bent man nuo plojimo net 
delnai įskaudo . . .

Su svečiais publiką supa
žindino Dainius Trinkūnas, 
kiekvieną jų iššaukdamas ir 
prašydamas atsistoti. Visos 
grupės vardu į mus tarė žodį 
Sigismundas Šimkus, trum
pai apžvelgdamas Lietuvos 
laimėjimus ir pasiekimus vi
sose gyvenimo srityse.

Sigismundas Šimkus kalba
■ Susitikimą atidarė Winter 
Garden užeigos savininkas 
Vytautas Beleckas. Pirminin
kavo “Laisvės” administrato
rė Ieva Mizarienė. Trumpai 
susitikime pakalbėjo žymusis 

Lietuvos diplomatas, užsie
nio reikalų ministro pavaduo
tojas, Tarybų Sąjungos 
Jungtinėse Tautose delegaci
jos narys mums visiems jau 
gerai pažįstamas Vytautas 
Zenkevičius. Po vaisių ir 
koncertinės programos buvo 
pristatytas “Laisvės” redak
torius A. Bimba mūsų visų 
vardu svečius pasveikinti ir 
palinkėti jiems laimingos ke
liones atgal į Tėvynę.

Apie susitikimo vaišes? Ką 
jau ir bekalbėti. Visi, kurie 
esate dalyvavę V. Belecko 
įstaigoje panašiose sueigose, 
žinote, kaip puikiai visada jis-’ 
dalyvius pamaitina ir pavaiši
na.

LIETUVOS SVEČIAI, 
KURIUOS SUSITIKOME

IR SVEIKINOME
1 )ainius Trinkūnas 
Sigismundas Šimkus 
Vaclovas Sakalauskas 
Vincentas Kuprys 
Edmundas Kuodis 
Jonas Girijotas 
Elena Poškute 
Jonas Bikauskds 
Petras Keidošius 
Vytautas Bubnys 
Stanislavas Medeška 
Artiomas Inozencevas 
Stapislovas J aruševičius 
Romas Giedra 
Antanas Amlionis 
Vaclovas Kurmis 
Vaclovas Putvinskas 
Aldona Kavaliauskaitė 
Vytautas Pulkaunikas

Tikiu, kad ir mielieji sve
čiai išsivežė gerus įspūdžius 
iš susitikimų su Amerikos 
lietuviais San Francisco, Chi- 
cagoje ir New Yorke. Tik 
gaila, kad ju viešnagės laikas 
pas mus buvo taip apribotas, 
jog nebuvo laiKo ir progos su 
jais plačiau susipažinti ir 
padraugauti. Reporteris

Maskva. — Pranešama, 
kad Tarybų Sąjungos Toli
muosiuose Rytuose Khaba- 
rovsko apylinkėje buvo užsi
degę miškai. Pridaryta labai 
daug nuostolių. Tokio didelio 
ir pavojingo gaisro toje apy
linkėje dar nebuvo buvę.

Richmond. — Virginijos 
gubernatorius Godwin pen
kiems kaliniams mirties 
bausmę pakeitė amžinu kalė
jimu. Keturi jų buvo nuteisti 
mirti už nužudymą dviejų 
kalėjimo sargų.

Šiomis dienomis “The N. 
Y. Times” korespondentas 
Christopher S. Wren lankėsi 
Tarybų Lietuvos sostinėje 
Vilniuje (kurį jis, beje, tebe
vadina “Vilna”) ir prisiuntė 
tam dienraščiui įdomią kores
pondenciją, kuri atspausdin
ta spalio 20 d. laidoje. Mr. 
Wren rašo apie šaunųjį Vil
niaus priemiestį Lazdynus, 
kuriame įsikūrę gyvena apie 
45,000 žmonių. Jis labai aukš
tai vertina Lietuvos architek
tų išradingumą naujose sta
tybose išvengti monotonišku
mo.

Kaip žinoma, 1973 metais 
Lazdynai buvo apdovanoti 
Lenino premija. Tuo, aišku, 
didžiuojasi Lietuvos archi
tektai su vyriausiu architek
tu Čekanausku priešakyje.

Korespondentas Wren pri
mena ir priemiestį Žirmūnus, 
kurie 1968 metais laimėjo

Dar viena 
nešvanki istorija 
su ČIA

Washingtonas. — Buvęs 
maisto trusto United Brands 
Company, kuri seniau vadi
nosi United Fruit Company, 
viršininkas pripažįsta, kad 
1961 metais kompanija davė 
Centrinės Žvalgybos Agen
tūrai (ČIA) net du didelius 
laivus pravedimui užpuolimo 
ant Kubos. Kaip žinoma, 
įsiveržimas nepavyko, nes 
Kubos darbo liaudis įsiveržė
liams griežtai pasipriešino ir 
juos sugrūdo atgal į jūrą. 
Bet, žinoma, tas Amerikos 
ginkluotų jėgų įsiveržimas 
pridarė Kubos žmonėms 
neapsakomai daug žalos.

Si istorija parodo, kad ČIA 
ruošia ir diriguoja net milita- 
rinius įsiveržimus į kitas 
šalis.

1 Kinija ir jos Komunistų 
Partija turi naują vadovybę

Naujasis Komunistų Partijos pirmininkas Hua Kuo-feng 
iškėlęs ranką sveikina demonstrantus.

Pekinas. — Sekmadienį, 
spalio 24 d., Kinijos sostinėje 
įvyko viena skaitlingiausių 
masinių demonstracijų visoje 
šalies istorijoje. Apskaitoma, 
kad joje dalyvavo daugiau 
kaip milijonas žmonių.

Demonstracija buvo su
ruošta įrodymui, kad plačio
sios žmonių masės pritaria 
naujam Komunistų Partijos 
vadui Hua Kuo-feng,' kuris 
užėmė velionio Mao Tse-tųn- 
go vietą. Įdomu, kad Hua ir 

Valstybinę premiją, ir taipgi 
pagiria architektų išradingu
mą. “Taipgi”, jis sako, “pra
dėta konstrukcija ir kitų 
dviejų Vilniaus primiesčių”.

Iš Lietuvos 
sostinės 
(TELEGRAMA]

Vilnius, spalio 21 d. — 
Dailės Parodų Rūmuose ati
daryta Lietuvos TSR Liau
dies dailininko. TSRS Val
stybinės premijos laureato 
prof. Petro Aleksandravi
čiaus kūrybos paroda, skirta 
jo 70 metų jubiliejui. Ekspo
zicijoje — apie 100 darbų: 
skulptūrų, piešinių, akvare
lių.

Didelio lankytojų dėmesio 
susilaukia dailininko sukurti 
lietuvių kultūros, meno vei
kėjų skulptūriniai portretai 
—- rašytojų Vienuolio-Žu- 
kausko, Petro Vaičiūno, Balio 
Sruogos, aktoriaus ir režisie
riaus Juozo Miltinio ir kitų. 
Parodoje taip pat eksponuo
jamos lietuvių literatūros 
klasikės Žemaitės ir liaudies 
švietėjo Lauryno Ivinskio 
skulptūros, pagal kurias pa
statyti paminklai Vilniuje ir 
Kuršėnuose. V. Petkevičienė

Fašistinis teroras 
Tailande

Tailanto karalius legalizavo 
militarinę juntą. Dabar visa 
šalies valdžia jos rankose. 
Eina žiaurios fašistinės rep
resijos. Apskaitomu, kad po 
militarinio perversmo dau
giau kaip 4 tūkstančiai žmo
nių sugrūsti į kalėjimus.

Tailandas yra viena Indoki- 
nijos šalių, rubežiuojasi su 
Vietnamu. Jame tebeveikia 
Jungtinių Valstijų militarinė 
bazė.

kiti Komunistų Partijos Poli
tinio Biuro nariai demonstra
cijoje dalyvavo armijos uni
formose. Tai parodoma, kokį 
svarbų vaidmenį nūdienėje 
Kinijoje vaidina ginkluotos 
jėgos. t

Tuo tarpu jau pilnai patvir> 
tinta kad Mao Tse-tungo 
našle Chiang Ching ir keli kiti 
“kairieji” vadai yra suareš
tuoti. Jiems primetama pla
navimas užgrobti partijos ir 
šalies vadovybę.
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Nusivylimas — nepaisymo priežastis
Komercinėje spaudoje šiuo laiku daug rašoma apie 

Amerikos piliečių apsileidimą, nepaisymą net ir svarbiau
sių, net ir prezidentinių rinkimų. Pranašaujama, kad šiuos 
lapkričio 2 dienos rinkimuose dalyvaus-balsuos gal tik ne 
visa pusė turinčių teisę balsuoti žmonių. Ieškoma priežasčių 
tokiam nepaisymui.

Tai jau labai sena istorija. Tie rašeivos ir politikai, kurie 
nuduoda nežiną priežasties, “gražiai” veidmainiauja. Prie
žastis visiems gerai žinoma. Ar ji pateisinama, tai jau kitas 
dalykas.

Daugumos piliečių nepaisymo arba apsileidimo priežastis 
yra nusivylimas didžiosiomis kapitalistinėmis partijomis, 
kurios turi monopolizavusios visą rinkimų sistemą. Jų 
programose ir kandidatuose jokio pagrindinio skirtumo nėra 
buvę nuo nebeatmenamų laikų. Tai žmonės yra išbandę savo 
kailiu.

Paimkime šiuos rinkimus. Daugelis piliečių dar labai gerai 
atsimena aštuonerius demokratų, su prez. Johnsonu 
Baltuosiuose Rūmuose priešakyje, viešpatavimo metus. Jie 
buvo pakeisti republikonais su Nixonu, o paskui su Fordu 
priešakyje. Ar pasibaigė jų bėdos ir vargai? Dargi gerokai 
padidėjo. Dabar vėl tų pačių stambiojo kapitalo partijų to 
paties džionsoninio ir niksoninio kraujo politikai sušilę 
peršasi piliečiams. Ir negalima stebėtis, kad tokia apatija, 
kad toks nusivylimas ir nepaisymas daugumoje piliečių 
viešpatauja.

Kaip sakėme, kitas klausimas, ar toks daugumos piliečių 
nepaisymas yra pateisinamas. Bet jį turime ir su juo 
negalima nesiskaityti.

Šiuose rinkimuose, kaip žinia, su savo kandidatais Gus 
Hali ir Jarvis Tyner taip pat, dalyvauja ir darbininkų 
partija. Deja, jie pasirodys ant baloto tiktai dvidešimtyje 
valstijų. Daugiau kaip 30 valstijų jiems vieta oficialiame 
kandidatų sąraše neiškovota ir jose piliečiai neturės progos 
už šiuos kandidatus balsuoti.

Tai irgi didžiųjų kapitalistinių partijų pasidarbavimo 
rezultatas. Jos yra sudariusios tokias sąlygas, kad mažos, 
ypač darbininkiškos partijos kandidatams laimėti vietą 
kandidatų sąraše beveik neįmanoma. Antra, visa didžioji 
spauda, visi televizijos ir radijo tinklai yra rankose kapitalo 
interesų, kuriems demokratai ir republikonai atstovauja. 
Kaip su propaganda už savo kandidatus pasiekti šiais laikais 
piliečių mases tokiai partijai kaip Komunistų Partija? 
Reikėtų kelių desėtkų milijonų dolerių, o tokia partija savo 
rinkiminei kampanijai vos tesukrapšto tūkstantį kitą 
dolerių.

Tose valstijose, kuriose Hali ir Tyner bus ant baloto, 
susipratę piliečiai turės gerą pasirinkimą ir savo balsus 
atiduos jiems. Tai bus labai reikšmingi protesto balsai. Jie 
parodys aktyviškoje formoje tų piliečių nepasitenkinimą 
senosiomis kapitalistinėmis partijomis ir jų antiliaudiška 
politika. Juo daugiau tokių balsų šiuose rinkimuose bus, tuo 
reikšmingesni jie bus. Nepaisymas rinkimų ir juose 
nedalyvavimas tose valstijose, kuriose yra toks pasirinki
mas, kuriose yra proga balsuoti už darbininkų interesams 
atstovaujančius kandidatus, yra pasitarnavimas tiktai 
kapitalistinėms partijoms.

Mūsų miestų nešvara 
ir žmonių apšvieta

New Yorko miestas yra pripažintas vienu iš pačių 
nešvariausių miestų šalyje. Niujorkiečiams yra kuo susirū
pinti, ir reikėtų susirūpinti ir tos “garbės” nusikratyti. 
Nešvara dar padidėjo po to, kai prieš kelius mėnesius lėšos 
sanitacijos departamentui buvo 10 procentų sumažintos ir 
surinkimas šiukšlių ir išmatų buvo praretintas. Ir padėtis 
nežada taisytis, nes kalbama, vardan sutaupymo lėšų, 
sa n i taci jos departamen to veiklą dar labiau susiaurinti.

Bet reikia sutikti su vienu aukštu departamento 
pareigūnų, kuris sako, kad padarymui miesto, jei ne pilnai, 
tai bent pakenčiamai švariu, neužtenka sanitacijos depar
tamento darbininkų pastangų. Jeigu jų skaičių ir dvigubai, 
ar trigubai padidintume, miestas nepasiektų reikalingo 
švaros lygio. Juk, pasak jo, paskui kiekvieną niujorkietį 
nesekios sanitacijos vežimas, surinkti jo paliekamas gatvėje 
šiukšles. Kaip nors, kokiu nors būdu reikia apšviesti miesto 
gyventojus, kad jie ir patys susirūpintų miesto švara.

Su šia “filosofija” reikia sutikti. Reikia visus gyventojus 
įtraukti į kovą su miesto nešvara. Reikia, kad mes, 
gyventojai, kurie tikrai norime miestą matyti švariu, ne tik 
patys susilaikytumėm nuo jo gatvių teršimo, bet ir pamatę 
kitus teršiant, pabartumėme.

Miesto majoras, matyt, sutinka su šio pareigūno 
patarimais, nes jis tuoj ir pradėjo šiuo svarbiu klausimu 
gyventojų švietimą. Visi turėtume jo šias labai naudingas ir 
gražias pastangas paremti jose savo aktyvišku dalyvavimu.

Tas, žinoma, nereiškia, kad mes pritariame tolimesniam 
sanitacijos departamentui lėšų mažinimui ir jo veiklos 
siaurinimui.

Kaip žinia, mūsų New Yorkas šiuo klausimu nėra išimtis. 
Visuose mūsų didmiesčiuose didelė stoka švaros. Jų 
gyventojai susiduria su tokiomis pat problemomis, su 
kuriomis niujorkiečiams tenka grumtis.

Sis klausimas, kaip atrodo, yra daug sėkmingiau 
sprendžiamas Europoje. Europos miestai daug, daug 
švaresni. Kiekvienas, kuris yra juose lankęsis, su mumis 
sutiks. Už pavyzdį paimkime Lietuvos miestus — Vilnių, 
Kauna. Klaipėdą, Panevėžį, Šiaulius ir kitus. Kurie 
t u;. . rogos juose pamandravoti, negalėjome atsi
džiaugti ir atsididžiuoti jų švara. Kodėl mūsų Amerikos 
miestai negalėtų būti tokiame pat Švaros lygyje?

LAUKSIME IR JU 
PASMERKIMO

Lietuvių Katalikų Susivie
nijimo organo “Garsas” re
dakcijos pastabose labai tei
singai su pasmerkimu sako
ma:

“Penki Amerikoje gyve
nantys kroatai — keturi vy
rai ir viena moteris — neva 
Kroatijos išlaisvinimo inten
cija atliko kriminalinį žygį ir 
suteikė pačiam tikslui meš
kos patarnavimą . . . Užgro
bimas TWA lėktuvo su kelei
viais, jų terorizavimas, nu
kreipimas lėktuvo į Montrealį
— Londoną — Paryžių, vis su 
nekaltų žmonių varginimu ir 
terorizavimu, laisvinimo rei
kalui nepasitarnavo. New 
Yorke, Grand Central soties 
spintelėje (locker) padėtą 
bombą policininkams deto
nuojant ir išardant, vienas jų
— Brian Murray žuvo, kiti 
trys sužeisti.

Prancūzų vidaus reikalų 
ministeris Michel Poniatows- 
ki, patyręs apie tokį neva 
“laisvintojų” žygį, griežtai 
pareikalavo išlaisvinti dar tu
rimus keleivius ir pasiduoti, 
nes kitaip jie bus sušaudyti 
vietoje, < arba bus išsiųsti 
Jugoslavijon, raudonųjų reži
mo autoritetams. Galų gale, 
teroristams pasidavus, jie su
grąžinti New Yorkan ir čia 
juos pasitiko Federalinio In- 
vestigacijos Biuro (FBI) ir 
New Yorko policijos atstovai. 
Iki teismo kiekvienas padėtas 
po milijono dolerių užstatu”.

Bet kodėl “Garso” redakci
ja neturi nė žodelio pasmerki
mui lietuvių Bražinskų, “va
duotojų” priglaustų ir globo
jamų, kurie atliko keleriopai 
kriminališkesnį žygį? Jeigu 
kroatai yra kriminalistai ir 
žmogžudžiai, tai juk Bražins
kai keleriopai piktesni krimi
nalistai ir žmogžudžiai. Anie 
atsakingi už vieno New Yor
ko policininko žuvimą ir trijų 
sužeidimą netiesioginiai, tai 
yra — jie nukentėjo kroatų 
stoties spintoje padėtą bom
bą detonuojant, nesudarant 
pavojaus gyvybei keleto de
sėtkų keleivių lėktuve, tuo 
tarpu Bražinskai paleido dar
ban šautuvus lėktuve, ant 
vietos nudėjo nieko nekaltą 
jauną lėktuvo tarnautoją, pa
šovė lėktuvo vairuotoją ir 
sužeidė du keleivius. Juk tik 
stebuklingu būdu lėktuvas 
neištrūko iš kontrolės ir ke
leiviai išliko gyvi.

Kodėl jų nepasmerkiate? 
Bijote užsitraukti “vaduoto
jų” rūstybę?

JIS JIEMS RANKAS 
BUČIUOJA, O JIE 
JĮ IGNORUOJA

Kunigų “Draugas” prane
ša, kad šiomis dienomis vėl 
buvo į Baltuosius Rūmus 
nusidavę K. Bobelis ir Algi
mantas Gečys po republikonų 
kandidato į prezidentus Ge
rald Fordo kojų pakloti 
“Amerikos lietuvių” jam išti
kimybę ir geriausius linkėji
mus. Skaitome ir stebimės: O 
kodėl jų tarpe nesimato men
ševikų laikraščio redakto
riaus brolio Martyno Gudelio, 
kuris kaip tik tomis pačiomis 
dienomis visomis savo mizer- 
nomis jėgomis suriko: “Mes 
norime galingos Amerikos”?

Ir tai jau nebe pirmas 
kartas šitaip nežmoniškai 
mūsų “vaduotojų” vadų yra 
taip ignoruojamas vargšas 
Martynas. Dar mums neteko 
matyti, kad nors vieną rozą 
jis būtų patekęs del&gacijon į 
Washingtoną.

Iš dalies mums brolio Gu
delio ir gaila. Žmogus jau 
geroką metų eilę pragyveno, 
o neišmoko suprasti tos pa
prasčiausios politikoje taisy
klės, kad su pastumdėliu ir 
kailiamainiu niekas rimtai ne
siskaito.

Kaip ten bebūtų, Martynas 
Gudelis, matyt, yra labai

LAISVĖ

įsižeidęs, kad vietoje jo, Bal
tuosiuose Rūmuose pas prezi
dentą Fordą atsidūrė jo taip 
nekenčiamas^ ir niekinamas 
Algimantas Gečys. Tik pasi
klausykime. Su giliauk j pa
vydu jis piškina:

“Gečys pavėlavo atvytu } 
Baltuosius Rūmus. Kai jis 
prisistatė, tai prezidento 
konferencija jau buvo prasi
dėjusi. Apskriton salėn jis 
buvo įleistas paskutinis. Kai 
įėjo, tai visos vietos buvo 
užimtos. Viena kėdė buvo 
tuščia šalia prezidento, tai jis 
jon ir atsisėdo. Konferencijo
je jis žodžio netarė, bet 
fotografai ir televizijos repor
teriai jį nutraukė greta prezi
dento, sudarydami įspūdį, 
kadt jis su pačiu prezidentu 
kalbėtųsi įvairiais aukštos 
politikos reikalais. Chicago 
Tribune vienoje laidoje 
(“N.”, spalio 15 d.) Gečį įdėjo 
net į pirmą puslapį, sėdintį 
greta prezidento. Kitose lai
dose tos fotografijos jau ne
bebuvo”,

Betgi kitaip poną Gečį ir 
nuotrauką su Fordu vertina 
tos pačios Chicagos kunigų 
"D.” redaktorius kun. Kvyk
lys. Jis nesitveria džiaugs
mu.

“Milijono dolerių vertės re
klama lietuviškam reikalui’”, 
jis šaukia. “Taip vertina ne 
tik lietuviai, bet ir kitos 
etninės grupės ir seni ameri
kiečiai, pamatę visuose di
džiuosiuose Chicagos dien
raščiuose, pirmuosiuose pus
lapiuose, nutrauką preziden
to Fordo su Algimantu Gė
čių .

Ką brolis Martynas Gudelis 
dabar pasakys?

PRANCŪZIJOS 
PREZIDENTO ŠILTI 
ŽODŽIAI TARYBINEI 
LIAUDŽIAI

Spalio 12 d. per interviu 
televizijoje Prancūzijos pre
zidentas d'Estaing pasakė:

“Tarybinė liaudis turi žino
ti, kad prancūzų tauta ne tik 
ją gerbia, bet ir, neperde
dant pasakysiu, myli, jaučia 
jai dėkingumą. Mūsų šalys 
buvo istorijos susietos ir, 
kaip jau sakiau, susietos tų 
išmėginimų, kuriuos mes 
pergyvenome pastarojo pa
saulinio karo metu. Mes ste
bime tarybinės liaudies su jos 
vadovais priešakyje pastan
gas ir norėtume, kad dialo
gas, panašus į šiandieninį, 
vyktų toliau. Prancūzų tau
tos vardu norėčiau perduoti 
tarybinei liaudžiai padėką už 
žmogišką šilumą ir svetingu
mą, kuriuos aš giliai pajutau, 
būdamas Tarybų Sąjungoje, 
linkėjimus tolesnės pažangos 
tary binių žmonių ir prancūzų 
savitarpio pagarbos ir drau
gystės aplinkoje.”

“AR JAU KIEKVIENAS 
ESAME PASODINĘS 
MEDELĮ?”

Amerikos lietuvių reakci
ninkų spaudoje dažnai nuaidi 
primetimas Tarybų Lietuvos 
žmonėms ir jų vadovybei 
apleidimo ir nepaisymo gam
tos reikalų. Jeigu tos spaudos 
redaktoriai skaitytųsi su kad 
ir mažiausiu teisingumu, jie 
savo laikraščiuose turėtų 
perspausdinti Vilniaus dien
raščio “Tiesa" spalio 12 d. 
vedamąjį “Medelį sodini — 
tėvynę dabini”. Mažai pasau
lyje yra šalių, kurios taip 
rūpinasi gamtos globa ir ap
sauga, kaip Tarybų Lietuva. 
Jos liaudį ir vadovybę reikia 
už tai tiktai nuoširdžiai pa
sveikinti.

Jau minėto vedamojo pava
dinimas daug ką pasako. 
Kaip gražiai skamba: “Medeli 
sodini — tėvynę dabini!”

Jame, tarp kitko, sakoma:
Daugiau kaip ketvirtadalį 

mūsų respublikos teritorijos 
užima miškai. Tai didelis 
visos liaudies turtas. Miškai 

teikia žaliavą medžio apdirbi
mo ir popieriaus pramonei, 
statyboms. Augmenija švari
na orą. Žaliosios juostos ap
saugo dirvą nuo erozijos. 
Skverai ir parkai puošia mū
są miestus, gyvenvietes.

Seniai praėjo laikai, kai 
mūsų žalieji plotai buvo nau
dojami beatodairiškai, naiki
nami, gyvenant tik šia diena, 
niokojami, užmirštant per
spektyvą. Tarybų Lietuvos 
miškų ūkis tvarkomas kitaip. 
Viskas čia atliekama planin
gai, miškininkai dirba, kaip 
rūpestingi šeimininkai, su di
dele meile gamtai. Mediena 
kuro balanse neteko savo 
ankstesnės reikšmės. Kas
met mūsų respublikos valsty
biniuose miškuose priauga 
apie pusketvirto milijono 
kietmetrių medienos, o išker
tama milijonų, kietmetrių ma
žiau.

Rūpestingai puoselėjami 
parkai miestuose, užveisiami 
nauji. Didelės pastangos de
damos, kad būtų išsaugotas 
ir dar gražiau sužaliuotų se
nasis Vingio parkas — Vil
niaus puošmena. Prie pušynų 
glaudžiasi nauji mūsų^ respu
blikos sostinės mikrorajonai. 
Saugodami ir plėsdami ža
liuosius plotus, daug padaro 
Lietuvos TSR Gamtos apsau
gos draugijos nariai. Vien 
pernai mūsų respublikoje pa
sodinta apie 900 tūkstančių 
medelių.

Gražia tradicija tapo rengti 
žęidinių sodinimo mėnesius. 
Paprastai kasmet spalio mė
nesį į medelių sodinimo tal
kas išeina šimtai ir tūkstan
čiai įvairiausio amžiaus, įvai
riausių profesijų žmonių. Žel
diniais pasipuošia gyvena
mieji mikrorajonai miestuo
se', kolūkinės gyvenvietės.

Pastaraisiais metais gero
kai pagražėjo Tarybų Lietu
vos miestų aikštės ir gatvės. 
Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir 
kitur atliekami dideli sena
miesčių restauravimo darbai. 
\ ienur kitur atsiranda gat
vės vien pėstiesiems, įruošia- 
mi bulvarai. Maloniai nutei
kia Vilniaus gatvė Šiauliuose, 
Klaipėdoje smagi taip pat 
bulvaru tapusi Tarybinės Ar
mijos gatvės dalis.

Sodindami medelius, puo
šiame Tėvynę. Tai tapo ir 
savotišku gero darbo simbo
liu. Yra mokyklų, kurios turi 
augančią savo istoriją — me
delius pasodina kiekviena 
nauja auklėtinių laida, išeida
ma į savarankiško gyvenimo 
kelią. Nemaža ir kitų su 
medelių sodinimu susijusių 
tradicijų. Reikia jas gausinti. 
Tokios tradicijos prasmingos, 
taurina žmogų.

Spalis — želdinių sodinimo 
mėnuo — pradėjo antrąjį 
dešimtadienį. Ar jau kiekvie
nas esame pasodinęs mede
lį?”

D. TERTELISŠilo sakmė
iMusų tėviškė žydi, 
Žemė gaudžia ir ošia, 
Kur Merkys vinguriuoja 
Tarp laukų ir šilų.
Aš gimtinėj šilojus, 
llgesingą.jų grožį, 
Iš vaikystės pamilęs, 
Nemylėt negaliu.

Dvelkia vėjai alyvom 
Zaliaplaukių gegužių, 
Naktį šlama berželiai 
Slėpingus sapnus. 
Traukia šalys ir jūros, 
Ir kainynų viršūnės, 
Bet grįžti į šilojus, 
Į žaliuosius namus.

\

Ir jauti miško kalbą, 
Medžių nuojautą gaivią. 
Tegu pušys išlakios 
Mūsų žemėj šlamės.
Ąžuolai šimtamečiai, 
Daugel vėtrų atlaikę, 
Seką protėvių sakmę 
Amžinosios ugnies.
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“MOSFILME” —
LIETUVIAI AKTORIAI

LIETU1
KELIU 1

Iš kairės G. Grigorijus [Zobaras] ir Br. Jauniškis [kunigas] 
išpažinties metu kaleime iš kino filmo “Taboras žengia į 
dangų”.

Lietuvos kito ekranuose 
plačiai demonstruojama nau
ja “Mosfilmo” spalvota muzi
kinė juosta “Taboras žengia į 
dangų”. Filmas sukurtas pa
gal ankstyvuosius M. Gorkio 
čigoniškus apsakymus “Ma
karas Ciudra”, “Senė Izergi- 
lė“, romantizuoja čigonų gy
venimą. Moldavų rašytojas ir 
režisierius E. Latianu filme 
parodė drąsiai ir stiprias 
asmenybes, laisvę labiau my
linčias už tikrą meilę. “Tabo
ro“ legendoje aistringos čigo
niškos dainos ir šokiai, XIX 
amžiaus Besarabijos klajoklių 
ir kaimo buitis, Užkarpatės 
nuostabi gamta, potvynių už
lietos Tysos upės slėnys ir 
stačiašlaičiai kalnai.

Filmo juostoje praplaukia 
\ ilniaus ir Kauno senamies
čių gatvelės, rotušių aikštės, 
siek tiek “nugrimuotos“ pa
gal senovės Besarabijos 
miestus. Salia moldavų pa
grindinių aktorių dainininkės 
gražuolės čigonės Rados (S.

IS LAIŠKŲ
Gerbiamas Antanąš Bimba, 

Skaičiau “Laišveje” apie 
Dominiko Solomsko mirtį ir 
jūsų “Krisluose” pasakymą: 
“Koks skaudus smūgis, koks 
didelis nuostolis”.

Taip, Drauge, labai skaudu 
ir liūdna, kad reikia skirtis 
ant visados su idėjos drau
gais, su kuriais per daug 
metų dirbome dėl geresnio 
žmogaus gyvenimo, dėl socia
listinės ateities.

1908 metais aš pradėjau 
darbuotis dėl pažangiųjų or
ganizacijų. Per tą eilę metų 
turėjau malonumą turėti arti
mus ryšius su daug, daug 
pažangių veikėjų draugų ir 
draugių. Gaila, kad daug tų 
draugų yra išsiskyrę iš gyvų
jų tarpo! Prisiminimui jų 
dažnai paskaitau jų prieš 
50-60 metų rašytus raštus. 
Kol gyvas būsiu, juos prisi
minsiu!

Man labai yra įdomu skai
tyti “Laisvėje” ir “Vilnyje” 
laiškus-raštus iš Tarybų Lie
tuvos Justo Paleckio ir kitų 
Lietuvos rašytojų.

Linkiu jums geros sveika
tos ir sėkmės jūsų darbuose.

J. K. Mažukna

Didžiai Gerbiamas, 
mielas Redaktoriau

Sveikinu Jus visus su ru
dens pradžia, linkiu stiprios 
sveikatos, sėkmės laimingai 
pergyventi žiemą. Lietuvoje 
ruduo prasidėjo šaltokai, bet 
spalio pradžioje ir vėl atšilo 
iki 20°, o dabar dieną būna iki 
15° šilumoj.

Mūsų gimtinės grūdinių 
derlių šįmet puikiausias, nes 
vidutiniškai išėjo respublikai 
29,4 centn. Tokio derliaus 
Lietuvoje dar niekuomet ne
buvo pasiekta. Kauno rajono 
grūdinių derlingumas 36,4 
centn., o Pasvalio rajono net 
40 centn.

Mūsų gamta pasipuošusi 
puikiomis rudens varsomis, 
oras saulėtas, tik džiaugti.' ;r 
gyventi. Deja, musų Uhade 

Toma) ir keletą kalbų mokan
čio išsilavinusio čigono Zoba- 
ro (G. Grigorijaus), vaidina 
keletas lietuvių aktorių. Ma
tome panevėžietį LTSR nusi- 
pelnusį artistą S. Kosmauską 
— miesto burmistrą, kaunie
čius LTSR nusipelnusį artis
tą L. Stanevičių — policijos 
viršininką, V. Eidukaitį — 
gydytoją, A. Pintuką — tei
sėją ir vilnietį literatą Br. 
Jauniškį — kunigą. Šie kino 
aktoriai natūraliai ir organiš
kai įsiliejo į spalvingą čigonų 
gyvenimą, atstovaudami ano 
meto Užkaukazės visuome
nės inteligentiją.

Neseniai “Taboras žengia į 
dangų” Ispanijos mieste Sari 
Sebastijane pasibaigusiame 
tarptautiniame kino festiva
lyje gavo pirmąją premiją — 
“Didžiąją aukso kriauklę”. 
Tai didelis pasisekimas tary
binio filmo, kuris ilgą laiką 
demonstruojamas Tarybų 
Sąjungoje ir užsienyje.

A. Poškus

miją ištiko — liūdnas ir 
skaudus smūgis, nes š. m. 
spalio 5 d. staiga mirė labai 
malonus, Kairus mūsų ir 
Jūsų kaimynas docentas Po
vilas Kaušakys iš Panemunė
lio stoties, brolis buv. moky
tojo Stasio Kaušakio, kuris 
1945-III-5 nužudytas naciona
listų.

Povilo staigi mirtis, tai 
didelis smūgis man, nes jis 
buvo mano geriausias drau
gas.

Siunčiu Jums 5 straipsnius 
ir labai prašau patalpinti 
Jūsų spaudoje.

Labai Jums dėkoju už š. m. 
(“Šviesą” Nr. 1 ir 2, už 
^Laisvę”, kurios gavau jau 35 
Nr. Yptaingai esu Jums dė
kingas už patalpinimą mano 
straipsnių “Šviesoje” ir 
“Laisvėje”.

Priedas: 15 puslapių ir 6 
nuotraukos.

Laukiu Jūsų spaudos ir 
linkiu Jums viso kuogeriau- 
sio. «

Jūsų
A. Gučiūnietis

Beveik po 30 metų 
atsiprašo

Honolulu, Hawaii. — Ha
waii Apšvietos Taryba atsi
prašo John Reineckį ir jo 
žmoną už jiems padarytą 
didelę skriaudą. Abudu yra 
mokytojai. 1948 metais abu
du buvo išmesti iš darbo kaip 
komunistai. Per beveik 30 
metų įvairios liaudies organi
zacijos ir darbo unijos už juos 
vedė kovą.

Apšvietos Taryba pagaliau 
buvo priversta ne tik nu
skriaustus ir represuotus mo
kytojus atsiprašyti, bet dargi 
patarti valdžiai sumokėti 
jiems užvilktas algas!

i

New Delhi. — Indijos lėk 
tuvo nelaimėje žuvo 95 žmo- 
:Tv. Nci.'.irnė įvyko lik spėjus 
'» kluvųi pakilti j orą. Vienas 

užsidegė.

Praeina šiltoji vasai 
augina duoną, maitina 
ją. Bet duona ne vi< 
pati žmonija gimsta, 
kinta. Tik mūsų gy 
tarpsnyje jau daug k 
keitė, išaugo nauja l 
Lietuvoje, kurią mes 
me prieš 50-60 metų, 
pasakoja dabartinės L 
šeimininkai:

“Buvo musų krašte 
kurios kiekvieną dier 
nome istorine. 1940-1 
želis ir liepa, reve 
įvykių kulminacija, kl 
dies seimas priėmė 11 
ciją apie valstybės >1 
ką, paskelbdamas I 
Tarybų S oc i a 1 i s t i n e I 
blika. Tą pat lieposl 
plačiai nuskambėjo kl 
laracija: Lietuvos 11 
Seimas yra įsitikinęs! 
įstojimas į Tary bų S! 
nių Respublikų Sąjuil 
statą patikrins tikrą 11 
valstybės suverenuml 
pramonės ir žemės ull 
limą, tikrą tautinės H 
pražydėjimą, medžiai 
dvasinių liaudies jėl 
vystymą.“ I

Taigi, sužinoję tl 
viršuj pasakyta, mesi 
cijoje su džiaugsmu si 
me Liaudies Seimo tl 
O šiandien, praėjus! 
tams, pati istorija Iii 
tarimų teisingumą,iri 
vimą. Tai ir laikrąšči! 
cija pastebi: “I )ab;Asę,I 
šimteriopai ir šimler! 
kerojo įvairios liaudį 
šakos, kai raidės LT! 
mos visam pasauliui,I 
nių nuopelnai mums ! 
pamatai, kurie ilgai! 
stiprėja ir didina savi!

Dvasinės kultūros! 
Įėjimą Tarybų Lietu! 
ja su tais pirmūnai! 
buvo: “S. Nėris, P.! 
V. Montvila, L, (I 
Venclova, J. S imi! 
Gudaitis, J. Mikė! 
Dvarionas, K. Petrai! 
Dauguvietis ir daug! 
žymių literatų ir mer! 
jų, kurių kūryba ! 
socialistinio lietuvi! 
epochą“. (Citatos iš I 
tūra ir menas“. 1976.!

Lietuvos žmonių n! 
nius laimėjimus mil 
šviečia istorijos mok! 
didatė Stasė Juonie! 
rašo: “Gyvybinės ir! 
aplinkos, apsauga, I 
mas mokslas, medięi! 
tarnavimas, žemiaus! 
lyje butų nuoma, mat! 
aprūpinimas senai v! 
pendijos besimoka! 
pašalpos daugiav aik! 
moms — tai esminė! 
nės priemonės, kur! 
vendintos socialist i! 
suomenėje, be kur! 
vaizduojamas sociali! 
venimo būdas. Jas v! 
dyti įgalina visuo! 
vartojimo fondai“ ! 
rugsėjo 1 d. !

Šią tiesą ne tik ! 
spaudoje, bet liudijai 
turistai, kurie šiai.! 
lankėsi Tarybų Liet! 
savo akimis mate jo>! 
mą. Jie sako, kad! 
mūsų Lietuvos istor! 
matė taip turtingo ! 
ringo liaudies gy! 
koks yra šiandieninė! 
voje. Žinoma, nėra }! 
kad ir šiandien dar ! 
žuazinių liekanų, kur! 
do savo “rojų“. T;! 
tokiąs liekanas v ykst! 
ginio auklėjimo kov a!|

Svarbu suprasti, 1! 
dieniniai ekonomini.:! 
tūriniai laimėjimai 1! 
ir kitose socializmo !| 
yra jau socialistinės 
kos vaisius. Tie da!l 
dies laimėjimai ka! 
darosi didesni ir tur! 
kuomet kapitalistinė I 
ka serga visomis 11uq!I



PENKTADIENIS, SPALIO [OCTOBER Į 29, 1976 LAISVĖ 3-IAS PUSLAPIS

LIETUVA NAUJUOJU 
KELIU IR JOS PRIEŠAI

V. BOVINAS
Praeina šiltoji vasara, kuri 

augina duoną, maitina žmoni
ją. Bet duona ne viskas — 
pati žmonija gimsta, auga ir 
kinta. Tik mūsų gyvenimo 
tarpsnyje jau daug kas pasi
keitė, išaugo nauja karta ir 
Lietuvoje, kurią mes paliko
me prieš 50-60 metų. Štai ką 
pasakoja dabartinės Lietuvos 
šeimininkai:

“Buvo mūsų krašte vasara, 
kurios kiekvieną dieną vadi
nome istorine. 1940-ųjų bir
želis ir liepa, revoliucinių 
įvykių kulminacija, kai Liau
dies seimas priėmė Deklara
ciją apie valstybės santvar
ką, paskelbdamas Lietuvą 
Tarybų Socialistine Respu
blika. Tą pat liepos 21 d., 
plačiai nuskambėjo kita dek
laracija: Lietuvos Liaudies 
Seimas yra įsitikinęs, kad tik 
įstojimas į Tarybų Socialisti
nių Respublikų Sąjungos są
statą patikrins tikrą Lietuvos 
valstybės suverenumą, tikrą 
pramonės ir žemės ūkio paki
limą, tikrą tautinės kultūros 
pražydėjimą, medžiaginių ir 
dvasinių liaudies jėgų išsi
vystymą.”

Taigi, sužinoję tai, kas 
viršuj pasakyta, mes emigra
cijoje su džiaugsmu sveikino
me Liaudies Seimo tarimus. 
O šiandien, praėjus 36 me
tams, pati istorija liudija tų 
tarimų teisingumą ir realiza
vimą. Tai ir laikraščio redak
cija pastebi: “Dabar, kai de
šimteriopai ir šimteriopai iš
kerojo įvairios liaudies ūkio 
šakos, kai raidės LTSR žino
mos visam pasauliui, tų žmo
nių nuopelnai mums yra tarsi 
pamatai, kurie ilgainiui vis 
stiprėja ir didina savo galią”.

Dvasinės kultūros sukles
tėjimą Tarybų LietuVojfe ^sie
ja su tais pirmūnais, kurie 
buvo: “S. Nėris, P.. Cvirka, 
V. Montvila, L. Gira, A. 
Venclova, J. Šimkus, A. 
Gudaitis, J. Mikėnas, B. 
Dvarionas, K. Petrauskas, B. 
Dauguvietis ir daugelis kitų 
žymių literatų ir meno veikė
jų, kurių kūryba pradėjo 
socialistinio lietuvių meno 
epochą”. (Citatos iš “Litera
tūra ir menas”, 1976, Nr. 29).

Lietuvos žmonių materiali
nius laimėjimus mums nu
šviečia istorijos mokslų kan
didatė Stasė Juonienė — ji 
rašo: “Gyvybinės ir gamtos 
aplinkos, apsauga, nemoka
mas mokslas, medicininis ap
tarnavimas, žemiausia pasau
lyje butų nuoma, materialinis 
aprūpinimas senatvėje, sti
pendijos besimokantiems, 
pašalpos daugiavaikėms šei
moms — tai esminės sociali
nės priemonės, kurios įgy
vendintos socialistinėje vi
suomenėje, be kurių neįsi
vaizduojamas socialistinis gy
venimo būdas. Jas visas vyk
dyti įgalina visuomeniniai 
vartojimo fondai” (“Tiesa”, 
rugsėjo 1 d.

Šią tiesą ne tik skaitome 
spaudoje, bet liudija ir mūsų 
turistai, kurie šiais metais 
lankėsi Tarybų Lietuvoje ir 
savo akimis matė jos gyveni
mą. Jie sako, kad mes ir 
mūsų Lietuvos istorijoje ne
matė taip turtingo ir kultū
ringo liaudies gyvenimo, 
koks yra šiandieninėje Lietu
voje. Žinoma, nėra paslaptis, 
kad ir šiandien dar yra bur
žuazinių liekanų, kurie prara
do savo “rojų”. .Tad prieš 
tokiąs liekanas vyksta ideolo
ginio auklėjimo kova.

Svarbu suprasti, kad šian
dieniniai ekonominiai ir kul
tūriniai laimėjimai Lietuvoje 
ir kitose socializmo šalyse — 
yra jau socialistinės santvar
kos vaisius. Tie darbo liau
dies laimėjimai kas metai 
darosi didesni ir turtingesni, 
kuomet kapitalistinė santvar
ka serga visomis ligomis. 

i Buržuaziniai ideologai pro
paguoja melą, būk socialisti
nes šalis valdo diktatoriai, 
girdi, ten nesama demokrati
jos, nėra asmeninės laisvės, 
kad varžomi piliečių religiniai 
įsitikinimai. Tačiau tikrovės 
faktai kalba kitaip. Tarybinę 
demokratiją puikiai nušviečia 
L. Brežnevas. Jis sako: “Šią 
valstybinę valdžią mūsų šaly
je sudaro į Tarybas renkami 
daugiau kaip du milijonai 
darbo žmonių. Bet to nepa
kanka: beveik 30 milijonų 
Tarybų Sąjungos piliečių su
daro Tarybų aktyvą, savano
riškai ir nesavanoriškai pade
da dirbti didelį ir sudėtingą 
valstybės valdymo darbą. O 9 
milijonai darbo žmonių dirba 
renkamuose liaudies kontro
lės organuose, atidžiai stebi 
įvairių valdymo grandžių vei
klą, kovoja su biurokratizmo 
ir nesąžiningumo pasireiški
mais”. (“Tiesa”, 1976, birže
lio 30).

Prie to: “Daugiau kaip 100 
milijonų piliečių vienija prof
sąjungos, be kurių Tarybų 
Sąjungoje nesprendžiamas 
nė vienas gyvybinis klausi
mas, liečiantis darbo žmo
nes”. Tad kurioje kapitalisti
nėje šalyje yra tiek demokra
tijos darbo liaudžiai, kurios 
rankomis kuriamos visos gy
venimo gėrybės?

O kaip su ta “sąžinės lais
ve”? Sį klausimą nušviečia I. 
Aleksandrovas. Jis rašo, kad 
Tarybų Sąjungoje dar “esa
ma žmonių, prieštaraujančių 
komunistinei ideologijai, esa
ma ir atvirų antitarybininkų, 
socializmo priešų. Kai kurie 
iš jų patenka į teisiamųjų 
suolą. Tačiau ne už savo 
pažiūras, o už veiksmus, 

‘Prieštaraujančius įstaty
mams. Įkaitintųjų tarpe esa
ma tokių, kurie aktyviai daly
vavo fašistinėse baudžiamo-' 
siose ekspedicijose karo me
tu. Vakarų propaganda juos 
taip pat vaizduoja kaip “ko
votojus už laisvę” (“Tiesa”).

Aišku, kad veikia vis didė
janti visuotinė kapitalizmo 
krizė, imperializmo militari- 
niai pralaimėjimai, milijonai 
bedarbių, infliacija, moralinis 
ir politinis smukimas — ver
čia reakcinius kapitalizmo 
sluoksnius didinti ir plėsti 
ideologinę kovą prieš socializ
mo šalis. Amerikos kapitalas 
finansuoja radijo stotis kaip 
“Laisvė”, “Laisvoji Europa”, 
kurios iš Vakarų Europos 
transliuoja melo propagandą 
į socialistines šalis. Jų tikslas 
— gauti samdinių išdavikų 
socializmo šalyse, apdrausti 
kapitalizmo šalių darbo klasę 
nuo komunistinių idėjų. Ka
pitalo reakcija antitarybinei 
propagandai pajungė masinę 
informaciją. Jų valdoje yra 
radijas, televizorius, laikraš
tija, žvalgyba, diplomatija ir 
visokia diversija. Taip dar 
neseniai pasaulį nustebino, 
kad Amerikos žvalgyba 
(ČIA) net Italijoje sudėjo 
milijonus dolerių subversinei 
ir ideologinei kovai prieš 
Italijos Komunistų partiją. 
Juk tai tiesioginė intervenci
ja į tolimos šalies vidinius 
reikalus.

Žinoma, į tokį antitarybinį 
melo malūną įeina ir lietuviš
ki atplaišos, nusikaltę savo 
tautai, ’ tarnavę hitleriniam 
fašizmui. Jų veiklą teisingai 
apibūdina ir V. Žeimantas: 
“Siame tamsybininkų chore 
pasigirsta ir gerai prikimę 
lietuviškų buržuazinių nacio
nalistų balsai. Šie žmonės 
nenori matyti tų didelių lai
mėjimų, kuriuos yra pasieku
si Tarybų Lietuva, jos darbo 
žmonės. Kiekviena mūsų per
galė jiems kelia bejėgišką 
pyktį. Todėl lietuviškieji bur
žuaziniai nacionalistai prita
ria bet kokiam mūsų tikrovės 

juodinimui ir šmeižimui” 
(“Tiesa”, 1976, rugpiūčio 21 
d.).

Suprantama, melas tautas 
neišvaduoja — istorija panei
gia visokius subversantų kės
lus prieš socializmo pažangą. 
Lietuviškų “vaduotojų” spau
da yra tik kraštutinės reakci
jos kopija. Jų veikla žalinga 
ir tų šalių*gerovei, kuriose jie 
gavo prieglobstį. Be logiškų 
motyvų jų spauda —.“Dir
va”, “Naujienos”, “Draugas”, 
“Laisvoji Lietuva” ir kiti — 
vienu balsu gieda melą, kad 
Tarybų Lietuva “okupuota”. 
Antrąjį pasaulinį karą prieš 
žvėriškąjį hitlerinio fašizmo 
genocidą jie rašo kaip “di
džiausią politinę klaidą istori
joj”. O Europos šalių pasira
šyta taikos sutartis Helsinky
je jų spaudoje — tai “didysis 
gėdos dokumentas”.

Tai hitlerinių žudikų atgar
siai. Kaip jau čia prilipysi 
Tarybų Lietuvai “okupaciją”, 
kai istorija liudija jos pasi
rinktą lfĮ17 metų socialistinės 
revoliucijos kelią ir įstojimą į 
Tarybų Sąjungos draugovę. 
Juk socializmo santvarkoje 
nėra ir negali būti tautinės 
bei rasinės okupacijos.

Jeigu lietuviški “vaduoto
jai” turi intelektualių poten
cijų logiškai orientuotis vi
suomeniniais istorijos proce
so klausimais, tai jie turi 
žinoti, kad ir buržuazinė Lie- 
tuvos nepriklausomybė galė
jo susiformuoti tik dėka so
cialistinės revoliucijos. Juk 
yra žinoma, kaip tik po 
socialistinės revoliucijos per
galės, 1917 metų lapkričio 15 
d. pasaulyje nuskambėjo Le
nino ir kitų pasirašytą “Rusi
jos tautų teisių deklaracija”. 
Joje sakoma: “Didžioji Spalio 
socialistinė revoliucija išlais
vina visas Rusijos tautas". 
Tai istorija, kurią joks melas 
negali paneigti.

Kalbant taikos aspektu, 
jeigu lietuviškai reakcijai 
Europos SąlĮų taikos tikslais 
sutartys yra “gėdos doku
mentai”, tai kas tada? Vadi
nasi, jie laukia naujo hitleri
nio karo prieš socializmo 
šalis. Bet tai ruošimas kata
strofos pačiai Lietuvai, kurią 
jie nori “vaduoti". Juk šian
dien žmonija gyvena bran
duolinio ginklo epochoje. Čia 
jau ne komunistinė propa
ganda, bet kalba ir kapitalis
tinių šalių blaivesnė inteli
gentija. Jie įtikinamai kon
statuoja, kad branduolinis 
karas, ypač Europos teritori
joje, būtų pabaiga civilizaci
jos. Tad ir mūsų Lietuvoje 
nebus ką “vaduoti", nes liks 
tik pelenai ir griuvėsiai. To
dėl Tarybų Sąjunga ir kitos 
socialistinės šalys taip ener
gingai kovoja, kad branduolį 
nio kart' pavojus butų paša
lintas. Reikia tikėti, kad tai
ka laimės.

Žinoma, taikos ir socialinės 
pažangos laimėjimai, lemia 
lietuviškų “vaduotojų" politi
nius pralaimėjimus. Tai jau 
pastebime ir iminėtų jų laik
raščių puslapiuose. Tai mus 
džiugina, o jie lieja ašaras, 
kad “pereitais metais dar 
daugiau išsivystė ir sustiprė
jo komunizmas”. Na, o 
“Jungtinės Tautos savo tari
mais — jie buvo prieš rasiz
mą ir tautų pavergimą — 
pavirto komunizmo įrankiu”. 
Kiti jau bijo prarasti ir 
“šventąjį sostą”, nes, sako
ma, kad “Maskva jau užka
riauja ir Vat ikaną".

Taigi, kiek “vaduotojai” 
pralaimi — tiek laimi taika ir 
socialinė pažanga. Tačiau jie 
dar juodys savo sekėjų sąmo
nę, kol jie gaus dolerių. Bet 
istorija žada visokiems taikos 
ir socialinės pažangos prie
šams negarbingą mirtį.

V. Bovinas

Bermuda. — Didžiulis ta- 
vorinis laivas su visa įgula (37 
žmonėmislčia vandenyse din
go. Spėjama, kad jis bus 
nuskendęs.

Puoselėjamas liaudies menas APIE KOLŪKĮ IR JO DARBŠOlUOSIUS ŽMONES

OBELIS KUR AUGALOTA

Vilniaus V. Kapsuko universiteto etnografinis ansamblis.

Rugsėjo pabaigoje Vilniu
je, Kutuzovo aikštėje, vyko 
liaudies meno dirbinių mugė. 
Joje savo gaminius demon
stravo Kauno, Šiaulių liau
dies meistrai. Su juodosios 
keramikos eksponatais pasi
rodė Merkinės liaudies meis
trai. Lankytojus linksmino 
tradiciniai mugių herojai Jo
nis ir Petronė, grojo kaimo 
kapela, pasirodė V. Kapsuko 
universiteto etnografinis an
samblis.

MŪSŲ SVEIKATOS KLAUSIMAIS

PASKAUDĖS IR PRAEIS?
O JEIGU NE . . .

Jau kelis dešimtmečius 
mes analizuojame priežastis, 
dėl ko daug ligonių, susirgu
sių ūminiais pilvo ertmės 
organų susirgimais, į ligoni
nes atvyksta pavėluotai. At
vyksta tada, kai liga būna toli 
pažengusi ir neretai grėsmin
gai susikomplikuoja. Tada į 
kovą už žmogaus gyvybę 
stoja gydytojai", medicinos 
seserys ir kitas personalas. 
Si pavėluota kova būna labai 
sunki ir sudėtinga, reikalau
janti daug patirties, jėgų ir 
lėšų. Ir ne visada, deja, 
sėkminga.

Pakalbėkime atvirai. Dau
gelio metų statistiniai duo
menys rodo, kad, susirgę 
apendikso uždegimu, apie 40 
procentų suaugusių ir vaikų į 
ligoninę atvyksta tik po paros 
ar netgi vėliau. Iš pokalbių su 
ligoniais ar jų artimaisiais 
aiškėja, kad beveik visi jie 
žinojo, kas tas apendicitas ir 
kaip jis pasireiškia. Nusi
skundimai beveik vienodi: 
gana staiga pradėjo skaudėti 
pilvą, lyg tai po duobute, lyg 
ir plačiau. Pykino, vėmė. Lyg 
kiek palengvėjo. Po kurio 
laiko pradėjo daugiau skau
dėti dešinį šoną. Šiaip bendra 
būklė nebloga. Ir tada imama 
save ar artimuosius raminti: 
“Praeis. Išgersiu tabletę 
analgino . . .” Kai paklausia
me, kodėl nesikreipė į gydy
toją pirmomis valandomis ar 
kiek vėliau, o rizikavę užtęsti 
ligą, atsako: “Maniau, kad 
praeis”.

Štai šitas “maniau” yra ir 
didžiausių nelaimių, ilgo gu
lėjimo ligoninėje ir įvairių, 
kartais gana sunkių, tolesnių 
pasekmių priežastis. To iš
vengtume, jei, prasidėjus 
skausmams, pasitartume su 
specialistu.

Kai sugenda laikrodis ar 
televizorius, juk nesiimame 
taisyti patys, o skubame jį 
nešti į taisyklą meistrams. 
Tad nejaugi žmogaus orga
nizmas ir jo veiklos sutriki
mai yra tokie paprasti, kad 
apie tai gali spręsti kiekvie
nas? Ypač tai reikia atsimin
ti, jei sunegaluoja maži vai
kai, kurių organizmas dar 
nesutvirtėjęs. Kiekviena už^ 
delsta valanda tiek suaugu
siam, o ypač vaikui, reiškia 
tokį rizikos laipsnio padidėji
mą, kurio, deja, dar neap
skaičiavo jokia elektroninė 
mašina.

Kodėl taip? Ogi todėl, kad

Žiūrovai perka suvenyrus.

vietinis uždegimas kiekvie
nom žmogui vystosi netoly
giai. Suaugusiems pirmą pa
rą apendiksas nuo uždegimo 
prakiūra ne taip jau dažnai, o 
vaikams tai atsitinka žymiai 
greičiau. Prakiurus apendik
sui, įvairiose pilvo ertmės 
vietose ar visoje ertmėje 
prasideda pūlingas uždegi
mas, kurį likviduoti būna 
labai labai sunku. * Ypač vai*-; 
kams ir pagyvenusio amžiaus 
žmonėms, kurių organizmo 
savigynos reakcijos daug ma
žesnės. O kas dėl to kaltas? 
Ogi mūsų abejingumas sau ir 
savo artimiesiems, delsiant 
kreiptis į gydytoją, tikintis, 
kad ir taip praeis.

Be ūminio apendicito, yra 
dar visa eilė ūminių pilvo 
ertmės organų ligų, kur svar
biausia — laiku kreiptis į 
gydytoją. Kokie gi dažniausi 
tokie susirgimai? Tai ūminis 
tulžies pūslės uždegimas, ku
rį neretai lydi ir kasos užde
gimas, tai žarnų nepraeina
mumas, prakiurusi skrandžio 
ir dvylikapirštės žarnos opa, 
įstrigusi išvarža ir kt.

Tų susirgimų požymiai ne 
visiems vienodai pasireiškia, 
ir kiekvienas juos gali su
prasti savaip. Reikėtų įsidė
mėti vieną tiesą — jei skaus
mai pilve trunka bent keletą 
valandų, neatidėlioję kreipki
mės į gydytoją. Tuo dažnai 
išvengsime ne tik komplikaci
jų, bet neretai išgelbėsime 
gyvybę sau ir savo artimie
siems.

Atminkime: gydytojai, ir 
didžiausias pastangas dėda
mi, kartais būna bejėgiai, jei 
į juos kreipiamės pavėluotai. 
Ypač būkime apdairūs, sune
galavus vaikams.

Stasys Šumskas 
Medicinos mokslų daktaras 

respublikinės Klaipėdos 
. / ligoninės vyriausiasis 

, . ' chirurgas

S y rija nesitrauks 
iš Libano

Damaskus. — Syrijos vy
riausybė sako, kad ji jokiu 
būdu neištrauks savo milita- 
rinių jėgų iš Libano. Jos 
pareiškimas esąs taikomas 
Jungtinėms Valstijoms, 
Prancūzijai ir Tarybų Sąjun
gai kaip įspėjimas, kad jos 
nesikištų į Libano reikalus, 
arba patartų Syrijai derėtis 
su palestiniečiais ir jų šalinin
kais Libane.

Kėdainių — Panevėžio 
automagistralėje, pradedant 
maždaug aštuntuoju kilome
tru, trumpam atokvėpiui nuo 
vasaros karščio pakelėse ri
kiuojasi dešimtys mašinų. 
Pakalbinsi keleivius — ir 
išgirsi, kad ne vienas, prava
žiavęs šimtus kilometrų, turi 
dar pasiekti Zarasus. Rygą, 
Taliną, Leningradą. Jei vyks
ta priešinga kryptimi — kiti 
tolimi adresai. Ir nesunku 
suprasti, kodėl, būtent, šį 
kelio ruožą poilsio valandėlei 
pasirinko keliautojai. Mat, 
šitą paplentę iš abiejų pusių 
juosia ne tik ūksmingi me- 

1 džiai, teikiantys pavėsį, bet 
ir masinančios jau prinoku
siais vaisiais obelys. Ir taip 
per gerą dešimtį kilometrų, 
nusitęsusių Antano Snieč
kaus kolūkio laukais.

Šių laukų šeimininkai, gar
sėjantys aukšta žemdirbys
tės kultūra bei intensyviu 
pramoniniu gyvulininkystės 
ūkiu, senokai pasirūpino ir 
pakeleivu. Obelys specialiai 
tam ir pasodintos, kad prava
žiuodamas galėtum atsigai
vinti, nusiraškęs antaninį, 
alyvinį ar, sakysim, raudon- 
šonį grabšteiną. Pasidomėjus 
sužinome, kad vienas pirmų
jų šiuo pakelės servisu gal 
prieš kokį penkiolika metų 
susirūpino vyriausiasis kolū
kio agronomas Jurgis Mitas.

Minėtoji pakelė — tik vie
nas bruožas Antano Snieč
kaus kolūkio vizitinėje korte
lėje. Prisimenu kolūkio pir
mininko Vlado Jakščio žo
džius, pasakytus pradedant 
pokalbį apie ūkio žmones, 
darbus, laimėjimus ir rūpes
čius. Kaimyninėje Dotnuvo
je, pasakė jis, gimė ir brendo 
Lietuvos žemės ūkio ateitis ir 
bene pirmiausia gyvenimis- 

’kaD ji -buvo įprašrtiirfta^čiai, 
Aristavoje, liudydama, ką 
mūsų kaimui davė kolūkinė 
santvarka, broliškų tarybinių 
tautų parama, socializmas.

. . . Šimtamečių liepų alėja 
centrinėje kolūkio gyvenvie
tėje, prie jos besiglaudžian- 
tys kolūkiečių gyvenamieji 
namai, įrėminti į žalias vejas, 
čia pat besnūduriuojantys 
tvenkinys su žaismingais til
teliais virš jo — tarsi kokia 
idiliška ramybės sala. Patys 
narnai, raudono ir balto mūro 
ar suomiško tipo mediniai, 
neribojami tvorų, kaimo mo
terų darželiais padabtini, vei
kiau primena kurią nors jau
kią Palangos kurorto gatvę, 
negu tą kaimą, kuris vis dar 
iškyla vaikystės prisimini
muose.

Iš čia patraukiame į laukus, 
kur javapiūtėje gaudžia kom
bainai, presai, automašinos, 
ir sužinome, kad pustrečio 
šimto hektarų miežių lauke 
prikuliama po 65 centnerius 

RAIBOJI GEGUTĖ JAU NEKUKUOJA

Šalta žiemužė jau atkeliavo, v 
Lygioj lankoj sniegas baltavo.

O drylia la la, o drylia la la,
Lygioj lankelėj sniegas baltavo

Šiaurus vėjelis ir jau atėjo,
Medžių lapeliai kristi pradėjo.

O drylia la la, o drylia la la, 
Medžių lapeliai kristi pradėjo.

Žalios giružės jau geltonuoja,
Raiboji gegutė jau nekukuoja.

O drylia la la, o drylia la la,
Raiboji gegutė jau nekukuoja.

Gražios gėlelės nustoj žydėję,
Ir vyturėliai nustoj čiulbėję.

O drylia la la, o drylia la la,
Ir vyturėliai nustoj čiulbėję.

Visi paukšteliai jau iškeliavo,
Šiltam kraštely prieglaudas gavo,

O drylia la la, o drylia la la,
Šiltam kraštely prieglaudas gavo.

Fr. Mankauskas
Miami, Fla.

grūdų iš kiekvieno hektaro. 
Tokį derlių, gal penkis kartus 
didesnį, negu pavykdavo 
išauginti pirmaisiais pokario 
metais, dabar užaugina tie 
patys žmonės. Tik jie dirba 
kur kas lengviau ir per keletą 
metų nesunkiai sutaupo nuo
savam namui, gražiems bal
dams, automobiliui, kelio
nėms. Beje, žmonių gydymo, 
poilsio, saviveiklinio meno 
rateliams ir kitiems kultūri
niams reikalams kolūkis kas
met išleidžia apie 60 tūkstan
čių rublių. Dalis šių lėšų 
skiriama ekskursijoms, ge
riausiai dirbančių žmonių tu
ristinėms kelionėms į įdomias 
šalies vietas bei užsienio šalis 
apmokėti.

Kasmet išauginami labai 
gausūs derliai, pramoniniu 
būdu tvarkoma gyvulininkys
tė ūkiui duoda pakankamai 
lėšų didelėms statyboms. Ne
seniai čia užbaigtas moder
nus žemės ūkio mašinų par
kingas ir dirbtuvės, kainavę 
milijoną rublių, pastatytas'5 
tūkstančių vietų kiaulidžių 
kompleksas. Per artimiau
sius penkerius metus užsimo
ta pastatyti erdvius kultūros 
namus su 500 vietų žiūrovų 
sale, virš 60 gyvenamųjų 
namų, nemaža kitų gamybi
nių ir visuomeninių pastatų.

Tačiau pati įspūdingiausia 
kolūkio statyba, — tai hidro
techninė užtvanka prie Obe
lės upelio ir dar dvi vandens 
saugyklos, kurių sąmatinė 
vertė siekia 10 milijonų ru
blių. Pastačius jas, visuose 
ūkio laukuose bus įrengtos 
automatinės lietinimo siste
mos. Žemė ir dabar dosni, o 
neužilgo, kaip tvirtai yra 
įsitikinę jos šeimininkai, duos 
dvigubai didesnius derlius.

Šis vidurio Lietuvos lygu
mose esanti kblūkis vaizdžiai 
įprasmina ir atspindi viso 
Lietuvos kaimo praeitį, jo 
dabartį ir ateities perspekty
vą. Ilgamečio Lietuvos Ko
munistų partijos vadovo, žy
maus Tarybų valstybės vei
kėjo Antano Sniečkaus vardu 
pavadinto kolūkio žemdir
biai, sumaniai tvarkydamie- 
si, stengiasi pateisinti šį gar
bingą vardą, ir tai jiems 
sekasi. J. Bagdanskis

Karo kriminalistas 
bažnyčių taryboje!

Nacionalinės Bažnyčių Ta
rybos nariu yrą Rumunijos 
Ortodoksų Epiškopalų Baž
nyčios arkivyskupas Valerian 
Trifa. Jis taipgi priklauso 
Amerikos Ortodoksų Bažny
čiai. Bet pasirodo, kad jis yra 
karo kriminalistas, padėjęs 
naciams skersti žmones. Išsi
vystė didelis reikalavimas jį 
pašalinti iš Bažnyčių tarybos.
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KODĖL ER KAIP PRIEŠ 200 METŲ 
GIMĖ JUNGTINĖS VALSTIJOS?

Užsieniečiai Generolai Amerikos
Revoliucijoj

D. M. ŠOLOMSKAS

t

(Pabaiga iš praeito num.)

GENEROLAS KAZIMIERZ PULASKI
Tarpe žuvusių užsieniečių už Amerikos Revoliucijos perr 

galę yra ir lenkų generolas Kazimierz Pulaski. Pulaski 
buvo grafo sūnus, gimęs vaka
rinėj Ukrainoj 1748 metais. 
Būdamas turtingo grafo sūnus, 
Pulaski gavo karinį mokslą, 
bet jis nesutiko su Lenkijos su- 
biūrokratejusia vyriausybe. Jis 
veržėsi prie laisvių, prie žmo
niškesnio gyvenimo. Už tai 
Lenkijos valdžia 1772 metais 
jį ištrėmė iš Lenkijos.

Generolas K. Pulaski į Ame
riką atvyko 1777 metais ir pa
siūlė Washingtonui savo patar- 
navymą. Washingtonas apsi
džiaugė sulaukęs karinės pa- 
gelbos ir Pulaskiui pavedė or

ganizuoti raitelius, kurie tais laikais vaidino labai svarbią 
rolę kare. Jam tas darbas sekėsi.

Generolas Pulaski dalyvavo daugelyj kovų, bet geriau
siai pasižymėjo, tai ilgoj kovoj prie Valley Forge. Wash
ingtonas 1777 ir 1778 metais kur tik matė didelį pavojų, 
tai ten ir siuntė generolą Pulaskį su jo raitarija. Ir Pu
laski išėjo pergalėtoju. 1779 metais anglų didelės jėgos, 
pietuose, apgulė Charlestown miestą. Pulaskis pribuvo su 
raiteliais ir anglus sumušė.

Gen. K. Pulaski

Spalių 9 dieną, 1779 metais, generolas Pulaski su savo 
raiteliais užklupo anglus Savannah miesto srityj. Kova 
buvo baisiai žiauri. Pulaskis buvo mirtinai sužeistas ir po 
dviejų dienų mirė.
, Generolas Pulaski mirė, bet jo darbai už Amerikos liau
dies laisvę yra gyvi ir gerbiami. 1855 metais Kongresas 
nutarė pastatyti jam paminklą Savannah mieste. Yra 
daug gatvių ir kitų vietų pavadinta jo vardu.

GENEROLAS TADAS KOSCIUŠKA
Tadas Kosciuška buvo žmogus, kurio darbus visi laisvę 

mylį žmonės įvertina 'ir Taip pat žmogus^ už kurio tautybę 
varžosi lietuviai ir lenkai patrijotai.

Tadas Kosciuška, sūnus Liudviko Kosciuškos ir Teklės 
Ratomskaitės, gimė 1746 metais, Moreszowzino sodžiuje. 
Jis gerai mokėsi ir tėvas leido jį į karo mokyklą Varšavoj. 
Mokykloj savo gabumais atkreipė atydą lenkų kunigaikščio 
Kazimierz Czartorycki. Tas didžiūnas 1769 metais pa
siuntė Tadą į užsienį mokytis aukštose karo mokyklose. 
Tadas mokėsi Vokietijoj, Italijoj, Francūzijoj, taipgi 
garsioj Bresto karo mokykloj Paryžiuj. Jis ten susipažino 
su fortifikacijomis, pėstininkų taktika, laivyno reikalais 
ir kitais karo mokslais. Pasiekęs artilerijos kapitono 
laipsnį ir apsiginklavęs karo žinojimu, jis grįžo Lenkijon.

Už Tado Kosciuškos tautybę ginčijasi patrijotiniai lie
tuviai ir lenkai. Mes nesigilinsime nei į jo asmeninį gyve
nimą, kuris buvo pusėtinai margas, nei į jo tautybę. Se
niau išleistos lenkų knygos aiškino, kad Tado tėvas buvo 
lenkas, o motina lietuvė. 1790 metais Tadas Kosciuška 
rašė laišką, tais laikais Lietuvoj esantiems karo vadams, 
prašant grąžinti jį į Lietuvą, kur, tarpe kitko, sakė: “Kas 
aš esu, jei ne lietuvis, jūsų tautietis V’ Kitame laiške, jo 
rašytame 1815 metais, birželio 10 dieną, Rusijos carui 
Aleksandrui I, Tadas Kosciuška vėl sakė: “Aš esu lietu

vių giminės.” Ir prašė caro 
palengvinti Lietuvos padėtį. 
Lenkų rašytojas Jan Lechon, 
žurnale “Polish Review” 
(liepos 13, 1942 m.) pripa
žįsta, kad Kosciuška buvo 
lietuvių kilmės. Tiek ir už
teks apie Tado tautybę.

Kosciuška į Ameriką at
vyko revoliucijos pradžioj ir 
1777 m. jis jau buvo Wash- 
ingtono armijos eilėse. Prie 
Yorktown, New York vals
tijoj, jis pasižymėjo kovoj 
prieš anglus ir Washingto
nas pakėlė jį į artilerijos 
pulkininko laipsnį, o kiek

vėliau įtraukė į savo štabą, kaipo asmeninį karo patarėją.
Kosciuška buvo ne vien sugabus karo specijalistas, bet 

ir labai žmoniškas ir draugiškas su kariais, kas greitai jį 
padarė vienu iš labiausiai mylimų užsieniečių karo vadų. 
Jis nuoširdžiai ir energingai kovėsi už Amerikos liaudies 
laisvę. ii.

Kada Amerikos Revoliucija laimėjo, tai 1783 metais 
Jungtinių Valstijų Kongresas padėkavojo Kosciuškai už 
jo nuoširdumą, suteikė jam Jungt. Valstijų pilietybę ir 
brigados-generolo laipsnį, davė didelius žemės plotus, 
palocių ir paskyrė pensiją iki mirties.

Bet neilgai Kosciuška ilsėjosi. Tuo kartu Austrijos, 
Vokietijos ir Rusijos karaliai susitarė užpulti ant Lenki
jos-Lietuvos valstybės, atsiimti nuo jos žemes, kurias skai
tė savomis.

Gegužės 3 d., 1791 metais Tadas Kosciuška jau buvo 
Lenkijoj.' Jis parsiskubino ginti tą kraštą. Lenkijos 
vyriausybė pavedė jo komandai armiją. Pradžioj porą 
mūšių jis laimėjo, bet prie Bug upės, kur Kosciuška tu

rėjo 4,000 lenkų armijos prieš 18,000 rusų, jis buvo skau
džiai sumuštas. Lenkijos Pirmas Padalinimas pravestas 
gyvenimam

Sausio mėnesį, 1793 metais, Kosciuška atvyko į Paryžių. 
Francūzijoj ėjo revoliucinė kova. Jis prašė Francūzijos 
revoliucinės valdžios pagelbėti Lenki jai-Li etų vai, žadėjo 
po pergalės vesti Lietuvą-Lenkiją Didžiosios Francūzijos 
Revoliucijos keliu. Jis buvo liudininku, kaip Francūzijos 
liaudis nukirto savo buvusiam karaliui Liudvikui XVI 
galvą. Francūzijos Revoliucija buvo pačioj aukštumoj. 
Jakobiniečiai norėjo suteikti Lietuvai-Lenkijai pagelbą, 
bet jie neišgalėjo, nes ant Francūzijos, .kaip vilkai, puolė 
Vokietija, Austrija, Ispanija, Anglija ir kitos karališkos 
valstybės.

Grįžtant, Leipzigo mieste, Vokietijoj pasitiko jį lenkai 
ir pranešė, kad jau prasidėjo Antras Lenkijos Padali
nimas (1793) ir prašė jo, kad jis imtųsi diktatoriaus ga
lios išgelbėjimui Lietuvos-Lenkijos valstybės. Tadas nesu
tiko priimti tą pasiūlymą. Jis lenkus kritikavo, kad jie 
norėjo tik apginti Lietuvos-Lenkijos valstybės sienas. Jis 
griežtai reikalavo didelių socialių reformų, kaip tai, panai
kinimo baudžiavos, nes tik ta sąlyga galėjo sukelti Len
kijos-Lietuvos valstiečius kovai prieš užpuolikus. Jis sakė:

“Jeigu jau kariauti, tai taip kariauti, kaip Amerikoj 
kariavo už laisvę, už pilnas savo teises, kaipo žmonių, ir 
už nepriklausomybės teises”

Žinoma, lenkai valdonai nesutiko su Kosciuška. Jie ne
norėjo panaikinti baldžiavos, jie norėjo tik valstybės sie
nas ginti. Bet kaip pasiekė žinia, kad rusai triuškina len
kus, tai Kosciuška, nors nesutikdamas su esančia šalies 
tvarka, išsiskubino ginti Lenkijos-Lietuvos valstybę.

Kovo 23 d., 1794 metais, Kosciuška jau buvo Krakovoj. 
Sekančią dieną jis sekdamas Francūzijos revoliucijonie- 
rių-jakobiniečių pavyzdį, sušaukė karo vadus Kapucinų 
bažnyčioj ir prisiekdino kovoti iki pergalės.

Pradžioj jis turėjo pasisekimų. Bet vėliau rusų genero
las Denisovas su 25,000 savo armijos užklupo Kosciuškos 
14,000 armiją prie Szekociny ir sumušė. Iš šešių lenkų 
generolų liko tik du ir tie sužeisti. Armija buvo visai su
naikinta. Tada Kosciuška suorganizavo 35,000 vyrų ar
miją ir užsidarė Varšavoj, .kad apgynus sostinę. Varšavą 
apgulė 25,000 vokiečių, bet negalėdami paimti, pasitraukė. 
Tada apgulė galinga rusų armija vadovystėj paskilbusio 
maršalo Suvorovo. Lenkų tarpe prasidėjo suįrutė. Tadas 
Kosciuška, matydamas pražūtį, metė lotynų kalboj gar
sią grąžę: “Finis Poloniae!” (Pabaiga Lenkijos!)

Lenkai buvo sumušti. Kosciuška pateko į nelaisvę. Ru
sijos carienė Katrė uždarė jį į paskubusią Petro-Povilo 
tvirtumą. Iš ten Kosciušką išlaisvino rusų caras Povilas 
1796 metais, po galutino Lenkijos-Lietuvos valstybės pa
dalinimo (Trečio Padalinimo), kuris įvyko 1795 m.

Kosciuška vėl atvyko į Ameriką. Bet jis čia ilgai negy
veno,—1798 metais išvažiavo į Francūziją. Ir ten padėtį 
jau rado kitą. Francūzijos Revoliucija jau buvo pasmaug
ta. Jos vadai Maratas, Dantenas, Robespierre ir kita iš
žudyti. Įvesta stambios buržuazijos geležinė diktatūra, 
priešakiu pastatytas militaristas Bonapartas! Napoleonas, 
mąstąs apie pasaulio pavergimą, kuris puolė vieną po ki
tos šalis ir nugalėjo.

Napoleonas įvertino Kosciuškos karinius gabumus. Jis 
prašė jį stoti į armiją, už tai siūlė palaikyti Lenkijoj, 
Varšavos srityj, “nepriklausomą” .kunigaikštystę. Bet 
Kosciuška nesutiko su Napoleono planais. Jie jam buvo 
svetimi. Jis reikalavo pilno Lenkijos-Lietuvos valstybės 
atsteigimo, ko, žinoma, Napoleonas nenorėjo.

Kosciuška apsigyveno Bervelėj, netoli Paryžiaus. Na
poleonas sudarė Lenkijos kunigaikštystę, į kurios ribas 
įtraukė ir Suvalkiją. Lenkų armija, vedama generolo Po- 
niatowskio, dalyvavo 1812 metų kare prieš Rusiją. Tas 
karas baigėsi Napoleono pražūtimi. Rusijoj jo armijos 
buvo sumuštos ir sušalo. 1814 metais Rusijos armija, prie
šakyj su caru Aleksandru I, užėmė Paryžių. Aleksandras 
atsiminė apie Kosciušką ir jį aplankė. Gal carą prie to 
paakstino tas, kad jis turėjo laisvesnes pažiūras, kaip kiti 
Rusijos carai.

Tadas Kosciuška mirė Francūzijoj, Solothure, balan
džio 2 d., 1817 metais. Jo kūnas buvo parvežtas į Krakovą 
ir katedroj palaidotas.

Tadas Andrius Kosciuška buvo ne vien žymus karinin
kas, bet ir demokratas. Dar Jungtinėse Valstijose būda
mas jis sutiko ir draugavo su Jeffersonu. Jis palaikė ar
timus ryšius ir su tokiais žmonėmis, kaip Lafayette, kurie 
stovėjo tarpe demokratijos ir monarchijos.

Be armijos, be jėgos, be karo vadų, Amerikos Revoliu
cija nebūtų galėjus laimėti. Juk Marksas ir Engelsas mo
kino, kad “prievarta yra istorijos akušerė,” o “spėka, da
bartiniu laiku, tai armija ir laivynas”—rašė Fredrikas 
Engelsas. Gi spėką ir prievartą galėjo nugalėti tik kita 
spėka ir prievarta, vedama žmonių, kurie žinojo, kaip rei
kia jėgas naudoti. Tokiais žmonėmis Amerikos- Revoliu
cijoj iš svetimšalių ir buvo generolai Steuben, Lafayette, 
Pulaski, Kosciuška ir visa eilė kitų.

Nepaprastai gražus vaizdas

LIETUVOS ŽURNALISTO APYBRAIŽA APIE 
MUSŲ ŽYMŲJĮ VEIKĖJA IR KOVOTOJA

Povilas Venta ir jo audringo 
gyvenimo kelias

■ MYKOLAS JACKEVIČIUS

Prancūzijos koncentracijos stovykloje “Camp Jurs” [iš 
kairės]: V. Kazlauskas, A. Bulota, A. Šlapys ir Povilas 
Venta.

Respublikos kariai taip ty
liai ir sumaniai susigrupavo 
prie Ebro, kad anapus upės 
apsikasęs priešas nieko neįta
rė. Frankistai vėlai pastebėjo 
atakuojančius. Nepadėjo nei 
raketos, apšvietusios drumz
liną upę, nei atidengta ugnis. 
Respublikos karių valtys, 
nakties prieglobstyje per- 
skrodusios upę, buvo jau 
visai arti. Iš valčių, o taip pat 
iš puolančiųjų kranto, be 
atvangos kaleno kulkosvai
džiai, apiberdami priešą švi
nine kruša. Frankistai, pa
matę, kad nieko nepeš, paliko 
apkasus ir išdūmė. Respubli
kos daliniai plačiu ruožu žai
biškai forsavo Ebrą.

Džiaugsmas užliejo ir Povi
lo Ventos krūtinę, kai jis, 
atsidūręs kitame upės kran
te, persekiojo besitraukian
čius priešus. Pagaliau ir tie, 
kurių pusėje kaunasi iki dan
tų ginkluoti reguliarūs vokie
čių bei italų daliniai, gavo 
lupti.^Nors ir pranašesni 
skaičiumi, bet bėgo. Ar ilgAi 
taip? Juk ką besakytum, o 
jaučiama, kad jėgos vis la
biau senka. Ispanijos respu
blikos patriotai ir savanoriai 
turėjo viską, kas buvo reika
linga pergalei. Jiems trūko 
tik vieno, svarbiausio — gin
klų!

— Ak, šitie buržuaziniai 
“nesikišėliai”, — liejo Venta 
savo pyktį, kai jie šešiese, 
siauru kalnų taku, žygiavo iki 
Gandesos. — Anglija ir Pran
cūzija, dėdamosi labai neu
traliomis, užblokavo šiaurės 
pakrantę, o Viduržemio kū- 
roje patruliuoja vokiečių ir 
italų karo laivai.

— Taigi, — pritarė drau
gas. — Įsivaizduoji, kaip 
sunku tarybiniams žmonėms 
mums padėti.

— E, žiūrėk, — Venta 
parodė žemyn, — ^skubėkime 
padėti patys sau. — Ir tuč
tuojau įsakė:

— Pasislėpt.
Šeši vyrai sulindo už di

džiulių akmenų. Tuo pačiu 
taku į juos kopė fašistai. Tik 
priekyje buvo keli civiliai.

Venta įsakė prisileisti būrį 
kuo arčiau, o po to priversti 
pasiduoti. Svarbiausia — ne
sirodyti iš už akmenų, kad 
nematytų, kiek jų.

— Manos arriba (Rankas 
aukštyn!) (isp.) — nuaidėjo 
Ventos balsas, kai fašistai 
buvo visai netoli.

Frankistai iškėlė rankas.
— Sumest ginklus į krūvą, 

kitaip šaudysime, — pasigir
do griežta Ventos komanda.

Kai ir šis įsakymas buvo 
įvykdytas, Venta su drau
gais, atkišę šautuvus, pasiro
dė iš už akmenų. Frankistai, 
jų buvo daugiau kaip trisde
šimt, nuščiuvo ir pasidavė tik 
šešiems kariams.

— Kodėl vien pistoletais ir 
šautuvais ginkluoti? Kur kul

kosvaidžiai? — paklausė Ven
ta belaisvius.

- Kai užėmėte Korberą, 
musų vadai, pamatę, kad 
supate, sėdo ant žirgų ir 
pabėgo. Tada mes palikome 
savo kulkosvaidžius ir priver
tėme šiuos civilius gyvento
jus rodyti mums kelią į 
Gandesą.

— Šaunūs kariai, — nusi
šaipė Venta, — ką čia bekal
bėti. Na o dabar žengte marš, 
I nelaisvę.

Bet tai ir buvo paskutinė 
pergalė, kuria jam teko pasi
džiaugti. Juo toliau, tuo sun
kiau sekėsi respublikos ka
riams atmušinėti atakuojan
čius priešų pėstininkus, ku
riuos vis gausiau rėmė tankai 
ir aviacija.

O 1938 metų rugsėjo 23-ąją 
Ispanijos respublikos vyriau
sybė atšaukė iš frontų visus 
tarptautinių brigadų ir ispa
nų daliniuose kovojusius už
sienio savanorius. Taip reikė
jo, norint kad Tautų Sąjungai 
įsikišus, sukilėlių pusėje nu
stotų kovoję vokiečiai ir ita
lai.

Demobilizuotieji savanoriai 
patraukė atgal į gimtuosius 
kraštus — Suomiją, Belgiją 
ir kitur. Tačiau ponų Lietu
vos ir kai kurių kitų valstybių 
vyriausybės atsisakė įsileisti 
savo piliečius — Ispanijos 
kovotojus. Juos ir daugelį 
kitų pasisiūlė priglausti Mek
sika, bet — vėl bėda — 
Prancūzija neleido įvažiuoti į 
jos uostus.

Tuo tarpu italai ir vokiečiai 
nė neketino palikti Ispaniją. 
Gruodžio pabaigoje forsavę 
Segrės upę, italai pradėjo 
veržtis Katalonijos sostinės 
Barselonos link. Prieš kelis 
rnėnesius demobilizuoti sava
noriai nutarė dar kartą pra
šyti, kad jiems leistų padėti 
respublikai. Vėl gavę gink
lus, tarptautinių brigadų na
riai, kiek galėdami stabdė 
fašistus ir stengėsi, kad kuo 
daugiau Ispanijos darbo žmo
nių, jos tikrųjų patriotų, 
spėtų per Pirenėjų kalnus pa
tekti į Prancūziją . . .

KONCENTRACIJOS 
STOVYKLOSE

Fašistai buvo jau nebetoli, 
bet Prancūzijos valdžia dar 
vis neleido pereiti sienos. 
Dešimtys tūkstančių respu
blikos karių, tarptautinių bri
gadų kovotojų, civilių gyven
tojų su paskubomis pasiimta 
manta laukė nebe pirmą die
ną.

Pagaliau . . . Tačiau be 
sunkiųjų ginklų. Taip įsakė 
prancūzai. Tiek to, bet ir 
frankistams jų nepaliks. Į 
p r u raj a s 1 e k ė pa t ran k o s, 
sunkvežimiai, padegti benzo- 
vežiai. Karinė technika, ne 
seniai dar tokia reikalinga, 
buvo naikinama be jokio gai

lesčio. Kitos išeities nebuvo.
Anapus sienos sudėjo gink

lus. Prancūzai paviršutiniš
kai apkratė ir įsakė žygiuoti 
toliau. Kryptis? Ją nurodinė
jo kas 50 metrų stovį gard- 
mobiliai (žandarai), kurių gy
vu koridoriumi ėjo į nežinią 
didvyriškai kovoję ispanų ka
riai ir svetimšaliai savano
riai.

Povilas Venta kartu su 
keliais draugais po kokios 
paros atsidūrė netoli Sen 
Siprieno (Saint Cypriene) 
žvejų kaimelio. Tai buvo 
gardmobilių apsupta plynė 
prie Viduržiemio jūros. 
Spaudė šaltukas. Žvarus vė
jas nešiojo smėlį, kuris smel
kėsi į ausis, akis, drabužius. 
Maisto — jokio, o ir geriamo 
vandens ne taip paprasta 
atsinešti — reikėjo leidimo. 
Tik po trijų dienų atsirado 
kelios lauko virtuvės. Kartu 
su spygliuota viela stovyklai 
ir šiokia tokia statybine me
džiaga barakams.

Netrukus Sen Siprieno lie
tuviai užmezgė pirmuosius 
ryšius su nuo seno Paryžiuje 
gyvenusiais draugais, su pa
tekusiais į kitas koncentraci
jos stovyklas. Pradėjo plauk
ti parama iš pažangių užsie
nio lietuvių organizacijų, o 
taip pat iš Kauno.

Po kelių mėnesių buvusieji 
tarptautinių brigadų kariai 
buvo perkelti į Giurso (Gurs) 
koncentracijos stovyklą kita
me Pirėnų krašte, neperto- 
liausiai nuo Biskajos įlankos.

— Greta — Biarico kuror
tas, — pagiežingai iškošė 
Venta, sužinojęs, kur jie 
pateko.

— O ką, — atsiliepė Slap- 
šys, — palyginti su Sen 
Siprienu tikrai kurortas. 
Nauji barakai, jau paruošti, 
nė statydintis nereikėjo. Lie
tuviai iš Arželės-Siur-Mer 
stovyklos taip pat čia. Viso 27 
žmonės. Jėga! Tik maistas 
prastokas.

— Nieko, priprasim . . .
Bet tai vis žodžiai, juoke

liai, kuriais norėta nuskai
drinti pilką stovyklos kasdie
nybę. Visi suprato, kad Pran
cūzijos valdžia nesiruošia jų 
iš čia išleisti. Formaliai ji 
nieko prieš, bet tam reikia 
turėti užsienio pasą. Jį Lietu
vos vyriausybė sutiko išduoti 
Ispanijoje kovojusiems. Tik 
su “priedu”. Atvykus namo
lio tektų keleriems metams 
kalėjiman. Kodėl? Negi vyrai 
užmiršo, prieš ką kariavo? 
Lietuvos ponija šito neužmir
šo.

Jei taip, verčiau jau čia. 
Vis kartu, tarp savų. Į stovy
klą atplaudavo spauda: pa
žangi — iš užsienio, priimti
na — iš Lietuvos. Gausėjo 
piniginių aukų, už kurias 
galima buvo papildomai mais
to nusipirkti. Paprašius, at
keliaudavo ir vadovėliai, o tai 
labai svarbu. Mat, lietuviai, 
nenorėdami veltui gaišti lai
ko, suorganizavo mažiau iš- 
prususiems mokyklą. Joje 
buvo dėstoma aritmetika, al
gebra, geometrija, gimtoji ir 
prancūzų kalbos.

Besimokant, ir laikas grei
čiau ėjo. Juk darbo nedaug — 
tvarkyti savo baraką ir jo 
aplinką, patalkininkauti kar
tas nuo karto virtuvėje. O ką 
veikti likusį laiką? Spoksoti į 
Giurso stovyklą supančią ly
gumą arba Pirėnų kalnus, 
kurie atrodė esą čia pat? Ne, 
reikėjo kažką sugalvoti.

Taip kilo sumanymas išleis
ti almanachą. Jame visi Ispa
nijoje kovoję lietuviai nutarė 
paskelbti savo atsiminimus. 
Po trijų mėnesių, liepos 
15-ąją, storokas almanachas, 
pavadintas “Ispanijos respu
blikos frontuose” išvydo die
nos šviesą. Kiekvienas Giur
so lietuvis gavo po egzem- 
piioi.ų hektografu išspaus
dinto leidinio. Likusieji nuke
liavo įvairiems asmenims į 
Lietuvą, o taip pat pažan
giems užsienio lietuviams.

(Bus daugiau)

PENK IADIENIS, M

KANA

London, Ont.
S. ir F. REPŠIŲ VAI!

Krinta pageltę me 
.paį, žydriojoje dausų i 
je būriuojasi debesys 
tuojau pradės drėkin 
(Dangūs apsiniaukę 
drovisi lyt, lyg mir: 
gamtai bijotų kliudy 
tuos debesis prasis 
gaivus spindulys ir vė 
ta. Ruduo.

Graži ir derlinga K 
buvo vasara. Vaisit 
(Londono apylinkėje) 
gomis vaisių kekėmis 
medžių šakas. Anksči 
laukai vingiavo gelto i 
čių jūromis.

Pasisukus nuo Lo 
pietus, supasi tabak 
Ruduo virš minėtų ūl 
ninku džiaugsmas ir 
Jie visi rudenyje 
kaip išleisti pervirš: 
Vieni galvoja vykti į 
Mexicą ar kitas pietų 
salas; kiti — gi į Peri 
Belgiją ar kitur a 
savo gimtinių, savišl 
kiti pačioje Kanado. 
giasi susibūrę į buri 
vaišinti. Keletas tok 
vaišinimų buvo ir ' 
mieste. Paskutini pas 
mą stengsiuos aprašu

Dr. Repšiai iš an 
ruošė iškvietimus, k; 
10 rengiamas balius, 
me Restaurane-salėj 
parinkta labai graži 
je vietoje — Spri: 
parke. Tu r būt pats 
šys, kaip mėgstąs 
parinko ir vaišėms 
vietą.

Susibūrime buvo 1 
tybių žmonių. Pradi 
Bet jau žmonės prac 
tis anksčiau. Aš pat: 
12-kos jau buvau vic 
tikėjaus susirasti 
skaitytojų ir parinl

SIAURV
VANCOUVER, BR 
COLUMBIA, CAN/

Šios provincijos 
darbininkų, krautu1 
nautojų ir socialio j 
mo profesinė sąjuių 
apmokamą Tarp 
Moterų Dienos ( 
šventę, prieš ir po 
apmokamą laiką lei 
krizės momentu a 
laiką, teisę atsisa 
siuntinėjami darb 
keletą kitų reikalav

Seattle, Wash. - 
sąvaičių streiko 
slaugės laimėjo jų 
sąjungos pripažinir 
tį trims metams su 
algų 8 nuoš. ir 
pragyvenimo kilime 
daug pagerinimų 
darbo valandomis.

Šio miesto iste 
buvo pirmas slaugi 
Ligoninių savinink: 
simoję sulaužyti si 
pitalistiniuose lail 
čia ir apylinkių 
garsinimuose ragii 
atvažiuoti streiklai 
ternational Longs 
and Warehousme 
mašinistų, s u n 
(teamsterių) ir kit 
ninių sąjungų sk 
gėms masiniai gelt 
streiką.

Aiškiai numata 
laimėjimą, mokyte 
bė streiką už 
darbo valandų, sul 
gų už teisę pirmi 
dyti, kad nebūtų 
už vėliau samdyti 
nę veiklą Seatth 
Association su Se 
ration oi Teachers 
mokyklų vedėjo 
berly pasiryžime
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London, Ont.
S. ir F. REPŠIU VAIŠĖS

Krinta pageltę medžių la
pai, žydriojoje dausų mėlynė
je būriuojasi debesys, rodos, 
tuojau pradės drėkinti žemę 
(Dangus apsiniaukęs, bet 
drovisi lyt, lyg mirštančiai 
gamtai bijotų kliudyt). Pro 
tuos debesis prasiskverbia 
gaivus spindulys ir vėl dings
ta. Ruduo.

Graži ir derlinga Kanadoje 
buvo vasara. Vaisių sodai 
(Londono apylinkėje) išdidin- 
gomis vaisių kekėmis puošia 
medžių šakas. Anksčiau — gi 
laukai vingiavo geltonų kvie
čių jūromis.

Pasisukus nuo Londono į 
pietus, supasi tabako ūkiai. 
Ruduo virš minėtų ūkių savi
ninkų džiaugsmas ir turtas. 
Jie visi rudenyje galvoja, 
kaip išleisti perviršį pelno. 
Vieni galvoja vykti į Floridą, 
Mexicą ar kitas pietų Atlanto 
salas; kiti — gi į Portugaliją, 
Belgiją ar kitur atlankyti 
savo gimtinių, saviškių. Dar 
kiti pačioje Kanadoje sten
giasi susibūrę į būrius pasi
vaišinti. Keletas tokių pasi- 
vaišinimų buvo ir Londono 
mieste. Paskutinį pasivaišini- 
mą stengsiuos aprašyti.

Dr. Repšiai iš anksto pa
ruošė iškvietimus, kad spalio 
10 rengiamas balius, didelia
me Restaurane-salėje. Vieta 
parinkta labai graži poetiško
je vietoje — Spring Bank 
parke. Tur būt pats S. Rep
šys, kaip mėgstąs meną, 
parinko ir vaišėms menišką 
vietą.

Susibūrime buvo kelių tau
tybių žmonių. Pradžia 2 vai. 
Bet jau žmonės pradėjo rink
tis anksčiau. Aš pats pusę po 
12-kos jau buvau vietoje, nes 
tikėjaus susirasti “Laisvei” 
skaitytojų ir parinkti aukų.

Deja, drg. Repšys prašo lai
kinai padirbėti prie baro. 
Laimei, teko tik p Z. atros 
valandos padirbėti, :r pasi- 
liuosavęs ėjau prie s ivo tiks
lo.

Salėje svečių skaičius vis 
didėjo. Dešimts, dvidešimts, 
šimtas ir t. t. Rengimo pirmi
ninkas praneša vaišių tikslą, 
ir pakviečia prie stalų. Pasi
girsta “Ilgiausių metų”.

Daina, o iš kitu tautybių 
angliškos dainos. Švelni mu
zika jaunesniuosius viliojo 
patrypti po salę. Bet ir seniai 
netyli. Vienur-kitur būreliais 
susispietę užtraukia:
Ar atsimeni vasarą mielą, 
Laukuose žydėjo rugiai.
Mes ėjom per žydinčią pievą, 
Ten skraidė margieji drugiai.

Aš atsiprašinėdamas sukio- 
jaus po lietuvišką publiką.

Po vaišių ir sulaukę tam
sios nakties, visi patenkinti 
skirstėsi į namus.

Bet tos vaišės dar buvo 
pratęstos į rytojaus dieną tik 
jau drg. Repšių namuose.

Dauguma skirstydamiesi 
šnekučiavo, kad gražus pa
rengimas ir kad jie pasikarto
tų.

Aš nuo savęs ir daugumos 
svečių vardu reiškiu S. ir* F. 
Repšiams širdingą ačiū. 
“Laisve” irgi keliais skaityto
jais padaugėjo. Kanadietis

Parengimas
M. S. D. Pašalpinė Draugi

ja rengia rudeninį balių. Lap
kričio (Nov.) 6 dieną 7 vai. 
Sv. Kazimero parapijos salo
je. Bus gera muzika. Seimi
ninkės skaniai visus pavai
šins. Bus dovanos prie durų 
ir atskirai.

Kviečiame visus narius ir 
svečius dalyvauti. Nesigailė
site. Iki pasimatymo.

Valdyba
(43-44;

ŠIAURVAKARIŲ ŽINIOS
VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, CANADA

Šios provincijos raštinių 
darbininkų, krautuvių patar
nautojų ir socialio patarnavi
mo profesinė sąjunga laimėjo 
apmokamą Tarptautinės 
Moterų Dienos (Kovo 8) 
šventę, prieš ir po gimdymo 
apmokamą laiką lemiamosios 
krizės momentu apmokamą 
laiką, teisę atsisakyti būti 
siuntinėjami darbdavio, ir 
keletą kitų reikalavimų.

Seattle, Wash. — Po šešių 
sąvaičių streiko ligoninių 
slaugės laimėjo jų profesinės 
sąjungos pripažinimą, sutar
tį trims metams su pakėlimu 
algų 8 nuoš. ir 6 nuoš. 
pragyvenimo kilimo. Laimėjo 
daug pagerinimų ir darbe, 
darbo valandomis.

Šio miesto istorijoje tai 
buvo pirmas slaugių streikas. 
Ligoninių savininkai buvo pa- 
simoję sulaužyti streiką, ka
pitalistiniuose laikraščiuose, 
čia ir apylinkių miestuose, 
garsinimuose ragino slauges 
atvažiuoti streiklaužiauti. In
ternational Longshoremen’s 
and Warehousmen’s unijos, 
mašinistų, sunkvežimių 
(teamsterių) ir kitų profesio- 
ninių sąjungų skyriai slau
gėms masiniai gelbėjo laimėti 
streiką.

Aiškiai numatant slaugių 
laimėjimą, mokytojai paskel
bė streiką už pagerinimą 
darbo valandų,sulyginimą al
gų už teisę pirmiausiai sam
dyti, kad nebūtų atleidžiami 
už vėliau samdytus, tobules
nę veiklą Seattle Teachers 
Association su Seattle Fede
ration of Teachers. Nežiūrint 
mokyklų vedėjo David Mo
berly pasiryžimo sulaužyti

streiką, streikas buvo laimė
tas dviejų sąvaičių bėgyje.

Portland, Oregon. — Vy
kusioje medžio pjovyklų dar
bininkų profesinės sąjungos 
konvencijoje paaiškėjo, kad 
šiais metais darbininkų 
uždarbiai padidėjo be didelių 
streikų. Atstovai priėmę ke
letą pažangių rezoliucijų.

Atolas

Tvirčiausias 
žmogus pasaulyje

Vasili Alexeev
Jis tik 34 metų amžiaus. Jis 

sveria 344 svarus, profesijos 
— inžinierius. Montrealo 
olimpiadoje jis padarė pasau
linį rekordą, pakeldamas 561 
svarą! Visoje istorijoje niekas 
nėra taip atsižymėjęs.

Washingtonas. — Gallup 
įstaiga pravedus Vakarų 
Ei įropos kapitalistinėse šaly
se tarp žmonių apklausinėji
mą, kaip jie šiandien žiūri į 
Jungtines Valstijas. Rezulta
tai esą labai prasti. Šios 
šalies prestižas esąs pasiekęs 
žemiausią laipsnį paskutinių 
22 metų istorijoje.

Aušra Stasiūnaitė VI. Uznevičiaus nuotr.
Vilnius. — šiomis dienomis iš Tarptautinio muzikos 

konkurso Italijoje, Verčelio mieste su pirmąja premija grįžo 
Lietuvos TSR Valstybinio akademinio operos ir baleto 
teatro solistė, Visasąjunginio M. Glinkos konkurso laureatė 
Aušra Stasiūnaitė.

Pasikalbėjimo su “Tiesos” korespondentė Irena Litvinaite 
žymioji Lietuvos artistė pasakė:

“Siam konkursui pradėjau ruoštis dar balandžio mėnesį su 
savo buvusia dėstytoja konservatorijoje, einančia docentės 
pareigas, Salomėja Vaidžiūnaite, kuriai esu be galo 
dėkinga, kad negaili man laiko, žinių, jėgų ir dabar, kai jau 
dirbu teatre.

Dabar manęs laukia stažuotė Italijoje, Milano “La 
Skaloje”, kur šiemet iš Tarybų Sąjungos vykstame su 
Gruzijos TSR Valstybinio akademinio operos ir baleto 
teatro soliste Liana Kalmachelidze, beje, su kuria kartu 
dalyvavome Visasąjunginiame M. Glinkos konkurse, kur 
tąsyk ji laimėjo trečiąją premiją. “La Skaloje” ketinu 
paruošti Rozinos partiją Dž. Rosinio operoje “Sevilijos 
kirpėjas” bęi kitas.” %

SAN FRANCISCO, CAL.
LIETUVOS ARTISTU 
KONCERTAS BUVO 
LABAI ĮSPŪDINGAS IR 
BUS NEUŽMIRŠTAMAS

Spalio 17 dieną tikrai turė
jome auksinę progą pasi
džiaugti, pasigėrėti įspūdin
gu ir žavingu T. Lietuvos 
žymių artistų koncertu, kuris 
įvyko Suomiu abejose salėse 
Berkeley, Gal. Žemutinėje 
salėje buvo pateikta šaunių 
šeimininkių puikios vaišės bei 
pietūs, o ketvirtą valandą po 
pietų skaitlinga publika kilo į 
antrą salės aukštą, kur vyko 
didžiai gerbiamų svečių kon
certas.

Visų, pirma prisimintina, 
kad šių mielų svečių skaitlin
ga grupė susidėjo iš įvairių 
profesijų bei mokslo žmonių. 
Svečiai atvyko pas mus iš 
Kansas City, kur jie porą 
dienų viešėjo ir koncertavo, 
kur jie buvo ten šiltai sutikti, 
nepaisant to, kad ten lietuvių 
visiškai nesirado.

Beje, laike vaišių mūsų 
veikli Ksavera Karosienė, 
pasveikinus svečius, pristatė 
svečią fotografista (tenka at
siprašyti svečių, kad kai ku
rių pasirašusių vardai pasi
metė), kuris šiltai pasveikino 
skaitlingą publiką ir linkėjo 
daug sėkmės visiems. Taip gi 
tenka pažymėti, kad šioje 
mūsų publikoje radosi dažnus 
mūsų pramogų lankytojai 
E. J. Shubins, kurie šventė 
savo 40 metų vedybinę su
kaktį, ta proga paaukojo $50 
ir dar atgabeno didelį tortą 
su Pasaulines Taikos pažy
mėjimais šiai mūsų svečių 
priėmimo pramogai. Ta pro
ga mūsų Lietuvos svečių visa 
grupė užtraukė savo galin
gais balsais jiems “Ilgiausių 
metų”. Tikrai nuo tų jų 
nuostabių puikių balsų rodės 
ir salės langai nebeišsilaikis.

Šią svečių sutikimui pra
mogą bei koncertą suruošė 
bendrai San Francisco ir 
Oaklando Literatūros Drau
gijos kuopos ir vietinis Ame
rican-Russian Institutas.

Gerbiamas svečias Petras 
Keidošius, rašytojas, nusi
pelnęs žurnalistas perstatė

artistus ir sveikino dalyvius, 
o Lietuvos jaunas gabus ang
lų kalbos mokytojas išvertė į 
anglų kalbą, nes šioje skait
lingoje publikoje buvo tokių, 
kuriems lietuvių kalba buvo 
nesuprantama.

Pirmutiniai scenoje pasiro
dė kanklininkė Elena Pošku- 
tė ir birbyninkas Jonas Ęi- 
kauskas. Jie labai puikiai 
sugrojo J. Gruodžio-J. Švedo 
“Keliavimas” ir Algimanto 
Bražinsko “Telšių polka”. Jų 
melodingas grojimas Sužavė
jo publiką, kuri juos lydėjo 
gausingais aplodismentais.

Po jų sekė Vilniaus operos 
ir baleto teatro solistė Graži
na Apanavičiutė. Ji dainavo 
J. Talat-Kelpšos “Lietus ly
nojo”, Balio Dvarinio “Oi, 
liūdnas, liūdnas”, A. Kačia- 
nausko “Kad aš našlaitėlė”, 
“Vienam darže” ir ariją iš 
operos “Tosca ’ Act II”. Gra
žinos žavingas balsas lyg 
auksu blizgėjo. Net atsistojus 
ją publika sveikino gausiais 
aplodismentais.

O štai duetas, artistai Ad- 
mundas Kuodis ir Jonas Giri- 
jotas. Tikrai pas mane nesi
randa tinkamų žodžių apibū
dinti jų dainavimo grožį ir 
nuostabius, žavingus, aukš
tus balsus. Jų dainos: B. 
Dvarionio “Oi užkilokit var
telius”, A. Bražinsko “Tėvy
ne Lietuva”, “Kur gimta 
padangė”, J. Juozopo “Vin
giuoja pilkas,kelias” ir kt. Šis 
puikus duetas sudainavo apie 
10 dainų. !

Po dueto sekė solistas Vin
centas Kuprys. Jo pirma 
daina J. Talat-Kelpšos (žo
džiai Maironio) “Kur lygūs 
laukai”, rusų liaudies daina 
“Vdol popitersko”, “Mefist 
kupletai” iš operos Faustas ir 
kitos. Dainininkas Kuprys 
gavo daug, daug aplodismen
tų. Jo labai gražus aukštas 
balsas sužavėjo koncerto da
lyvius.

Koncerto pabaigai Vilniaus 
Rusų Dramos Teatro akto
rius Artiomas Inozencevas 
jausmingai padeklamavo eilė
raščius.

Taipgi šioje skaitlingoje

Tarybų Lietuvoje mirė žymus geodezininkas, 
docentas Povilas Kaušakys

S. m. spalio 5 d. mirė 
žymus geodezininkas, buvęs 
ilgametis Lietuvos Žemės 
ūkio akademijos dėstytojas, 
g e o g r a f i jos (geodezijos) 
mokslų kandidatas, docentas 
P. Kaušakys.

Jis gimė 1915 m. rugsėjo 28 
d. Panemunėlyje, Rokiškio 
rajone.

Pradžios mokyklą baigęs, 
brolio mokytojo Stasio globo
jamas, 1926 m. įstojo j Joniš
kio gimnazijos 2-ą klasę. Ta
čiau neilgai tegalėjo ten mo
kytis, nes po 1926 m. fašisti
nio perversmo brolis buvo 
suimtas, prašalintas iš moky
tojo pareigų ir ištremtas is 
Joniškio.

Vėliau P. Kaušakys mokėsi 
Rokiškio gimnazijoje, baigė 6 
klases ir 1932 m. įstojo į 
Kėdainių Aukštesniąją kul- 
tūrtechnikų mokyklą, kurią 
baigė 1935 m., gavo kultūr- 
techniko-geodezininko vardą 
ir dirbo topografu.

1937 m. jis įstojo į Kauno 
universiteto Technikos fakul
tetą. Tačiau technika jo ne
traukė, todėl 1938 m. perėjo 
studijuoti į Gamtos-matema
tikos fakultetą.

1940 m. P. Kaušakys džiu
giai sutiko tarybinės santvar
kos atkūrimą, tuojau įsijungė 
į naujo — tarybinio gyvenimo 
darbą ir kaip pažangus spe
cialistas buvo paskirtas Vil
niaus karo mokyklos geodezi
jos dėstytoju.

Vokiškųjų fašistų okupaci
jos metu iš darbo buvo atleis
tas. Sunkios okupacinės prie
spaudos metais jis pergyveno 
daug neramių dienų ir naktų, 
ne tik dėl savęs, bet ypatin
gai dėl brolio Stasio, kuris 
buvo senas socialistas ir todėl 
jį nužudė 1947 metais buržua
ziniai nacionalistai.

Tarybinei Armijai išvada
vus Lietuvą, P. Kaušakys 
tuojau stojo į gimtojo krašto

publikoje buvo LTSR nuola
tinis atstovas Maskvoje Sta
sys Jaruševičius, rašytojas 
Vytautas Bubnys, Lietuvos 
Rašytojų Sąjungos valdybos 
pirmininko pavaduotojas, ir 
kiti žymūs žmonės.

Visos šio koncerto skaitlin
gos publikos vardu reiškiu 
mieliems artistams ir kartu 
visai svečių grupei nuoširdžią 
padėką. Jūs visi pasiliksite 
mūsų širdyse visada.

Trumpai iš susirinkimo
Praėjusį mėnesį Lietuvių 

Literatūros Draugijos 153 
kuopos susirinkimas įvyko 
draugų Jono ir Marytės Gi- 
naičių pastogėje Santa Clara. 
Susirinkimas buvo mažokas, 
nes šiais laikais ne visiems 
mūsų nariams patogus susi
siekimas. Tačiau atlikta labai 
svarbi pareiga. “Laisvei” ir 
“Vilniai” į rudeninio vajaus 
fondą paskirta po $100, San 
Francisco American-Russian 
Institutui $50, o moterims, 
kurios kovoja už pasaulinę 
taiką — $25.

Laikraščių vajininke pasili
ko ta pati mūsų veiklioji Valė 
Sutkienė. Valė ir Oaklando 
LLD kuopos vajininkė Viole
ta Taraškienė bendrai dar
buojasi tose svarbiose parei
gose jau kelinti metai, ir joms 
tas darbas vyksta puikiai.

Ligonis
Tenka labai apgailėti, kad 

mūsų mielo draugo Jono Gi- 
naičio sveikata nesitaiso. 
Anksčiau jis buvo veiklus ir 
pilnas gyvumo draugas, bet 
taip greitu laiku jo sveikata 
susilpnėjo! Labai sunku ir 
skaudu Jono gerajai žmonai 
Marytei, nes ir jos sveikata 
silpnoka.

Vardu visų mūsų kuopos 
narių linkiu, kad Jono sveika
ta sutvirtėtų ir kad jis vėl 
būtų pilnas energijos.

M.B-tė

žemės ūkio atstatomąjį dar
bą.

Vėliau jis perėjo į žemės 
ūkio specialistų paruošimo 
darbą ir dirbo Kauno Žemės 
ūkio technikumo direktoriaus 
pavaduotoju mokymo reika
lams.

1947 m. rudenį P. Kauša
kys baigė Kauno universitetą 
ir • įgijo geodezijos inžinie
riaus specialybę. Tais pačiais 
metais jis pradėjo dirbti Lie
tuvos Žemės ūkio akademijos 
geodezijos katedros vyr. dės
tytoju. Dirbdamas akademi
joje P. Kaušakys pasižymėjo 
kaip puikus pedagogas ir 
visuomenininkas. Jam buvo 
suteiktas docento vardas ir 
geografijos (geodezijos) 
mokslų kandidato laipsnis.

Velionis paliko dešimtis 
spausdintų mokslinių darbų 
ir straipsnių. Nuo 1950 m. jis 
buvo Lietuvos TSR Geografi
jos ir mokslinių žinių skleidi
mo draugijų tikrasis narys, 
atlikęs žymų mokslinio darbo 
barą.

P. Kaušakys su savo žmo
nele mokytoja Birute išauklė
jo puikią šeimynėlę: dukterį 
inžinierę Daliją ir šaunų sūnų 
inžinierių Vidmantą.

Dirbdamas pedagoginį dar
bą, per 28 metus, docentas P. 
Kaušakys paruošė daug gerų 
specialistų — žemėtvarkos 
inžinierių, mokė studentus 
bei žemės ūkio spedialistus 
turtinti ir mylėti savo krašto 
gamtą.

1975 m. “Laisvės” 21-ame 
numeryje jis rašė: “Lietuvos 
melioratoriai, kurdami agra- 
rinį-kultūrinį kraštovaizdį, 
būtinai pasistengs, kad 1977 
metais būtų iš tikrųjų nudre- 
nuotas 2-milijoninis hekta- M ras . . .

■ Labai gaila, kad jam nebe
teks dalyvauti tos garbingos 
misijos atžymėjime, bet jo 
pažadą šauniai įvykdys šim
tai jo buvusių studentų ir 
kitų žemės ūkio specialistų.

Prieš keletą metų pradėjo 
šlubuoti jo sveikata, todėl 
nuo 1975 m. rudens išėjo į 
pensiją, tikėjosi pailsėti ir su 
atgauta energija vėl dirbti 
mokslinį darbą.

P. Kaušakiui staiga mirus, 
akademijos kolektyvas ir visa 
respublika neteko tauraus 
mokslinio darbuotojo, nuošir
daus jaunimo auklėtojo ir 
draugo.

Velionį palydėti į amžiną 
poilsio vietą — Romainių 
kapines, atvyko iš Vilniaus, 
Kauno ir visos respublikos 
daug žemės ūkio specialistų, 
buvusių jo studentų, akade

mijos profesorių, dėstytojų, 
darbuotojų ir kitų pažįstamų.

Atsisveikinimo gedulingas 
kalbas prie kapo pasakė: 
akademijos prorektorius do
centas St. Simatonis, hidro- 
melioracijos — žemėtvarkos 
fakulteto dekanas profeso
rius A. Dirsė, žemėtvarkos- 
geodezijos katedros vedėjas 
docentas A. Miknius.

Labai gražias, giliai jaus
mingas, dido’io dėkingumo 
atsisveikinimo kalbas pasakė 
buvę velionio studentai: 
LTSR Žemės ūkio Ministeri
jos Žemėtvarkos valdybos 
viršininkas A. Petraitis ir 
ŽemėtvarKvį Projektavimo 
instituto vyresnysis inžinie
rius J. Kaf' vičius.

Apie veLonį, kaip pavyz
dingą mokslvų darbuotoją, 
puikų pėde y ir atsidavusį 
patriotą laba’ įspūdingą ir 
jautrią kalbą pasakė Vilniaus 
Inžinierinio statybos institu
to Geodezijos katedros vedė
jas docentas A. Ražinskas. 
Studentas Luščikauskas tarė 
atsisveikinimo ir padėkos žo
dį nuo hidromelioracijos-že- 
mėtvarkos fakultete studi
juojančių draugų.

Gedulingai muzikai skam
bant, ant kapo sudėta daug 
vainikų ir gėlių.

Dideliame nuliūdime liko 
velionio gyvenimo draugė Bi
rutė, duktė, sūnus, jo anūkė 
Gildutė, giminės ir artimieji, 
kuriems pareikšta nuošir
džiausia užuojauta.

Tebūna Povilui lengva la
bai jo mylėta ir daug kartų 
apvaikščiota gimtoji žemė.

Docento P. Kaus tkio, kaip 
tauraus, atsidavusio pedago
go, nuoširdaus jaunimo auk
lėtojo ir draugo š nesus pa
veikslas visada pasiliks at
mintyje buvusių b ndradar- 
bių, studentų ir jį pažinoju
siųjų. A. Gučiūnietis

Cleveland, < 'hio
* -r

Dabar eina laikra čių vajai, 
tai malonėkite savo prenume
ratas atnaujinti. Nepamirški
te ir savųjų Lietuvoje. Jie 
bus jums labai dėkingi.

LDS 55 kp. paskutinis šių 
metų susirinkimas įvyks lap
kričio 4 dieną su vaišėmis. 
Atvykite pasisvečiuoti, susi
tikti su draugais. Kuopa turi 
svarbių dalykų aptarti ir 
išrinkti naują 1977 metų val
dybą.

Posėdžio pradžia 1 vai. po 
pietų. Susirinki! jo vieta: 
ICA svetainė, 1591 i St. Clair 
Avenue. J.Petraus

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Leono Joniko

Mirė 1969 - lapkričio 3 d.
I

Praėjai sunkų vargingą gyvenimo kelią,
Norėdamas surasti laimę broliam pavergtiem, 
Atidavei liaudžiai viską ką galėjai, 
Pats pilkąja dulke likai.

Liūdintys:
žmona ALISĖ
Sūnus LEONAS ir šeima 
Anūkė KIM LUKE ir šeima 

(Eilės velionio V. Andrulio giminaitės Lietuvoje)

■ t
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ST. PETERSBURG, FLA.
Spalio 9 d. LCS salėje 

įvyko klubo mėnesinis susi
rinkimas. Jį pravedė klubo 
prez. V. Bunkus. Valdybos 
raportai: V. Bunkus pranešė, 
kad, kaip žinia, klubiečiai 
nutarė, kad mūsų namo vidus 
ir iš lauko reikalingi daug 
pertvarkymų ir pagražinimų. 
Kaip matote, didelė darbų 
dalis jau atlikta, netrukus 
viskas bus užbaigta. Tiesa, 
kainavo daug. Tačiau namas 
iš lauko ir viduje dabar 
gražiai atrodo, ir mes galime

Šiltai sutiktas 
ir priimtas

Emile Touma kalba 
masiniame susirinkime

Šiuo laiku Jungtinėse Val
stijose lankosi Izraelio Komu
nistų Partijos politinio biuro 
narys Emile Touma. Spalio 
19 d. New Yorke įvyko 
skaitlingas masinis susirinki
mas, kuriame svečias pasakė 
kalbą apie Vidurio Rytuose 
padėtį ir Izraelio santykius su 
arabiškais kaimynais. Jis 
smarkiai kritikavo Izraelio 
vyriąuąybę ir jos dabartinę 
politiką.

Izraelio komunistai nori 
taikaus ir saugaus sugyveni
mo su arabais. Jie reikalauja, 
kad Izraelis pasitrauktų iš 
visų jo okupuotų arabiškų 
žemių.

Susirinkimas karštais aplo
dismentais palydėjo Emile 
Toumo kalbą.

Izraelio Komunistų Partijo
je priklauso ne tik žydai, bet 
Izraelyje gyvenantieji ara
bai.

didžiuotis nuosava pastoge. 
Dėkojo direktoriams už prisi
dėjimą darbu. Dėkojo Hele
nai Janulis už parvežimą 
žemėlapio iš T. Lietuvos. 
Kaip matote žemėlapis puo
šia mūsų salę. Jį sutvarkė 
klubietis John Marackh. 
Ačiū jam.

Kalbėjo ir klubo viceprezi
dentas W. Dubendris. Direk
toriai užgyrė V. Bunkaus 
raportą.

Finansų sekr. Adelė Pakal
niškienė pateikė smulkmeniš
ką finansinį pranešimą. Iždi
ninkas Jonas Rūbas raportu 
sutiko.

Iš renginių komisijos: P. 
Alekna vadovauja bufietui, o 
P. Mockapetris dirba prie 
bilietų. Jie taip pat pateikė 
sąskaitą. Virtuvėje įr prie 
kitų darbų sutiko dirbti se
noji komisija.

Visi pranešimai priimti.
Pabaigus susirinkimą, mū

sų šeimininkės pateikė pie
tus. Po to sekė muzika ir 
šokiai.
KUOPOS VEIKLA

Spalio 16 d. LLD 45 kuopa 
buvo surengusi sėkmingą po
būvį klubo salėje. Apart vie
tinės publikos buvo svečių ir 
iš tolesnių vietų.

Jau pradeda į Floridą at
vykti svečių žiemavoti. Lau
kiame visų.

Prasidės mūsų parengimų 
darbymetė. Kurie esate pir
miau pas mus buvę, žinote, 
kad mes mielai jūsų laukia
me. O mūsų šeimininkės vi
suomet pagamina skanius 
pietus, tai galėsite gerai pasi
vaišinti.

Be to, mūsų choras, vado

vaujamas Adelės Pakalniš
kienės, visuomet gražiai pa
dainuoja. Klube nuolat groja 
muzika, mėgėjai gali pasišok
ti. Labai sveika pamankštin
ti sustingusius sąnarius . . .

♦ * *
Keletas žodžių apie Dainos 

Mylėtojų Choro ir organizaci
jų narę Charlotte Rukienę. 
Charlotte su savo drauge 
buvo išvykusi turistinėj ke
lionėj. Joje praleido apie 50 
dienų. Kuopos pobūvyje ji 
plačiai papasakojo apie savo 
įdomią kelionę. Skrido orlai
viu, plaukė laivu ir važiavo 
autobusu. Buvo sustoję Afri
koje — Casablanca, Morocco, 
Savannah ir kitur. Taipgi 
buvo Europoje — Italijoje ir 
Jugoslavijoje.

Sakė, susitiko įvairių žmo
nių. Matė gražių ir blogų 
vaizdų.

Dėkų Charlotte už įdomią 
kalbą.

PRANEŠIMAS
Spalio 30 dieną klubo pobū

vis: Pietus 12 vai. vidudieny.
Lapkričio 6 dieną LLD 45 

kuopos susirinkimas, pradžia 
10:30 vai. ryto.

Lapkričio 13 dieną klubo 
susirinkimas, pradžia 10:30 
vai. ryto.

Po pietų įvyks žiemos sezo
no atidarymas. Bus koncerti
nė programa. Atvyksta dai
nininkai iš Miami: Augusti
nas ir Natalija Ješmantai, 
May Gabrėnienė, Marytė Ne
vins ir kiti. Taip pat mūsų 
Dainos Mylėtojų Choras at
liks dainų programą.

Vadovaus Adelė Pakalniš
kienė. Įvyks klubo salėje, 
314-15 Avė. South.

Prašome visus dalyvauti.
V. Bunkienė

LAISVĖ

METINIS KONCERTAS
įvyks lapkričio 14 d.

Laisvės Salėje 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

LAIKRAŠČIO "LAISVĖ”

Mildred Stensler
Aido Choro 

vadovė

Wilma Hollis, 
Hartfordo Laisvės Choro 

vadovė

Meninei daliai išpildyti pakviesti sekami: Hartfordo 
Laisvės Choras vadovybėje Wilma Hollis, vietinis 
Aido Choras vadovybėje Mildred Stensler, abiejų 
chorų solistai, taipgi Irene Janulis iš Palmer, Mass.,. 
Gertrude Raškauskas iš Waterbury, Conn., Leon 
Yonik iš Kingston, N. Y., vietiniai Amelia Young ir 
Victor Becker, Jr.

Po meninės programos bus pietūs. Auka $6.

FLORAL PARK, N. Y.

✓ Mirus

Domininkui M. Šolomskūi

NEW JERSEY NAUJIENOS

PREZIDENTINEI 
KAMPANIJAI

Gaisre žuvo 
25 žmonės

Praeitą sekmadienį Bronxe 
vieno socialinio klubo patal
pose, pilnose besilinksminan
čių daugumoje jaunų žmonių, 
kilo gaisras, kuriame žuvo 25 
žmonės, o 24 sužeisti. Spėja
ma, kad patalpas padegė 
supykęs vyras, kai jo žmona 
išėjo pašokti su kitu vyru. Jis 
parbėgęs namo, pasiėmęs 
benzino, sugrįžęs, juo apipy
lęs laiptus ir padegęs.

Gaisras taip staiga išsiplė
tė, kad kai pribuvo iššaukti 
ugniagesiai, jau buvo per 
vėlu išvengti tos baisios tra
gedijos. Policija jau turinti 
nužiūrimą kaltininką.

VVashingtonas. —, Niujor
kietė kongresmanė Elizabeth 
Holtzman reikalauja, kad 
prokuroras Levi ištirtų', ar 
Gerald Fordas melavo Sena
tui, kai jis buvo Nixono 
paskirtas prezidentu ir kai 
Senatas į klausinėjo.

New Jersey valstija turi 
labai veiklų gubernatorių. 
Bet ta jo veikla ne dėl savo 
piliečių gerovės. Kaip tiktai 
atbulai: dėl paprastų piliečių 
ir biednuomenės gyvenimo 
apsunkinimo.

Kai jis buvo išrinktas, 
“sales tax’’ buvo tiktai 3 
proc., o jis padarė 5 proc.

Nuo to ir prasidėjo jo 
tikroji veikla. Jis pasistengė 
pervaryti valstijos legislatū- 
roje tarimą peržiūrėti ir iš 
naujo įvertinti nejudinamas 
nuosavybes — namus ir skly
pus. Ir jauni žmonės pradėjo 
landžioti po stubas: mieravo 
kambarius, kiek pėdų didumo 
ir aukštumo, kiek yra kamba
rių, kiek išviečių ir kiek 
garažas užima vietos. Miera
vo kiek žemės yra apie namą 
ir kaip namas atrodo iš lauko 
pusės. Žodžiu sakant, smulk
meniškai apžiūrėjo piliečio 
nejudinamąją nuosavybę.

Kuomet apžiūrėjimas buvo 
užbaigtas, reikalas atiduotas 
apskrities aptaksavimo komi
sijai. Komisija, turėdama to
kius smulkius apžiūrėjimus ir 
įvertinimus, pradėjo savo ap
taksavimo darbą. Ir rezulta
tas toks: kuo seniausia nuosa
vybė, tuo daugiau nukentėjo 
— buvo aptaksuota du sykius 
daugiau, negu savininkas už 
ją mokėjo pirmiau.

Žinoma, neapsieita be pro
testų. Tačiau protestai buvo 
daromi lokaliniai, pavieniai.

Apėjai į lokalinę taksų rašti
nę, parodei, kad esi per daug 
aptaksuotas. Atsakymą gau
ni, kad jie nieko padaryti 
negali ir pataria už 15 dienų 
ateiti. Čia, girdi, bus apskri
ties aptaksavimo komitetas ir 
jis išklausys visų piliečių 
skundus.

Kitur paleistos paskalos, 
kad nereikia triukšmauti, nes 
visas dalykas paduotas teis
man ir teisėjas išspręs tą 
dalyką.

Tačiau nebuvo nei mitingo, 
nei teismo sprendimo. Ir jau 
už pirmuosius šių metų tris 
ketvirtadalius užsimokėjome 
taksus pagal naują patvarky
mą.

Kodos, kad dabar pinigų 
jau turėtų valdžiai užtekti. 
Bet taip nėra. Dabar vėl 
gauname taksų pakėlimą. 
Tiesa, paskutinis taksų pakė
limo pravedimas legislatūro- 
je lengvai nepraėjo, bet vis 
tiek gubernatorius laimėjo.

Kadangi legislatūra savo 
sesijas laiko naktimis, o gu
bernatorius užsispyrė savo 
planą pravesti, tai jis į sesiją 
eidamas atsinešė miegamąjį 
maišą ir stebėjo bei klausėsi, 
ką legislatures nariai kalba. 
Suprantama, jie savo bosą 
nenorėjo įžeisti, tai, dėl 
“šventos ramybės’’, balsavo 
už naujus taksus.

Už kelių dienų į Trentoną 
suvažiavo apie 10,000 apylin
kės piliečių ir visaip protesta
vo, smerkdami gubernatorių 
ir legislatures narius. Guber
natoriui, matyt, pasidarė per 
karšta, tai jis visai nepasiro
dė.

Reiškiame gilią užuojautą žmonai Karolinai, dukrai 
Ann ir visiems artimiesiems bei draugams 
Amerikoje ir Lietuvoje.

J. Krasnickas
J. S. Šukaitis
A. N. Iešmantai
A. Švėgžda
J. Jackim
V. A. Nevins
V. Bovinas
A. M. Gabrėnai
J. M. Nevins

Miami-Ft. Lauderdale, Fla.

E. Vitartienė
C. E. Almantai
J. U. Daugirdai
J. Smalenskas
B. Novak
H. F. Mankauskai
I. H. Chalkis
J. Zutra
Anna Sinkus

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Anastazijos Žilinskienės

čia

mirė 1960 m. spalio 28 d.

Jau 16 metų prabėgo nuo mūsų mamytės mirties bet 
ji pasiliko mūsų mintyse visiems laikams.

Liūdinti,
ALDONA ir ANDY ANDERSON,

dukra ir žentas

CARLE PLACE, L. L

LIŪDNAS PRISIMINIMAS 
MANO MYLIMO GYVENIMO DRAUGO

Vincento Kazlausko
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970

Į N. J. valstiją buvo atvy
kęs demokratų kandidatas į 
prezidentus Jimmy Carter. 
Pirmiausiai buvo sustojęs 
Newarke su savo pagelbinin- 
kais ir dideliais politiekie- 
riais. Mūsų gubernatorius 
išėjo kandidatą perstatyti di
delei miniai susirinkusių žmo
nių. Bet kaip tik jis pasirodė, 
minia visu smarkumu nubau- 
bė jį nuo estrados. Tas pats 
buvo padaryta ir Trentone.

Ignas

%

N

M

Mirė 1961 m. spalio 25 d.

Gamta atskyrė jį nuo mūsų visiems laikams. Labai 
graudu ir liūdna be jo, prisimename jį su meile, 
pagarba ir su liūdesiu širdyje.

Lai būna ramu jam ilsėtis aukštame kalnelyje, kurį 
puošia žalia žolelė ir liūdnai svyruoja medžių šakelės, o 
paukšteliai patyliai čiulba, lyg nenorėdami pabudinti 
jį. Mes neužmiršime jo niekados.

ANNA KAZLAUSKIENĖ, gyvenimo draugė 
Sūnus ir šeima

Įsakyta lėktuvams 
sumažinti 
triukšmą, bet. . .

Ypač pagildami ir nusileis
dami dabartiniai džetiniai 
lėktuvo sukelia baisiausią 
triukšmu,, kuris labai neigia
mai atsiliepia į žmonių svei
katą. J Tek Tentas įsakė lėk
tuvų kompanijoms padaryti 
lėktuvuose reikalingus patai
symus, kad tasai triukšmas 
būtų žymiai sumažintas.

Bet pirma, negu bus ver
čiama jo įsakymą vykdyti, 
mūsų prezidentas turės pasi
tarimą su kompanijų atsto
vais. Gal jie prašysią vyriau
sybę finansinės paramos tuos 
pakeitimus lėktuvuose įvyk
dyti. Jis, mat, nenori “varg
šus” kapitalistus skriausti. 
Jis nenori, kad jų pelnai 
doleriu kitu sumažėtų.

LLD 185 kp. 
nariams

Kuopos susirinkimas įvyks 
lapkričio 1 d., pirmadienį, 10 
valandą prieš pietus Laisvės 
salėje. Visi nariai ir narės 
raginami dalyvauti. Susirin
kite laiku. Daug reikalų turi
me aptarti.

Kp. Valdyba
(43-44)

“Laisvės” 
direktoriams

“Laisvės’’ Bendrovės direk
torių posėdis įvyks pirmadie
nį, lapkričio 1 d., 2 vai. po 
pietų, Laisvės salėje. Daly
vaukime visi.

A. Rainienė, Sekr.

Financial crises 
everywhere

I was reading this in the 
newspaper: “The American 
Geographical Society of New 
\ ork, sponsor of famous pol
ar expeditions, holder of a 
multimillion dollar library 
and map collection, and a 
landmark on upper Broad
way since 1910, decided yes
terday (Sept. 30) to move to 
the University of Wisconsin 
in Milwaukee.

The decision, subject to the 
approval of two State offi
cials and the Department of 
Education, came after sever
al years of unsuccessful ef
forts to find enough funds, or 
an affiliation with a local 
university or museum, that 
would enable the society to 
keep its office in .New York. 
But with its endowment 
shrinking and bankruptcy in 
the offing, the society has 
been dismissing staff mem
bers, and recently it termina
ted its map-making division, 
whose maps of the Arctic, 
Antarctic, South America 
and other regions have been 
widely used”

The same thing is happen
ing in all of our institutions 
and sections of our cultural, 
health, political, educational 
life. Bankruptcy! No money! 
No money to fix the city 
streets which are full of 
holes. You can brake your leg 
or damage your car going on 
them. No money! No money! 
V\ here does all the money go 
then? It seems to me that the 
city is getting awfully lot of 
it. All the parking meters, all 
the tunnels and bridges 
where thousands and thou
sands of cars are going every 
day are collecting toll. This is 
all taken in by the city 
besides the property and 
income tax, and also the sales 
lax. 'mu buy a piece of soap 
or a bottle of beer and you

lt seems to me that some 
thing is wrong some place. 
Our system is not working. 
That's the only conclusion i 
tali come to.

PE.SiVI -f Ai ioiui rouER!29,1976

Pramogų kalendorius

LAPKRIČIO 14 D.
“Laisvės” Bendrovės meti

nis koncertas ir banketas. 
Pradžia 2 vai. Vieta: Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Auka: $6.

N. Y. Valstijos 
piliečiams proga

Herbert Aptheker
Profesorius Herbert Ap

theker yra nuoširdus darbo 
žmonių reikalų gynėjas. Jis 
kandidatuoja iš New Yorko 
valstijos į Jungtinių Valstijų 
senatorius. Lapkričio 2 d. 
piliečiai turės progą už jį 
balsuoti.

Demokratų ir republikonų 
kandidatai į senatorius Moy
nihan ir Buckley atstovauja 
kapitalo interesams.

Kurie New Yorko valstijos 
piliečiai nori, kad jų balsas 
būtų prieš kainų kilimą, prieš 
infliaciją, prieš nedarbą, 
prieš militarizmą ir ginklavi- 
mos lenktynes, tie balsuos už 
prof. Aptheker.

A woman 
film maker

Barbara Kopple

1 was reading an interest
ing article in The New York 
Times about a woman film 
maker Barbara Kopple. In 
that article it said:”

“In the 1930 s the coal 
mines of Kentucky’s Harlan 
( ounty were the scene of 
some of the bloodiest battles 
in the history of American 
trade unionism. Forty years 
later, as history threatened 
to repeat itself, a soft-spoken 
young film maker named 
Barbara Kopple was there to 
record it, in the faces and 
words of officials of the Duke 
Power Company and the
I nited Mine Workers, of 
armed strikebreakers and 
rank-and-file organizers and, 
most of all, of the miners, 
their wives and the children 
of Harlan County.”

October 15 and 16 Barbara 
Kopple’s film “Harlan Coun
ty, I . S. A.,” was shown at 
rhe New York Film Festival.
II was marked that it was a 
testimony to courage and a 
document of change, both 
personal and historical, and 
murks one of the rare times 
I hat a film by a Hedging 
director lias been accepted 
•or >in.w ingal the iestival.
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