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KRISLAI
Jiems sunku įsivaizduoti 
Galima tik pasveikinti 
Žada nesuvilti 
Po 45 metų
“Palaiminti ubagai dvasioje’’ 

A. BIMBA
Štai drama, kurią socialis

tinio pasaulio žmonėms sun
ku, gal net neįmanoma, įsi
vaizduoti bei suprasti. Bet ji 
tikrai buvo neseniai suvaidin
ta ne Mėnulyje, ir ne Marse, 
bet viename iš mūsų Ameri
kos didžiųjų miestų, vadina
mame Detroitu.

Ten, kaip žinoma, randasi 
firma, kuri gamina garsiuo
sius Cadillac automobilius. 
Kas nors, matyt, paleido 
gandus, kad jinai ima naujus 
darbininkus. Prie jos raštinės 
suplaukė 5,000 darbininkų 
minia su aukštomis viltimis 
gauti darbą. Bet nė vienas jo 
negavo, nes firmai ar fabrikui 
nereikėjo nė vieno naujo 
darbininko.

Įsivaizduokite šių žmonių 
pasipiktinimą ir nusivylimą!

Todėl aš ir sakau, kad 
Tarybų Lietuvoje ir kituose 
socialistiniuose kraštuose, 
kur nedarbas yra nežinomas, 
sunku tokią dramą įsivaiz
duoti. Iš viso jiems sunku 
suprasti, kaip tai gali būti, 
kad žmogus, norintis ir pajė
giantis dirbti, negali gauti 
darbo, užsidirbti duoną. Ko
kia ten per santvarka!

Pranešama, kad Jungtinės 
Valstijos pasiūlė Jungtinėms 
Tautoms uždrausti vartoti 
tokias medžiagas, iš kurių 
galima gaminti radiologinius 
masinio žmonių žudymo gink
lus. Tuo reikalu buvę pirma 
pasitarta su kitomis didžio
siomis šalimis ir gautos jų 
sutikimas. Tam sumanymui 
šiltai pritarianti ir Tarybų 
Sąjunga.

Tai protingas ir naudingas 
pasiūlymas. Jį galima tiktai 
karštai pasveikinti.

Išrinktasis prezidentu Jim
my Carter jau turėjo pasita
rimą su Kongreso vadais 
demokratais. Susitarta bend
rai ir sutartinai darbuotis.

Carter sako, kad jis vykdys 
pažadą į savo kabinetą ir 
kitas aukštas vietas įtraukti 
juodųjų žmonių ir moterų. 
Savo pagalbininkams jau įsa
kė surasti tinkamus kandida
tus.

“Pagyvensime — pamaty
sime,” žmonės sako. Tiek 
daug kartų buvome kapitalis
tinių partijų politikierių su 
pažadais suvilti, jog sunku 
nebūti pesimistais ir šiuo 
atveju.

Pagaliau Alabamos valsti
jos gubernatorius Wallace 
dovanojo bausmę paskuti
niam dar gyvam “Scottsboro 
jaunuoliui” Clarence Norris. 
Tuomi jis pripažino, kad 
prieš 45 metus visi devyni 
juodieji jaunuoliai buvo ne
kaltos pietinių rasistų aukos.

Mes, pažangieji lietuviai ir 
amerikiečiai taip teigėme iš 
pat pradžios. Mes buvome 
teisingi.

Dabar, po 45 metų, jau net 
ir toks New Yorko “Daily 
News”, vienas iš konserva- 
tyškiausių Amerikos komer
cinių dienraščių Amerikoje 
šia gub. Wallace ėjimo proga, 
jį sveikindamas, savo veda
majam uždėjo antraštę “Vic
tim of Injustice” (Neteisingu-

Plieno Darbininkų 
Unijoje reikalingi 
pakeitimai

Chicago, Ill. — Jau seniai 
Jungtinėje Plieno Darbinin
kų Unijoje verda platus .eili
nių narių nepasitenkinimas 
prezidento I. W. Abel vado
vybe. Su savo klasių kolabo
ravimo politika jis apleido 
opiausius šių dienų darbinin
kų reikalus. Darbo sąlygos 
plieno fabrikuose nepaken
čiamos ir unijos vadovybė 
nesiryžta jų pataisyti.

Unijos nariai turės progą 
vadovybę pakeisti ir unijos 
reikalus pataisyti. Jau prasi
dėjo ruošimasis naujai vado
vybei išrinkti. Atrodo, kad 
pats Abel nebekandidatuos į 
prezidentus. Bet jis savo 
vieton stato savo ištikimą 
bičiulį Lloyd McBride. Eili
niai gi nariai turi savo kandi
datą Ed. Sadlowskio asmeny
je, kuris yra labai populiarius 
unijos veikėjas. Jam yra 
proga laimėti prezidento pos
tą. Jau įvyko tarpe kandidatų 
debatai, kurie buvo televi- 
zuoti.„ McBride nori vesti 
uniją senuoju nusileidimu 
samdytojams keliu, o Sad- 
lowskis siūlo pasukti į kovos 
kelią.

Nuo šių rinkimų rezultatų 
daug priklausys visa Plieno 
Darbininkų Unijos ateitis.

' Kairėje Lloyd McBride, 
dešinėje Ed. Sadlowski

Vyskupai smerkia 
militarinį režimą

Rio De Janeiro. — Katali
kų bažnyčios vyskupai išleido 
pareiškimą, kuriame jie aš
triai pasmerkia Brazilijos mi
litarinį režimą. Jį smerkia už 
nenubaudimą policininkų už 
kankinimą politinių kalinių, 
už neteisingą žemės padaliji
mą ir už neapsaugojimą indė
nų gyventojų nuo išnykimo.

Sis militarinis režimas Bra
ziliją valando jau 12 metų.

mo auka). Ėmė 45 metus 
tokios išvados prieiti!

L i
Chicagos menševikų “N.” 

(lapkričio 12 d.) garsiai užgie
dojo: “Sovietai nori okupuoti 
Rumuniją ir Jugoslaviją".

Taip redaktoriui Martynui 
Gudeliui į ausį pakuždėjęs 
koks ten renegatas “Dr. Kol- 
man”. Ir juo nelaimingasis 
Martynas šventai tikis.

Žmonės sako: “Palaiminti 
ubagai dvasioje”. Nesigaili
me “N.” redaktoriui tos gar
bės! Iš tikrųjų reikia didelio 
u bago d vašioje Lok io Kol ma 
no sapaliojimais tikėti ir di
džiuotis savo smegenų nevar
tojimu.

Amerikos miestų majorai Tarybų Sąjungoje
Neseniai Jungtinių Valstijų miestų majorų grupe lankėsi Tarybų Sąjungoje kaip svečiai. 
Visur jie buvo gražiai sutikti priimti.

Si nuotrauka daryta Leningrade. Iš kairės į dešinę: Pirmojo pavardė nepažymėta; jį 
seka — David Rogers, Spokane, Wash.; William McNichols, Denver, Col.; Ellen 
Busalis, Lincoln, Neb.; ir James McGee, Dayton, Ohio.

Mirė Antanas 
Belazaras

Po sunkios ligos mirė Lie
tuvos TSR nusipelnęs meno 
veikėjas, kompozitorius ir 
pedagogas Antanas Belaza
ras.

Studijuodamas konserva
torijoje jis buvo parašęs ne
mažą kūrinių fortepijonui. 
Tačiau pagrindinė jo kūrybos 
sritis buvo vokalinė muzika. 
Ilgą laiką dirbdamas Panevė
žio Dramos Teatre, Antanas 
Belazaras parašė muziką dau
geliui spektaklių, o 1955 me
tais Kauno Muzikiniame Dra
mos Teatre buvo pastatyta 
pirmoji lietuvių tarybinė mu
zikinė komedija “Auksinės 
Marios”. Tame pačiame teat
re įvyko ir jo operos pasakos 
“Kupriukas Muzikantas” 
premjera.

Praleidęs didžiąją savo gy
venimo dalį Panevėžyje, An
tanas Belazaras aktyviai da
lyvavo visuose šio miesto 
muzikos renginiuose, visuo
meniniame gyvenime.

V. Petkevičienė

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos ir Tarybų Są
junga nutarė derybas dėl 
apribojimo branduolinių gin
klų atidėti iki po Naujų metų, 
kada Jimmy Carter užims 
prezidento postą.

Tikra skerdynė
Amman, Jordanas. — Lap

kričio 16 d. čia keturi gink
luoti vyrai užgrobė garsųjį 
Inter-Continental Hotel. Pri
buvęs kariuomenės dalinys 
viešbutį užpuolė ir prieš gro
bikus paleido darban ginklus. 
Trys grobikai nudėti, bet 
taipgi žuvo du viešbučio dar
bininkai ir tuo laiku ten 
pasitaikę būti du studentai.

Sveikinkite savuosius 
per “Laisvę

Su žiemos šventėmis, su Naujaisiais Metais sveikin
kime savo artimuosius per laikrašti “Laisvę". Bus 
laikraščiui parama ir pasieksite visus su vienu 
parašymu. Ji e t nedelskite — tuojau prisius kite savo 
sveikinimus. Kaina: $10.00.

ADMINISTRACIJA

Anglija išvarė du 
JAV rašytojus

Londonas. — Anglijos dar- 
biečių valdžia išdeportavo du 
Jungtinių Valstijų rašytojus 
Philip Agee ir Mark Hosen- 
ball. Vidaus reikalų sekreto
rius Merlyn Rees atsisako 
suteikti smulkmenas apie jų 
nusikaltimus. Girdi, tokios 
informacijos pakenktų Angli
jos saugumui.

Anglijos ginklai 
Irano valdžiai

Teheranas. — Irano val
džia esanti nusitarus pirkti iš 
Anglijos raketų už $660,000,- 
000. Iš savo pusės, ji Anglijai 
parduosianti aliejaus už tokią 
pat sumą.

Taigi, dabar Irano monar
chiją įkaitusios ginkluoja dvi 
didžiosios kapitalistinės šalys 
— Jungtinės Valstijos ir An
glija. Reikia atsiminti, kad 
Amerika Iranui jau yra sutei
kus moderniškiausių ginklų 
už 13 bilijonų dolerių! Abidvi 
šios šalys Irano karalių Mo- 
hammed^Riza Pahlevi laiko 
savo ištikimu talkininku ir 
Tarybų Sąjungos priešu.

Vėl pasmerkė 
Izraelį

Naibori, Kenija. — Jungti
nių Tautų UNESCO konfe
rencija pasmerkė Izraelį už 
represijas jo okupuotos ara
bų žemėse. Jungtinių Valsti
jų ir kitų kapitalistinių kraštų 
atstovai griežtai priešinosi ir 
protestavo, bet niekas negel
bėjo. 73 delegatai balsavo už 
pasmerkimą, šeši balsavo 
prieš, o 30 susilaikė nuo 
balsavimo.

Palm Springs, Cal. — Pre
zidentas Gerald Fordas dar 
esąs nenusistatęs, ką jis da
rys su gyvenimo likusiais 
metais, kai išsikraustys iš 
Baltųjų Rūmų. Gal pasitrauk
siąs iš visokios politinės veik
los, o gal pradėsiąs ruoštis 
1980 metų rinkimams.

Pakeitė 
nusistatymą!

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Valstijų delegacija 
davė suprasti, kad ji pakeitė 

’nusistatymą ir nebesipriešins 
Angolos respublikos priėmi
mui į Jungtines Tautas. Tuo 
tarpu Vietnamo priėmimui ir 
toliau priešinsis. Kaip žinia, 
birželio mėnesį Amerika ve
tavo Angolos aplikaciją.

ATRASTA IR IŠIMTA
11 LAVONŲ

Whitesburg, Ky. — Prieš 
253 dienas čia kasykloje įvy
ko nelaimė. Joje žuvo 11 
angliakasių. Bet tiktai dabar 
pavyko surasti ir išimti jų 
lavonus. Neapsakomai liūd
nas vaizdas susidarė, kai juos 
priimti susirinko jų šeimos ir 
artimieji.

STUDENTŲ PROTESTAS
Panama. — Panamos stu

dentija su aštriu protestu 
paminėjo 73 metų sutarties 
su Jungtinėmis Valstijomis 
sukaktį. Pagal tą surasti, 
Panamos Kanalo Zona buvo 
pavesta Jungtinėms Valsti
joms. Buvo sukurtas gaisras 
ir jame sudeginti šimtai tos 
sutarties kopijų.

Panamiečiai studentai rei
kalauja, kad Kanalo Zona 
būt ų sugrąžinta Panamai.

Didelių darbų ir siekimų 
programa Tarybų Lietuvoje

Vilnius, lapkričio 19 diena.
— Šiandien pasibaigė Lietu
vos TSR devintojo šaukimo 
Aukščiausiosios Tarybos ke
tvirtoji sesija. Ji apsvarstė ir 
patvirtino 1970-1980 metų 
Respublikos valstybinį liau
dies ūkio vystymo penkmečio 
planą, taip pat 1977 metų 
valstybinį planą ir biudžetą. 
Pranešimus padarė Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos pirmi
ninko pavaduotojas valstybės 
plano komisijos pirmininkas 
Aleksandras Drobnys ir Res
publikos finansų ministras 
Romualdas Sikorskis.

Vienas iš būdingiausių de
šimtojo penkmečio bruožų, 
kaip buvo pažymėta sesijoje,
— tolesnis liaudies gerovės 
kėlimas. Numatyta, kad per 
penkmetį nacionalinės paja
mos Lietuvoje padidės 25 
procentais. Darbininkų ir 
tarnautojų vidutinis mėnesio 
darbo užmokestis padidės 19 
procentų, o kolūkiečių darbo 
apmokėjimas iš visuomeninio 
ūkio — 20 procentų. Per 
penkmeti numatoma pastaty
ti gyvenamųjų namų, kurių 
bendras plotas bus 9 milijonai 
700 tūkstančių kvadratinių 
metrų, o kaimo vietovėse — 
dešimtadaliu daugiau. Bus 
toliau daug statoma vaikų 
lopšelių ir darželių, mokyklų, 
ligoninių ir ambulatorijų, 
tvarkomi ir plečiami kuror
tai. Aukštosios mokyklos pa
ruoš Respublikos liaudies 
ūkiui daugiau kaip 46 tūks
tančius, o specialiosios vidu
rinės mokyklos 87 tūkstan
čius specialistų. Jau ateinan
čiais metais pensijas gaus 
apie 260 tūkstančių darbinin
kų, kolūkiečių ir tarnautojų.

Valstybės asignavimai 
švietimui, sveikatos apsau
gai, socialiniam aprūpinimui 
sudaro daugiau kaip trečdalį 
visų valstybinio biudžeto iš
laidų.

Ugdant Respublikos pra
monę, sparčiausiai bus plėto
jamos šakos, kurios skatina 
techninę pažangą. Pavyz
džiui, elektros energijos su
naudojimą per penkerius me
tus planuojama padidinti 45 
procentais. 1978 metais nu

Vienas išeina, kitas įeina

Robert Bourassa (kairėje] iki šio) buvęs Quebeco provincijos 
premjeras, ir Bene Levesque, rinkimus laimėjusių separa
tistų vadas, kuris užima ano vietą. Jis žada referendumu 
atsiklausti provincijos žmonių nuomonės, ką jie mano apie 
Quebeco atsiskyrimą nuo Kanados ir pasiskelbimą nepri
klausoma valstybe.

matoma atiduoti naudoti Ma
žeikių naftos perdirbimo ga
myklos pirmąją dalį. Nauji 
pajėgumai Jonavos azotinių 
trąšų gamykloje, Kėdainių 
Chemijos gamyklos rekon
stravimas įgalins mineralinių 
trąšų gamybą padidinti dau
giau kaip pusantro karto. 
Planuojama pastatyti neaus
tinių medžiagų įmonę Alytu
je, atiduoti naudoti didelę 
Kapsuko pieno konservų ga
myklą, sūrinę Pasvalyje, už
baigti Utenos mūsos kombi
nato statybą, pastatyti ir 
rekonstruoti daug kitų įmo
nių, cechų.

Planuojami valstybiniai ka
pitaliniai įdėjimai leis nusau
sinti 560 tūkstančių hektarų 
dirvų, sukultūrinti 400 tūks
tančių hektarų, įrengti drėki
nimo sistemas 30 tūkstančių 
hektarų plote. Plane numaty
ta didelė kiaulių ir galvijų 
kompleksų bei paukštynų 
statyba. Žemės ūkis gaus 
daugiau naujos galingos tech
nikos. Vidutini metinį grūdų 
derlių planuojame per penk
metį padidinti 27 procentais, 
daugiau gaminti mėsos, pie
no, kiaušinių ir kitos žemės 
ūkio produkcijos.

Žymi valstybinio biudžeto 
lėšų dalis skiriama transpor
to ir ryšių tobulinimui, kelių 
tiesimui. V. Petkevičienė

Be dolerių 
nelaimėsi

Washingtonas. — Apskai
čiuota ir paskelbta, kad Jim
my Carter savo rinkiminei 
kampanijai išleido 35 milijo
nus dolerių. Apie tiek pat, o 
gal ir daugiau, išleido ir 
republikonų kandidatas Ge
rald Ford.

Argi gali susilyginti Komu
nistų Partijos kandidatas Gus 
Hali, kurio rinkiminei kampa
nijai nebuvo surinkta nė pusė 
milijono dolerių? Demokratų 
ir republikonų kandidatams 
dolerius klojo specialūs kapi
talistiniai interesai, kurie ži
no, kad jų kandidatui laimė
jus, jiems dolerių sugrįš kele
riopai daugiau.
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Quebeco provincija kryžkelėje?
Kai anais metais Prancūzijos vadas DeGaulle, lankydama

sis Montrealyje, sušuko “Tegyvuoja nepriklausomas Quebe- 
casl”, daugelis kanadiečių iš jo tik skaniai nusijuokė. Bet 
kaip tik nuo to laiko toje Kanados provincijoje prasidėjo 
gana platus judėjimas už atsiskyrimą nuo Kanados ir 
pasiskelbimą nepriklausoma valstybe.

Dalykas, mat, tas, kad Quebeco provincijos didelę 
daugumą, net apie 80 procentų, gyventojų sudaro prancūzai 
bei prancūzų kilmės kanadiečiai. Jie nori palaikyti savo 
kultūrą ir kalbą. Jiems nepatinka anglų viešpatavimas. Jie 
jaučiasi nutautinami.

Štai kur Quebece pasidalijimo į federalistus ir separatis
tus šaknys. Pirmieji nori amžinai pasilikti tiktai Kanados 
provincija, o antrieji nori nuo jos atsiskirti ir sukurti 
nepriklausomą valstybę su prancūziška kultūra ir kalba. 
Separatistai turi ir savo partiją, pavadintą “Parti Quebe
cois”.

Iki šiol provincijos seimelį ar asamblėją valdė Liberalų 
Partija. Bet dėl siautėjančios ekonominės krizės ji prarado 
gyventojų daugumos pasitikėjimą. Lapkričio 15 dieną 
rinkimuose ji pralaimėjo. Iš 110 seimelio narių separatistų 
Parti Quebecois išrinko 70. Ir staiga Quebeco nepriklauso
mybės klausimas tampa didžiausios svarbos klausimu. 
Dabar provincijos valdžią sudarys separatistai. Jų vadas 
Renė Levesque bus provincijos premjeras. Ką jie darys? 
Nejaugi jie ims ir paskelbs -provinciją nepriklausoma 
valstybe be jokių ceremonijų?

Matyt, Kanados premjeras Pierre Elliot Trudeau yra 
labai susirūpinęs šiais rinkimų rezultatais. Jis pasiskubino 
Levesque įspėti kad jis nuo balsuotojų gavęs mandatą 
provinciją valdyti, bet ne atskirti nuo Kanados.

Separatistų vadas, matyt, irgi ieško kompromiso. 
Atsakydamas į Trudeau įspėjimą, Levesque pasakė, kad jis 
negalįs atsižadėti savo tolimo tikslo Quebecą paversti 
nepriklausoma valstybe, bet kad jis provinciją per 
ateinančius ketverius metus valdysiąs dabartinėje struktū
roje. nevesiąs jos į nepriklausomybę. Be to, jis pirma 
sieksiąs atsiklausti provincijos gyventojų per referendumą.

Tai taip dabar Quebeco likimas ir stovi neišspręstas, 
netikras.

Pasidalijimas ir turčių klasėje
Ginklavimosi lenktynių ir detentės klausimu nesama 

vieningumo ir šios šalies valdančiojoje klasėje. Tai parodo 
šiomis dienomis pasirodymas dviejų grupių. Jas abidvi 
sudaro stambūs finansieriai, biznieriai, industrialistai bei 
buvę aukšti valdininkai. Viena grupė stoja už detentę su 
Tarybų Sąjunga, už priėmimą ir vykdymą Tarybų Sąjungos 
pasiūlymo tuoj abiems pusėms sumažinti ginklavimuisi lėšas 
10 procentų, už ištraukimą armijos ir ginklų iš Pietų 
Korėjos, už demilitarizavimą Indijos Okeano ir t. t. Šios 
grupės pirmininku yra Atlantic Richfield kompanijos 
pirmininkas Mr. Thornton F. Bradshaw. Ši grupė su tokiais 
reikalavimais ir pasiūlymais paskelbė savo 88 puslapių 
raportą, pavadintą “Controlling the Arms Race”. Grupėje 
esama nemažai ir Carterio šalininkų.

Su kaip tik priešingais pasiūlymais ir reikalavimais plačiai 
veikia kita grupė, pasivadinusi “Committee on the Present 
Danger”, susidedanti iš stambių finansierių, industrialistų, 
bei buvusių aukštų valdininkų, kuri pilnai remia Pentagono 
ginklavimosi plėtimo politiką. Jai priklauso buvęs gynybos 
sekretorius Paul H. Nitze ir buvęs valstybės sekretorius 
Dean Rusk. Joje taip pat yra daug Carterio šalininkų. Be to, 
jai priklauso ir Amerikos Darbo Federacijos prezidentas 
George Meany. Visi šaltojo karo politikos puoselėtojai.

Kuri grupė daugiau įtakos turės Carterio vadovaujamoje 
administracijoje?

Kišimasis į Portugalijos reikalus
Lapkričio 16 dieną plačiai nuskambėjo žinia iš Washingto- 

no, kad Fordo vyriausybė skolina Portugalijos valdžiai 300 
milijonų doleriu. Ir kad tai esanti tiktai pradžia. Su laiku 
paskola pasieksianti net 800 milijonų dolerių!

Taip pat priduriama, kad su paskolomis Portugalijos 
valdžiai skubinasi ir kitos kapitalistinės šalys. Iš viso jinai 
gausianti pusantro bilijono dolerių.

Atrodo, jog čia nieko naujo ir baisaus. Juk šalys skolinasi 
viena nuo kitos. Bet šios paskolos nėra tos rūšies. Ir tai 
sužinome iš to paties pranešimo iš mūsų sostinės. Jame 
sakoma, kad tos milžiniškos paskolos skubinamos Portugali
jos režimui, vadovaujamam socialisto premjero Mario 
Soarės, padėti išsilaikyti galioje. Jam iš kairės gresiąs 
pavojus. Girdi, bijoma, kad smarkiai besivystančios 
kairiosios jėgos, komunistų vadovaujamos, gali paimti šalies 
vairą į savo rankas. Amerikos ir kitų šalių paskolos esančios 
reikalingos dabar, tuojau, joms kelią užkirsti.

Tai neleistinas kišimasis į Portugalijos vidinius reikalus. 
Jeigu Portugalijos žmonės panorėtų kapitalistinę santvarką 
pakeisti socialistine santvarka, niekas neturi teisės jiems 
užstoti kelio.

Washingtonas. — Palesti
nos Išsilaisvinimo Organiza
cija ruošiasi čia atidaryti 
ofisą. Jinai stengsis infor
muoti amerikiečius su savo 
programa dėl įsteigimo ne
priklausomos Palestinos val
stybės.

United States, per 6 months $ 5.50 
Canada, Lat. Amer. 6 months $ 5.50 
Foreign countries, 6 months $ 6.50

Hanoi. — Vietnamo Socia
listinės Respublikos vyriau
sybė protestuoja prieš Jung
tinių Valstijų pavartojimų 
veto prieš jo priėmimą į 
Jungtines Tautas. Dabar 
Vietnamo aplikaciją svarstys 
visa Generalinė Asamblėja.

s

Kas ką rašo ir sako
KURSTYMAS PRIEŠ 
LENKIJĄ IR LENKUS

Kaip žinoma, šiandien san
tykiai tarp Tarybų Lietuvos 
ir socialistinės Lenkijos yra 
geri, draugiški. Tarp abiejų 
šalių vyksta platus bendra
darbiavimas. Vienų žmonių 
kurstymas prieš kitus nie
kam gero neduoda.

O kaip tik taip daro kana
diečių VKLS-gos Kanados 
Krašto Valdyba su savo atsi
šaukimu, kuris buvo paskelb
tas “N. L.” spalio, bet kuri 
mes tiktai dabar pastebėjo
me.

Atsišaukime, tarp kitko, 
sakoma, kad kai lenkų armija 
1944 m. liepos 13 d. užėmė 
Vilnių, jame tris dienas siau
tėjo ir “sadiškai išskerdė 
šimtus lietuvių”, o vėliau 
pasigyrė, “kad Vilniuje lietu
vių nebėra”.

“O dabar,” atsišaukime sa
koma, “išeivijos lietuviuose 
per savus agentus varo pro
pagandą, kad jie jau nebe 
tokie, kaip buvo. Jie lietuvius 
jau myli, tai ir lietuviai turi 
užmiršti praeitį, apie ją nieko 
nekalbėti ir juos mylėti. Bet 
anoj pusėj Atlanto, kita gies
melė: aukščiausias Lenkijos 
dvasiškis kardinolas Wys- 
zinski skelbia, kad Lietuvai 
tai yra Integralinė Istorinės 
Lenkijos dalis. Užtat įsibrovė 
į lietuviškas sritis — Suval
kus, Punską ir Seinus, tų 
apylinkių lietuvius spaudžia 
sulenkėti ir net savo laikraš
čio neleidžia turėti. Kadaise 
lietuvius teriojo, kad jie ne- 
katalikai. Šiandien lietuviai 
yra geriausi katalikai, jie 
Seinuose turi savo bažnyčią 
pasistatę, kuri dabar yra 
pavadinta bazilika. Jie nori 
joje melstis, bet lenkams vėl 
negerai, kodėl jie yra lietu
viai. Štai vysk. Sasinowskio 
žodžiai: “Geriau man nustot 
4000 tikinčiųjų, negu lietu
vius įsileist į baziliką melstis 
lietuviškai”. Taigi, čia pasa
kyta, kiek lenkams rūpėjo ir 
dabar rūpi katalikybė”.

Negalima smerkti ir kaltin
ti visus lenkus už visiškai 
nužmogėjusio ir suidiotėjusio 
katalikų bažnyčios vyskupo 
sapaliojimus prieš lietuvius.

AŠTRIAI KRITIKUOJA
Žydų dienraštis “Freiheit” 

(lapkričio 14 d.) savo angliš
kame skyriuje paskelbė prof. 
Jacob Neusner straipsnį 
“Pietų Afrika, Izraelis ir 
Žydai”. Autorius labai aštriai 
kritikuoja Izraelio valdžią už 
broliavimąsi su Pietų Afrikos 
rasistiniu režimu prieš juo
duosius žmones. Tą režimą 
jis vadina vienu iš pasaulyje 
didžiausiu moralinės nešva
ros šaltinių. Autorius sako, 
kad jokiu būdu negalima 
Izraelio pateisinti už ekspor
tavimą ginklų į Pietų Afrikos 
Respubliką.

Tame pačiame angliškame 
skyriuje “Freiheit” taip pat 
labai aštriai pasmerkia Žydų 
Apsigynimo Lygos chuliga
nus, kurie lapkričio 7 dieną 
Carnegie salėje Manhattane 
įsiveržė į žymaus tarybinio 
smuikininko Vladimir Spiva
kov koncertą ir žymųjį muzi
ką apliejo dažais. Laikraštis 
reikalauja, kad chuliganai bū
tų atitinkamai nubausti. Gi
ria smuikininką ir jo akompa- 
nistą, kad jie nepabūgo niek
šų ir koncerto nenutraukė.

DIDŽIUOJASI RINKIMŲ 
REZULTATAIS

Geležinkeliečių unijų orga
nas “Labor” labai patenkin
tas prezidentinių rinkimų re
zultatais. Pasikeitimą Baltuo
siuos Rūmuose vadovybės 
laiko Amerikos darbininkų 
laimėjimu.

“Amerikiečiai nusibalsavo 
naują vadovybę ir nedalomą 
valdžią lapkričio rinkimuo
se”, sako unijų laikraštis. 
Kas svarbiausia, girdi, kad 

“organizuoti darbininkai su
vaidino vyriausią vaidmenį”. 
Be organizuotų darbininkų 
užgyrimo ir pagalbos Jimmy 
Carter ir Walter Mondale 
nebūtų laimėję.

“Labor” redaktorių supra
timu, “žymiai pasikeis šalyje 
atmosfera, kai Jimmy Carter 
sausio 20 dieną užims prezi
dento vietą”.

Laikraštis džiaugiasi ir tuo, 
kad šiuose rinkimuose mūsų 
darbo unijos buvo politiniai 
suvienytos už pietiečio Jim
my Carter kandidatūrą. Ypa
tingai už pakeitimą Washing
tone vadovybės energingai 
darbavosi visos geležinkelie
čių unijos.

LABAI TEISINGAI 
PASAKĖ ,

Chicagos menševikų laik
raštyje J. Kreivėnas skun
džiasi:

“Prieš keletą dienų Chica- 
goje, renkant parašus, kad 
Bražinskams . Amerikos vy
riausybė leistų apsigyventi 
čia JAV, pasiūliau vienam 
dypukui, kad jis pasirašytų. 
Tas žmogelis/atsakė: “Nepa
sirašysiu, nes Bražinskai yra 
žmogžudžiai ir juos reikalin
ga atiduoti rusams”.

Tas tik parodo, kad ir 
“dypukuose” atsiranda žmo
nių, kurie piktinasi žmogžu
džiais Bražinskais ir jų globo
tojais. Juos tenka nuoširdžiai 
pasveikinti.

IR IŠGARSĖJUS TAS 
VILNIUS

Mums labai džiugu girdėti, 
kad beveik kiekviena kiek 
žymesnė užsieninė delegaci
ja, besilankanti Tarybų Są
jungoje, užsuka ir į Lietuvos 
sostinę Vilnių. Tas parodo, 
kaip šiandien Lietuvos sosti
nė jau išgarsėjusi visame, 
pasaulyje, 1

Antai “Eltos” pranešimas 
iš Vilniaus:

“Dvi dienas respublikoje 
viešėjo Čilės • antifašistinių 
jaunimo organizacijų delega
cija. Joje — Čilės Komunisti
nio jaunimo CK narys Chai
me Itura, Čilės socialistinio

IŠ LIETUVOS

KULTŪRINĖ KRONIKA
TEATRO GASTROLĖS
Po dviejų savaičių viešna

gės Maskvoje spalio pirmo
siomis dienomis sugrįžo į 
Vilnių Lietuvos TSR Valsty
binio akademinio dramos tea
tro kolektyvas. Šalies sosti
nės žiūrovams ir svečiams, 
be kitų, buvo parodyti keturi 
originaliosios dramaturgijos 
veikalai — Lenino premijos 
laureato J. Avyžiaus romano 
“Sodybų tuštėjimo metas” 
inscenizacija, Just. Marcin
kevičiaus filosofinė drama- 
poema “Mindaugas”, A. Lio- 
bytės pjesė-pasaka “Septyn- 
brolė” ir J. Grušo tragikome
dija “Cirkas”. Po pastarojo 
spektaklio Maskvos teatrinė 
visuomenė gražiai pagerbė 
pjesės autorių, Lietuvos TSR 
liaudies rašytoją, respubliki
nių premijų laureatą J..Grušą 
jo gimimo 75-ųjų metinių 
proga. Daug šiltų žodžių iš
girdo J. Avyžius ir Just. 
Marcinkevičius, dalyvavę su
sitikimuose su žiūrovais.
Vilniečiams — aukso medalis

Pirmąją vietą ir aukso me
dalį tarptautiniame konkur
se, kuris įvyko Vakarų Berly
ne, iškovojo Vilniaus M. K. 
Čiurlionio vidurinės meno 
mokyklos styginių instru
mentų orkestras, vadovauja
mas Lietuvos TSR liaudies 
artisto S. Sondeckio.

Jauniesiems vilniečiams 
varžybose teko rungtis su 10 
labai pajėgių simfoninių ir 
kamerinių orkestrų, atvyku
sių iš Australijos, Austrijos, 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, 

jaunimo generalinio sekreto
riaus pavaduotojas Enrike 
Norambuena. Čilės Visuoti
nės darbo žmonių konfedera
cijos jaunimo sekcijos vado
vybės narys Benchaminas 
Friasas, kairiųjų krikščionių 
partijos jaunimo komisijos 
vadovybės narys Marselis 
Jungas, Čilės Vieningojo 
liaudies veikimo judėjimo 
partijos (MAPU) jaunimo or
ganizacijos vadovybės narė 
Ana Marija Erera.

Šiandien delegaciją priėmė 
Lietuvos KP Centro Komite
to sekretorius L. Šepetys. 
Jis papasakojo jauniesiems 
čiliečiams apie tarybinių žmo
nių draugystę ir solidarumą 
su didvyriška Čilės liaudies 
kova prieš fašistinę diktatū
rą”.
APIE NAUJĄ KYLANTĮ 
MIESTĄ TARYBŲ 
LIETUVOJE

Dienraštyje “Tiesa” (lapkr.
10 d.) skaitome:

“Kuplūs pušynai apsaugo 
Visagino ežerą nuo atšiaurių 
vėjų. Jis ir dabar tebegena į 
krantą raibuliuojančias ban
geles, tęsia nesibaigiančią 
šneką su mišku. Nei ežeras 
nei miškas per savo ilgą 
amžių nėra regėję nieko pa
našaus, kas dedasi dabar. 
Legendos nublanksta prieš 
žmogaus valią ir užmojį: čia, į 
šitą nuošalią, daugiausia tik 
paukščių ir žvėrių lankytą 
vietą, atlingavo galingi kra
nai, čia, šitoje vietoje, su
riaumojo galingos mašinos, 
metras po metro įveikdamos 
smėlį, tiesdamos gyvybės 
trasas.

Nedaug praėjo laiko nuo tų 
dienų, kai didžiuliu laukų 
rieduliu įamžintas naujo 
miesto — Ignalinos atominės 
elektrinės statytojų miesto 
— statybos pradžia. Tuomet 
tik iš projekto buvo matyti, 
koks jis bus. Dabar, kai virš 
pušynų iškilo jau nemaža 
namų, švytinčių savo balto
mis gelžbetonio sienomis ar 
akį džiuginančia gelsvų plytų 
spalva, kai galima užsukti į 
bebaigiamą įrengti butą ir 
įvertinti projektuotojų išmo
nę, pajunti, kad miestas jau 
kuria savo istoriją, pradeda 
gyvenimą.”

Japonijos, JAV, Lenkijos, 
Suomijos ir VFR. Ciurlionie- 
čių programoje, be klasikų 
pjesių, skambėjo taip pat M.
K. Čiurlionio ir F. Bajoro 
kūriniai.

Pagerbtas rašytojo 
atminimas

Tarybų Lietuvoje plačiai 
paminėtos poeto, dramatur
go, aktoriaus Kazio Inčiūros 
gimimo 70-osios metinės. Di
delis literatūros vakaras, 
skirtas šiai sukakčiai, buvo 
surengtas respublikinėje bi
bliotekoje Vilniuje. K. Inčiū
ros gyvenimo kelią, jo litera
tūrinį palikimą ir sceninę 
veiklą apžvelgė poetas E. 
Matuzevičius. Rašytojai J. 
Graičiūnas, V. Sirijos Gira, 
scenos veteranai E. Žalinke- 
vičaitė-Petrauskienė ir A. 
Mackevičius pasidalijo prisi
minimais.

Bibliotekoje surengta paro
da, kuri supažindina su K. 
Inčiūros kūryba, jo aktorine 
veikla.

Pagerbiant rašytojo atmi
nimą Anykščių rajono Vidu
girių kaime, Kazio Inčiūros 
gimtojoje sodyboje, buvo iš
kilmingai atidengta memoria
linė lenta, o prie Troškūnų 
vidurinės mokyklos pasodin
tas medelis. Troškūnų kultū
ros namuose įvyko rašytojo 
70-ųjų gimimo metinių minė
jimas, kuriame dalyvavo gru
pė rašytojų iš Vilniaus. Po 
iškilmingosios dalies Valsty
binio jaunimo teatro aktoriai 
suvaidino K. Inčiūros “Gulbių 
giesmę”, skaitė poeto eiles.

SPECIALIAI “LAISVEI”

Kvartetų festivalis Vilniuje, 
skirtas D. Šostokovičiaus 

70 gimimo metinėms

Soči kvartetas po sėkmingo pasirodymo Vilniuje. Iš kairės į 
dešinę: R. Šiugždinis, S. Kiškis, S. Lipčius ir E. 
Bieligiajeva V. Gulmano nuotrauka

Vilnių drąsiai galima vadin
ti kamerinės muzikos festiva
lių miestu, nes šios tradicijos 
jau įleido gilias šaknis, o 
atlikėjai pas mus noriai va
žiuoja, tiek iš Tarybų Sąjun
gos, tiek iš užsienio.

Kamerinės muzikos festi
valiai būna įvairūs, tačiau 
grynai kvartetinis — tai bene 
pirmas festivalių istorijoje. 
Todėl jam ir buvo ruošiamasi 
visu rimtumu.

Šioje didelėje šventėje tu
rėjo dalyvauti aštuoni pajė
gūs ir žinomi kolektyvai, bet, 
susirgus Maskvos L. v. Be
thoveno kvarteto smuikinin
kui, liko septyni, jų tarpe ir 
žinomas Erbeno kvartetas iš 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos.

Man teko laimė būti Soči 
filharmonijos styginio kvar
teto, apie kurį jau anksčiau 
rašiau, koncerte, todėl su 
gerbiamais skaitytojais ir no
riu pasidalinti įspūdžiais iš 
šio tikrai įdomaus ir puikaus 
renginio.

Mes nerasime žymesnio 
kompozitoriaus, kuris nebūtų 
rašęs kvartetų arba bent 
mėginęs savo jėgas šiame 
žanre. J. Haidnas, V. Mocar
tas, L. van Bethovenas, P. 
Smetana, M. Ravelis, M. K. 
Čiurlionis, P. Čaikovskis ir 
t. t. turtino kvartetų žanrą, 
kiekvienas įnešdami savitų 
bruožų.

D. Sostakovičiaųs penkioli
ka kvartetų taip pat užima 
labai svarbą vietą muzikos 
istorijoje, kaip ir visa jo 
muzika. D. Sostakovičiaųs 
kvartetai, parašyti tradici
niam sąstatui, yra lyg ir 
miniatiūrinės simfonijos. Pa
skutinieji kompozitoriaus 
opusai labai išplečia šio žanro 
rėmus, technines galimybes, 
drąsiai panaudojant įvairius 
ištrichus, tembrinius atspal
vius ir t. t. Nežiūrint to, šie 
kūriniai yra labai kameriški, 
jų ciklai išspręsti labai naujo
viškai, išnaudojant visą gali
mą grojimo techniką. Ir tai 
nėra vien technika technikai, 
menas menui. D. Sostakovi- 
čiaus styginių kvartetų muzi
kinę dramaturgiją ir jos ypa
tybes neretai nusako ir dedi
kacijos, kas atlikėjams iškelia 
naujų uždavinių, tinkamai at
skleisti kompozitoriaus min
tis.

Ir taip mes naujai restau
ruotuose meno darbuotojų 
rūmuose Garbingų svečių 
tarpe matome LTSR Minis
trų Tarybos Pirmininko pav.
L. Diržinskaitę, drg. M. 
Sniečkuvienę, LTSR liaudies 
artistus A. Staškevičiūtę, K. 
Kavecką, eilę žinomų muzi
kantų ir daug jaunimo, kas 
mane nudžiugino.

Pasirodo jauni muzikantai 
iš tolimojo Soči, seni vilniečių 
pažįstami. Tai R. Šiugždinis, 
S. Kiškis, S. Lipčius ir E. 
Bieliajevas. Trys — Vilniaus 
konservatorijos auklėtiniai, 
ketvirtasis — Sverdlovsko.
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Publika šiltai juos sutinka. 
Programoje — M. K. Čiurlio
nio nebaigtas kvartetas c- 
moll, D. Sostakovičiaųs kvar
tetai Nr. 3 F-dur ir Nr. 11 
f-moll. Pastarasis turi 7 dalis, 
kurios eina be pertraukos.

Kvartetą stebiu nuo pat jų 
pirmo viešo pasirodymo 1968 
metais todėl labai džiugu, 
kad kolektyvas smarkiai 
auga.

Kas būdinga Soči kvarte
tui? Pirmiausiai puikus for
mos pajutimas, toliau tech
niškas išbaigtumas, plati di
naminė skalė, nepriekaištin
gas ansambliškumas. Itin 
malonu, kad šie jauni žmonės 
gyvena vien kvartetu ir jam 
skiria visą savo dėmesį. An
sambliui susicementuoti daug 
padėjo dažnos koncertinės 
išvykos. Aplankyta Uralas, 
Pavolgis, Sibiras, dabar lau
kia išvyka į Tolimuosius Ry
tus, Chabarovsko, Vladivos
toko, Komsomolsko miestus.

Kvarteto interpretuotas
M. K. Čiurlionis skambėjo 
lengvai, romantišku polėkiu, 
kas ir būdinga kompozito
riaus jaunystės laikotarpiui.

Trečiąjame ir kai kuriuose 
paskutiniuose kvartetuose D. 
Sostakovičius vadovaujasi 
simfoninio vystymo princi
pais ir nežiūrint to, šie kūri
niai yra labai kameriški. At
rodo, Soči kvartetas šį kom
pozitoriaus bruožą gerai su
prato ir jį tinkamai interpre
tavo.

Tikrai džiugu, kad toks 
atsakingas renginys praėjo 
senojoje mūsų sostinėje Vil
niuje, o dalyvavę ansambliai, 
jų tarpe ir Lietuvos bei 
Vilniaus kvartetai, tikrai ge
rai ir gražiai pasirodė, tuo 
pateisindami šio renginio 
prasmę. V. Gulmanas

IŠ LAIŠKŲ
Gerbiamas žemieti A. Bimba, 

Panemunėlio vidurinės mo
kyklos kolektyvo vardu nuo
širdžiai sveikiname Jus ir 
Jūsų gerbiamą Žmoną su 
Didžiosios Spalio socialisti
nės revoliucijos 59-osiomis 
metinėmis ir linkime geros 
sveikatos, laimės, sėkmės 
Jūsų visuomeninėje veikloje.

Labai atsiprašome, kad il
gai neparašėme laiško. Šiuo 
metu sutvarkėme mokyklos 
muziejų, kuriame patalpintos 
Jūsų knygos, fotografijos, 
laiškai, spauda.

Su džiaugsmu prisimename 
Jūsų apsilankymą Panemu
nėlio vidurinėje mokykloje. 
Būtų labai džiugu, kad vėl 
galėtumėte mus aplankyti ir 
apviešėti savo gimtinėje, ku
ri kaskart gražėja.

Labai prašome, jeigu gali
te, prisidėti prie mūsų muzie
jaus turtavimo ir atsiųsti 
kokios nors medžiagos.

Linkime Jums, brangus že
mieti, kuo geriausios sėkmės!

Mokyt. Janina Kubilienė

ŠOKA“RASA”
Kauno žemės ūkio 
įsikūrimo dešimtinei 
kaimuose, po kelis k 
Olandijoje, Prancūz 
sąjunginių meno savi

JIE NESIGĖDINĄ / 

Hui pritrul

Neseniai Vokietijos 
kratinėje Respubliko 
žudė pastorius Briu 
“Žuvo kovotojas už p 
jamos bažnyčios h 
“Dėl pastoriaus mirti 
Vokietijos I lemo k. 
Respublikos tikrovė” 
kiomis ir panašiomis 
temis sumirgėjo Vi 
Federatyvinės Resj 
laikraščių magnato 
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ŠOKA “RASA”

• »

Kauno žemės ūkio projektavimo instituto šokių kolektyvas “Rasa” pažymi savo 
įsikūrimo dešimtmetį. Per tą laiką jis surengė šimtus koncertų Lietuvos miestuose ir 
kaimuose, po kelis kartus lankėsi socialistinėse šalyse, pabuvojo Anglijoje, Belgijoje, 
Olandijoje, Prancūzijoje. “Rasos” ansamblio šokėjai ir muzikantai nekartą tapo 
sąjunginių meno saviveiklos festivalių laureatais. T. Žebrausko nuotrauka
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JIE NESIGĖDINA ATVIRO MELO

Kai pritrūksta argumentų.
Neseniai Vokietijos Demo

kratinėje Respublikoje nusi
žudė pastorius Briuzevicas. 
“Žuvo kovotojas už persekio
jamos bažnyčios laisvę!”, 
“Dėl pastoriaus mirties kalta 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos tikrovė”, — to
kiomis ir panašiomis antraš
tėmis sumirgėjo Vokietijos 
Federatyvinės Respublikos 
laikraščių magnato Akselio 
Špringerio leidiniai. Analo
giškas išvadas pateikė ir 
buržuazinių radijo stočių, jų 
tarpe ir “Amerikos balso” 
komentatoriai bei politiniai 
apžvalgininkai. Piktai Vokie
tijos Demokratinės Respubli
kos adresu iš sakyklų burnojo 
Vakarų Vokietijos evangeli
kų “bažnyčios kunigaikščiai”.

Kas gi buvo tas pastorius 
Briuzevicas, kurio mirtis su
kėlė didžiulį buržuazinių pro
pagandistų ir bažnytininkų 
įniršį. Į šį klausimą išsamų 
atsakymą duoda Vokietijos 
Demokratinės Respublikos
laikraštyje “Neues Deutsch
land” išspausdinti komenta
rai. Juose išdėstytais faktais 
bei mintimis mes toliau ir 
remsimės.

Briuzevickas gimė 1929 
metais. Vokietijos Federaty
vinėje Respublikoje įsigijo 
batsiuvio specialybę. 1953 
metais jis pirmą kartą iš 
Vakarų Vokietijos atvyko į 
Vokietijos Demokratinę Res
publiką, o vėliau sugrįžo at
gal. 1960 metais, metęs žmo
ną ir vaiką, vėl persikėlė į 
Vokietijos Demokratinę Res
publiką. Nuo 1964 iki 1969 
metų jis studijavo teologiją. 
Baigęs studijas Briuzevickas 
tapo iš pradžių Bitterfeldo 
rajono vikaru, o vėliau Dros- 
ford (Rippicho bendruome
nės) dvasininku.

Vienok, jo elgesys toli gra
žu neatitiko bažnyčios nuo
statų. 1976 metų kovo mėnesį 
jis važinėjo prie savo automa
šinos prisitvirtinęs plakatą, 
kuris skelbė: “Visiems, vi
siems! Ponas dievas šiandien 
yra Vildšiuco miestelyje. 16- 
tą valandą su juo kalbėsis 
Briuzevickas”.

Dvasininko mašinoje buvo 
dvi avys ir gaidys, kuriuos jis 
žadėjo padovanoti tam, kas į 
jo renginį atves daugiausia 
vaikų. Prieš tai pamaldų 
metu jis yra į cerkvę palei
dęs triušius. Briuzevicko pa
rapijos tikintieji ir kiti dvasi
ninkai savo kolegą skaitė 
žmogumi qn pakrikusia nsi- 
chika. Nenuostabu, kad pas
tarasis viešai mėgino suside
ginti ir vėliau ligoninėje mi
rė.

Visą tai sužinojo Vokietijos 
Federatyvinės Respublikos 
evangelikų bažnyčios vado
vybė. Tačiau Briuzelicką ji 
paskelbė “kovotoju prieš baž
nyčios persekiojimą”, padarė’

vos ne šventuoju. Kuo galima 
paaiškinti tokį bažnytininkų 
elgesį? Pirmiausia jie vado
vavosi toli gražu ne religi
niais sumetimais. Juk jų pa
čių, o taip pat buržuazinės 
spaudos bei radijo pagalba 
platinami šmeižtai, grubus 
faktų iškraipymas yra ne kas 
kita, o kišimasis į Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
vidaus reikalus. Antra ver
tus, kam-ne-kam, o bažnyčios 
aukštiems pareigūnams turė
tų būti gerai žinomas vienas 
iš dešimt dievo įsakymų: 
“Nemeluok!” Tačiau, matyt, 
kai reikalas liečia politiką, kai 
bažnytininkai nori įrodyti sa
vo, jiems jokie dievo įstaty
mai neegzistuoja.

Teisę tikėti Vokietijos De
mokratinėje Respublikoj 
(kaip beje, ir kiekvienoje 
socialistinėje valstybėje) ga
rantuoja Konstitucija. Evan
gelikų bažnyčios sąjunga 
VDR turi apie 4 tūkstančius 
dvasininkų, o katalikų bažny-
čia — daugiau kaip 1300.

Socialistinė vokiečių val-

stybė garantuoja visiems sa
vo piliečiams, nepriklausomai 
nuo jų rasinės ir nacionalinės 
priklausomybės, pasaulėžiū
ros, religinių įsitikinimų ir 
socialinės padėties, visišką 
lygybę. Visa tai akivaizdžiai 
iliustruoja tas faktas, kad abi 
Briuzevicko dukros Vokieti
jos Demokratinėje Respubli
koje įsigijo aukštąjį išsilavini
mą. Tai irgi puikiai žino 
bažnytininkai ir buržuaziniai 
žurnalistai. Tačiau tikrovė 
jiems mažai rūpi. Jiems ne
duoda ramybės noras įsikišti 
į socialistinės valstybės vi
daus reikalus, įvykdyti ideo
loginę diversiją. Jie nerims
ta, matydami audringą socia
listinės valstybės vystymąsi, 
jos augantį tarptautinį auto
ritetą ir didžiulius pasieki
mus ekonominiame, kultūri
niam ir socialiniame gyveni
me. ■ l:;...'...-

Įsiutę socializmo priešai, 
savo naudai bando panaudoti 
viską, visur ir kad mestų 
šešėlį socialistinės valstybės 
tikrovei. Trūkstant faktų ir 
argumentų, jie nesigėdina
atviro melo ir aiškios klasto
tės. Kazys Antanaitis

MY FIRST TRIP TO THE 
LAND OF MY PARENTS

By ANNE YOZENAS
Now that summer came to 

an end and with having 
caught up with my chores, I 
want to glance back at the 
summer which has been the 
most memorable in all my 
life. Last June, I spent 
about three weeks in Lithua
nia, the land of my parents, 
which has been so near and 
dear to my heart. While 
being American-born, since 
my early childhood I began to 
appreciate my parents’ Lith
uanian heritage. I am proud 
that the language they 
taught me which I spoke with 
them made it possible for me 
to feel at home in Lithuania 
and to learn much more than 
a casual foreign-speaking 
tourist would.

Most of our people of my 
background usually have re
latives back in Lithuania, and 
they travel mostly to visit 
them. That, however, was 
not so in my case. My parents 
came to the U. S. A. long 
ago, and are buried here. I 
knew of no relatives of mine 
when I started to pack for the 
trip. I had some friends back 
there whom I met in New 
York City, and I was going 
with a friend of mine.,And 
that was enough to make the 
trip different.

A Joyful Investment
Now that I reflect and 

glance at the pictures and the 
movie we made, I cannot but 
rejoice in the fact that I made

Ready for opera ... In the 
background — Lithuanian 
Opera House. Architect — 
Ms. Nijolė Bučitttė.

a good investment, an invest
ment in enriching my knowl
edge and understanding of 
Lithuania; an investment in 
fostering friendship with the 
people whom I met and got 
acquainted with.

Briefly, I would like to 
share with the reader of 
these lines the main points 
which have left a deep im
pression on me.

The first sight of the city of 
Vilnius made me admire and 
envy it — the streets and 
parks were immaculately 
clean. This was the point I 
often raised with my friends 
when they kept asking me 
about my first impressions.

This holds good for Lithuania 
and parts of Moscow through 
which I happened to pass on 
my way to the airports.

Vilnius — the present capi
tal of the Lithuanian SSR, as 
well as other cities, like 
Trakai, Druskininkai, Kaun
as, the beautiful sea resort of 
Palanga, and the seaport 
Klaipėda, which I had a 
chance to visit, gave me a 
good understanding of the 
Lithuanian history and the 
present-day life. Wherever I 
went, I heard interesting 
stories on how it was inter
twined with the past and 
present of the Lithuanian 
people and the nation.

A View of the City
It was a magnificent view 

of the city of Vilnius as I 
stood on the top of the tower 
of the castle of Gediminas, 
good weather contributing to 
the beautiful pictures we 
took. I think it was the best 
spot to view the city, which 
begins right under your feet 
with the old-town and ex
tends widely to all sides with 
the newly built suburbs, 
standing out with their light
colored dwellings. The blue 
line of the river Neris, which 
cuts through the middle of 
the city, looked like a ribbon 
holding that beautiful pack
age together. 1

I was told that right after 
World War II, there was a 
sad picture here. Almost half 
of the city lay in ruins, and 
drinking water was available 
only from the river. I could 
hardly believe it now that I 
enjoyed comfortable hotel 
rooms and visited private 
apartments. But this is thirty 
years later. Vilnius, which 
then had a population of 
210,000, now is nearing 
400,000.

I enjoyed a good program 
at the Opera House on three 
occasions, when I attended 
the last performance for the 
season of the opera Aida, a 
premiere of the national bal
let Eglė žalčių karalienė 
(Eglė the Queen of Ser
pents), and a comic opera 
performance of Pergolesi’s 
“A maid a lady”. I was 
impressed not only by the 
performance but also by the 
structure of the Opera House 
which only was at the end of 
its second season. The build
ing is imposing indeed, and 
created by Lithuanian archit
ects — in this case by a 
woman architect.

Sightseeing in Vilnius
I visited some places in the 

old-town and especially liked 
the Aušros-Vartai chapel, 
the name of which and the 
picture I was familiar with. 
The city of Vilnius was 
eloquent to me indeed, whe
ther I was walking along old 
lanes, visiting new housing 
dwellings or standing in front 
of the monument and grave 
of Dr. Jonas Basanavičius or 
other Lithuanian and Polish 
patriots and science or litera
ry persons at the old cemete
ry of Rasos. I even took some 
pictures of the grave and 
monument of the Marshall 
Jozef Pilsudski to show them 
to a friend of mine in the 
States. The sight of Vilnius 
University, which in 1979 
will celebrate its 400-year 
anniversary, made me think 
about the US Bicentennial 
taking place this year.

One afternoon, I spent 
several hours at the screen
ing room of the Lithuanian 
Film Studio, viewing some 
documentary films created 
by one of the best contempor
ary Lithuanian movie opera
tors and directors, whom I 
met when he was visiting the 
States several months ago. 
The Lithuanian Film Studio, 
which was established after 
World War II, as I heard, has 
been very successful —■ its

films are known world wide 
and have earned internation
al recognition at the film 
festivals at Cannes and else
where.

A Visit to the 
Poultry Factory

While eating my breakfast 
at the hotel, I often thought 
about a poultry factory near 
Vilnius of which the director, 
is Jerominas Girčys, whom I 
happened to meet in New 
York when he was visiting 
the States. One day there he 
comes! He took me and a 
group of other American and 
Canadian Lithuanians to his 
factory, which is in Rudami
na, a 15-minute drive from 
the city. He gave us an 
extensive tour of the farm, 
giving us a chance to see for 
ourselves, how one of the 
largest poultry factories ope
rates. It supplies the urban 
population with eggs and 
poultry meat. And, of course, 
we got a real treat of their 
own specialties. The factory 
was established in 1958 and 
produces annually over 50 
million eggs and over 2 
million chicken. It emp'oys 
about 500 people.

One sunny day, a friend 
with a car took me to Trakai, 
where in the broad waters of 
many lakes rise the towers of 
an ancient castle. The castle 
was rebuilt half way up and 
now is the biggest attraction 
for tourists. I enjoyed climb
ing the steps up and down, 
viewing the rooms where the 
ancient princes lived and 
from where they protected 
Lithuania from marauding 
Knights of Teutonic order.

The “Čiurlionis’ Road”
Then, another day we went 

to Druskininkai, a city of 
childhood of the painter and 
composer M. K. Čiurlionis. 
There still prevailed a fresh 
feeling of the centenniary 
commemoration of his birth 
which throughout Lithuania 
and the world was celebrated 
last year. All the way from 
Varėna (fiurlionis’ birth
place), along the way side, 
there were erected special 
decorative oak poles, created 
by the native folk artists. 
They depicted various 
themes from the artist’s 
works. This portion of the 
road is now being called 
“Čiurlionio kelias” (the road 
of Čiurlionis). The decora
tions are mostly colored and 
some contain iron art work.

However, the culmination 
of the tribute, which the 
Lithuanian nation paid to 
Čiurlionis, was a giant-size 
monument of him, erected on. 
a square in the heart of the 
city of Druskininkai. Near 
the Roman-Catholic church, 
where the artist’s father used 
to work as an organist, there 
is the house in which Čiurlio
nis’ family lives. A memorial 
museum is established there. 
We visited the museum and 
viewed the piano at which 
the genius-composer used to 
play.

Druskininkai is widely 
Known for its mineral springs 
and their healing qualities. 
Thousands of people come 
here yearly to regain or 
improve their health. We 
strolled past sanatoriums and 
a mud treatment center, 
went to the bank of the River 
Nemunas, where the water 
springs flow from a stone 
wall, and washed our faces. 
According to a legend, this is 
supposed to be the fountain 
of beauty.

(to be continued)

St. Petersburg, Fla.
Lapkričio 13 d. saintpeters- 

burgiečiai (aš juos vadinsiu 
Petriečiais) turėjo savo Se
nior Citizens Klubo sezono 
veiklos atidarymą. Iš ryto 
turėjo susirinkimą, vėliau 
pietus, o apie 2-rą valandą po 
pietų koncertą. Svetainė bu
vo pilna publikos.

Miamiečiai irgi nutarėme 
juos aplankyti. Augustino 
Iešmanto vadovybėje, ten 
nuvyko Lietuvių Socialio 
Klubo Kvintetas — Augusti
nas Iešmantas, Natalija leš- 
mantįenė, Mae Gabrėnienė, 
Jonas Zakarka ir Marytė 
Nevins. Kvintetas jau seniai 
kas trečiadienį praktikuoja 
dainuoti. Jį diriguoja Birutė 
Ramoškaitė. Žinoma, Kvin
tetas rengėsi ne tik Petrie- 
čius palinksminti, bet vyriau
siai dėl to, kad mes norime ir 
Miamyje palaikyti lietuviškos 
dainos ir meno kibirkštėlę.

Aš nesu Kvinteto narys, o 
tik jo rėmėjas. Aš juos tiktai 
palydėjau į Petro miestą. 
Mes ten nuvažiavome penk
tadienio vakare, nes Kvinte
tas norėjo dar kartą paprak- 
tikuoti su visiems lietuviams 
gerai pažįstama ir mylima 
muzike Alena Janulyte, nes 
Kvinteto mokytoja negalėjo 
su mumis vykti. Kvintetas 
labai dėkingas Alenai už 
akompanavimą šiame koncer
te.

Daug ką būtų galima pasa
kyti apie šią pramogą, tačiau 
aš manau, kad gal patys 
Petriečiai parašys, kaip jiems 
Kvinteto dainos patiko . Bet 
kas svarbiausia man įstrigo į 
mintį, tai Petriečių nuoširdu
mas, energija visuomeninėje

veikloje ir taktas. Jie visi 
santariai dirba, ir todėl turi 
žymių rezultatų.

Dainos Mylėtojų Choras, jo 
mokytojos Adelės Pakalniš
kienės vadovybėje, atidarė 
koncertą su keletu labai ža
vingų dainų. Paskui per apie 
pusantros valandos sekė mia- 
miečių Kvinteto programa. 
Kiekvienas iš mūsų savotiš
kai įvertiname dainas ir me
ną. Kadangi aš nesu muzikos 
kritikas, tai nespręsiu, kaip 
koncertas buvo gražus ir 
sėkmingas, bet publika buvo 
sužavėta.

Norėjome jau grįžti į Mia
mi, bet kur tu čia ištruksi nuo 
vaišingųjų Petriečių. Tiek 
gen tų gerų draugų ir drau
gių, kad į vieną namą visiems 
nebuvo galima sutilpti. Drau
gai Aleknai pas save savo 
naujoje rezidencijoje, o drau
gai Bunkai pas save savo 
puošiamioje rezidencijoje 
mūsų grupės dainininkus vai
šino. Mudu su žmona vaišino
mės pas draugus Bunkus. 
Prie užkandžių ir šampano 
kiek ten buvo pokalbių, dai
nų, net ir šokių, Marytei 
grojant akordeonu, kad rei
kėtų viso puslapio laikraštyje 
viskam aprašyti . . .cPasiro- 
do, kad mes dar neseni. 
Amžius yra ne metais, bet 
nuotaika matuojamas. Nors 
metais jau ir esame pagyve
nę, bet širdimis ir idealais 
tebesame jauni.

Robertas Feiferis šio kon
certo programa užrekordavo 
juostelėje, kuri, jis sakė, gali 
net ir Vilnių pasiekti.

A. P. Gabrėnas

Washingtonas. — Prez. 
Fordas patvarkė, kad tolima 
Sudano respublika turi pilną 
teisę gauti iš Amerikos kuo 
geriausius ginklus. Tikimasi, 
kad Amerikos ginklų gamini
mo korporacijos greitu laiku 
gaus didelius ginklų užsaky
mus.

So. Boston, Mass.
Po ilgos ir sunkios ligos 

lapkričio 7 dieną mirė ilgame
tė So. Bostono gyventoja 
Susana Šukienė, sulaukus 82 
metus. Buvo pašarvota J. 
Liubino šermeninėje, kur jos 
karstą puošė gyvos gėlės nuo 
jos artimųjų giminių ir drau
gų.

Koplyčioje ir kapinėse S. 
Rainardas pasakė atsisveiki
nimo kalbą. Jis nupiešė velio
nės nueitąjį gyvenimo kelią. 
Velionė gimė Lietuvoje 1892 
metais Merkinės rajone, Aly
taus apskrityje. Būdama tik
tai 16 metų paliko savo tėvų 
žemę ir 1910 metais atvyko į 
šią šalį. Apsigyveno Bostone 
ir čia išgyveno 66 metus. 

> 1914 metais sukūrė šeimy
nišką gyvenimą su Juozu 
Šukiu, užaugino dukterį 
Gigą, kuria ne tiktai tėvai, 
bet ir visuomenė gali didžiuo
tis dėl jos draugiško ir malo
naus apsiėjimo su visais. 
Susanos vyras Juozas Sukis 
mirė 1957 metais. Jis buvo 
veiklus LLD 2 kp. finansų 
sekretorius iki staigios mir
ties nuo širdies smūgio.

Draugė Šukienė neturėjo 
progos pasiekti aukštą moks
lą, bet buvo per save apsi- 
švietus, pažangi moteris. Vi
sados remdavo darbininkų 
reikalus, aukodavo stambias 
aukas mūsų spaudos išlaiky
mui, kaip tai — paremti 
“Laisvės”, “Vilnies”, ‘‘Liau
dies Balso”. Buvo narė LLD 2 
kp. Amerikos Lietuvių Pilie
čių Klubo, Cambridge, 
Mass., ir So. Bostono Lietu
vius Piliečių Draugijos.

Paliko liūdėti savo dukterį 
Olgą ir žentą Frank Graham, 
seserį Eleanor Akstinas ir 
draugus. Lapkričio 10 d. jos 
giminės ir draugai palydėjo 
ją į jos paskutinę kelionę į 
Mt. Hope kapines. Palaidota 
šalia vyro Juozo.

Palydovai buvo pakviesti 
sugrįžti į South Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos Klu
bą, kur buvo skaniai pavai
šinti. S. Rainard

Cleveland, Ohio
Clevelando Imigracijos De

partamentas tyrinėja 8 pa
saulinio karo pabėgėlius, ku
rie gelbėjo Hitleriui. Jie paei
na iš Ukrainos, Lenkijos ir 
Pabaltijo kraštų. Jie kaltina
mi nužudyme 40,000 Rygoje 
ir 5,000 žmonių Kaune.

* * *
Laikraščių vajus pas mus 

šlubuoja. Mat, kai kurie skai
tytojai, kamuojant pragyve
nimo kaštams, neatsinaujina 
prenumeratų. Besikalbant su 
jais, susidaro įspūdis, kad 
naujasis prezidentas Carteris 
“will give them something for 
nothing”. Patarčiau matyti ir 
pasikalbėti su apskrities kon- 
gresmanu. Jis daug gali 
mums padėti. Tuo tarpu rei
kia skaityti ir stebėti mūsų 
laikraščius — jie mums tar
nauja ir verti mūsų paramos.

♦ * ♦
Aną dieną Charles R. Pin- 

zone, Clevelando statybos 
amatų unijos sekretorius, 
pranešė, kad net 25 procentai 
statybos darbininkų yra be
darbiai. Girdi, žmonės neturi 
pasitikėjimo šalies ekonomija 
ir nestato naujų pastatų.

J. Petraus

Webster, N. Y.
Lapkričio 13 dieną staiga 

nesirgęs mirė Anthony J. 
Orlen (Arlauskas), senas pa
žangietis, “Laisvės" skaityto
jas. Velionis jau buvo sulau
kęs 89 metų amžiaus. Liūdin- 
čįuy paliko sūnų Anthony, 
marčią Sandrą ir tris anūkes 
— Tamarą, Lucindą ir Patri
cia.

Draugas Orlen buvo gimęs 
Lietuvoje, į Ameriką atvyko 
dar jaunas būdamas. Per tūlą 
laiką operavo viešbuti, pas
kui įsigijo restaurantą ir abu
du su sunumi jį užlaikė. Per 
paskutinius 20 metų jau buvo 
išėjęs į pensiją. Velionis buvo 
plačiai žinomas kochesterio 
lietuviams.

Mūsų giliausia užuojautą 
velionio artimiesiems ir drau
gams.

k



LAISVĖ

KODĖL IR KAIP PRIEŠ 200 METŲ 
GIMĖ JUNGTINĖS VALSTIJOS?

Moterys Amerikos Demokratijos
Kūrime ir Auklėjime

STEFANIJA SASNA

Amerikoj mokinusi skaitančiąja visuomenę valstybines po
litikos ir istorijos.

Mirė 1814 metų spalių 19-tą, sulaukus 87 metų.

šalyje. S u lyg jos paliktu laiš
kų ir spaudos raštų ryšku 
nuodugnus politikos ir jos da
lyvių pažinimas, organizuoto- 
jos gabumai ir literatūrinis 
talentas. Ji susirašinėdavo su 
abiem Adams’ais, Jefferso- 
nu, Dickinsonu, Gerry, Knox 
ir kitais žymiais politikos ir 
karo arais. Jos mintys buvo 
aukštai vertinamos ir j ieško
mos, kaip matysime iš poros 
čia paduodamų trumpų iš
traukų.

Gen. Knox savo laiške jai 
rašė:

“Būtų smagu, madam, laiks 
nuo laiko gauti nuo jūsų laiš
ką, ypatingai klausimu, ku- 
riuomi plačiau rašote paskiau
si ame laiške ...”

MOLLY PITCHER
Molly, po tikrąja pavarde Ludwig, vokiečių kaimiečių 

immigrantų duktė, ankstyboje jaunystėje išėjo į turtingos
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(Tęsinys iš praeito num.)

MERCY WARREN
Mrs. Warren, duktė pulkininko Otis, žmona pirklio 

Warren, buvo viena iš žymiausiu, jeigu ne pati žymiau
sia revoliucijos laiku moteris Naujojoj Anglijoj ir visoje

F. Metško 60-mečio proga

Mercy Warren

DEBORAH SAMSON
Revoliucijos Karo moterims nebūvo leista tarnauti ša

lies ginkluotose jėgose bent kokiamė sąstate, tačiau ne 
viena jų užsidegus patrijotizmų apeidavo^patvarkymus ir 
vienu ar kitu būdu patarnaudavo armijoms atvirame mū
šio lauke. Tokiomis buvo Deborah Samson, Molly Pitcher, 
ir kitos.

Gimus skurdžių paįrusioj šeimoj, užauginta svetimų, 
jaunuolė Deborah Samson suprato, jog norint ko nors at
siekti, reikia mokintis ir tarnyste užsidirbdama pinigų 
uoliai mokinosi ir daug išmoko. Karas už laisvę ją labai 
sujaudino ir jai atrodė, kad jos paprasto darbo ir pasi
šventusiu iš šalies patarnavimo armijai negana, tad ji 
sugalvojo žūt būt įstoti kariuomenėn. Iš rupaus audimo 
ji slapta pasisiuvo vyriškus drabužius ir susirišus ryšelin 
išėjo, pasisakydama šeimininkams išeinanti tarnauti toli
mam mieste. Vienok ji ėjo tik iki artimiausios rekrūta- 
vimo armijon stoties ir po vardu Roberto Shirtliffe įstojo 
armijon 1778 metų spalių mėnesį. Ji pirmiausia tarnavo 
prie kapitono Nathan Thayer, o paskiau prie pulkininko 
Patterson, išbūdama kariu trejus metus.

Narsus kovoje ir gabus, malonaus būdo jaunas karys 
patraukė daugelio atydą ir pagarbą. Deborah džiaugėsi 
savo likimu. Tačiau ją visuomet kankino mintis, kad, štai, 
ištiks nelaimė, ji bus pažinta, seks gėda ir prašalinimas 
iš kariuomenės, ko ji labiausia bijojo. Du kartu buvo su
žeista, bet abiem atvejais išliko nepažinta moterim esant 
ir pasveikus vėl išėjo į frontą.

Vienok jos baimė nemelavo. Susirgus karštlige, kuri 
tarp karių buvo paplitus, ji buvo pažinta per Dr. Binney. 
Daktaras jos neišdavė, bet paėmęs į savo namus rūpestin
gai gydė iki sugrąžino į sveikatą. Po to jis įteikė jai nu
nešti Washingtonui laišką su jos sekretu. Drebėdama iš 
nujautimo, ji laišką nunešė. Neužilgo Washingtonas įtei
kė jai laiška adresuota Robertui Shirtliffe kurį atidarius 
ji rado atleidimą iš armijos, pinigų gyvenimo pradžiai ir 
raštelį su patarimais.

Sugrįžus iš armijos ji ištekėjo už Gannett ir auklėjo 
tris kūdikius.

Washingtonui tapus prezidentu, Mrs. Gannett buvo pa
kviesta į šalies kapitelių ir perstatyta, taipgi gražiai pri
imta daugelyje žymių oficierių šeimų, o kongresas pasky
rė jai pensiją už jos militarišką tarnybą kraštui.

Prieš susirinkimą Pirmojo Kongreso, per Adams’ą už
klausta patarimo bei pareiškimo minties apie tinkamumą 
tūlo asmens, savo laiške, rašytame 1771 metų liepos 14-tą, 
Mrs. Warren prašo nerinkti asmeniškai “ambicingų Pily
pą” vadu, nes toks, sako ji, “gali pažemint principus, ant 
kurių jūsų įstaiga yra paremta, panaikinti jūsų santvarka 
ir įsteigti monarchiją ant griuvėsiu laimingos įstaigos.“

Savo susirašinėjime, su Mrs. Macauley, Anglijoj, kurios 
tuo laiku asmeniškai nepažino, bet aukštai įvertino iš jos 
raštų ir simpatijų Amerikos nepriklausomybei, dar gruo
džio 29, 1774 metais, Mrs. Warren pareiškė pramatymą, 
kad Amerika bus užpulta ir priversta gintis. Ji rašė:

“Amerika stovi apsiginklavus pasiryžimu ir tvirtybe, 
bet ji vis dar atšoksta atgal pamislinus apie ištraukimų 
kardo prieš tautų, iš kurios ji pati paeina. Vienok Brita
nija, kai nenaturališka gimdytoja, yra pasiruošus smeigti 
durklu į kūnų savo meilaus vaiko ...”

O sekamais metais tai pat poniai Mrs. Warren jau rašė:
“Minėjau, kad kardas buvo pusiau ištrauktas iš makš

ties, o dabar jis jau visai apnuogintas ... Veik kiekvienas 
balsas šaukiasi į dangų teisybės — nubausti ar išblaškyti 
ardytojus taikos, laisvės ir džiaugsmo jo krašte.“

Kaip ji įvertino tą Amerikos liaudies pasiryžimą “nu
bausti” laisvės priešus, geriausia pasako jos laiškas, ra
šytas John Adams’ui rugpjūčio 2, 1775 m.:

“Aš turiu savo baimių. Vienok, nežiūrint komplikuotų 
sunkumų, su kuriais susiduriame, atsitraukimo nėra; ir aš 
turėčiau rausti, jeigu savo moteriška silpnybe kokiam nors 
atsitikime stelbčiau jūsų tvirtumų, patrijotizmų ir drąsų 
pasiryžimą. Lai niekas nesulaiko tos garbingos laisvės 
dvasios, kuri įkvėpia pairi joties kabinete ir didvyrius mū
šio lauke, drąsa apginti teisingų siekį ir stengtis tas tei
ses palikti ateinančioms gentkartėms, net jeigu jie turėtų 
tų brangų palikimą savo vaikams užantspauduoti savo 
paties krauju.“

Toliau ji rašo apie priešų kariuomenės daromas jiems 
skriaudas:

Molly Pitcher

“Deska, lomkos ir kiti kliudą dalykai yra išimdinėjami 
iš Old South (miestiečių branginamos bažnyčios), kad 
padaryti patogia patalpų gen. Burgoynė’s šviesiam ar
kliui; kuomet begėdis Dr. Morrison, kurio charakterį, 
manau, jūs žinote, skaito maldas bažnyčioj ant Brattle 
Stryto grupei banditų, kurie po savaitės žaginimų, plėši
mų ir naikinimų drįsta—kai kurie iš jų—pakelti savo 
šventvagiškas rankas, ir nusilenkti prieš altorių miela- 
širdystės.“

ponios namus, Trentone, 
už tarnaitę. Ten įsimylėjo 
ir ištekėjo už kaimyno 
jaunuolio John Hays. Iš
girdęs apie Lexingtono 
mūšį, jaunas Hays tuojau 
įstojo patrijotų armijon. 
Molly išėjo su juomi, kad 
jam ir kitiems kariams 
virti, skalbti, lopyti, juos 
linksminti sunkioj žygiuo- 
tėj į laisvę.

Josios vyras John buvo 
pasiųstas mūšin prie Mon
mouth, N. J. Mūšis buvo 
laikomas be galo svarbiu, 
strateginiu. Molly prašėsi 
leisti eiti kartu su vyru, 
ir ją leido. Mūšyje vyrai 
kovėsi, kai liūtai. Daugelis

krito nuo priešo kulkų, bet daugelis krito ir nuo pailsimo, 
ištroškimo ir perkaitimo karštoje birželio saulėje. Gi už
pakalyje linijų, tarsi tyčiodamasis iš karių, čiurleno šalto 
vandens upelis. Kam kentėti, kuomet čia pat randasi išga
nymas, tarė sau Molly ir stvėrusi uzbonus, lenktyniuoda- 
ma su kulkomis, nubėgo prie upelio kartą. Paskui jau drą
siau grįžo kitą, trečią. Ir taip visu mūšio laiku ji bėginėjo 
uzbonais nešdama šaltą atgaivą karių krūtinėms ir šau
tuvų vamzdžiams.

Dar kartą grįždama su uzbonais ji nugirdo, kad jos 
John’o kanuolė jau nekalba, nutilo. Sulaikius kvapą, ji 
atbėgo prie jo. Jis gulėjo sužeistas. Molly aprišo jo žaiz
das, pastatė pas jį uzbonus ir užėmė jo vietą mūšyje. 
John’o kanuolė jos rankose prabilo su nauja energija ir 
mirtinu taikyklingumu priešui. Ir tai nebuvo pripuolama, 
kadangi tą laisvei ginti įrankį Molly brangino ir mokėjo 
valdyti ne blogiau už savo vyrą. Patrijotai tą mūšį lai
mėjo, jie pasuko karo eigą.

Po pergalės, kada generolas Washington atlankė, ap
žiūrėjo savo apdriskusius, nuo dūmų pajuodusius perga
lingus būrius, jų eilėse stovėjo ir Molly. Jisai sustojo ją 
pasveikinti ir ten pat pakėlė į saržento laipsnį.

Vėliau mūšio vietoj tapo pastatytas paminklas pagerbti 
kaimietę, sveturgimių tėvų dukrą Molly Pitcher.

Ji tą vardą įgavo mūšio lauke nuo uzbonais (pitchers) 
pagirdymo armijos ir nuo sėkmingai tvojimo (pitching) 
priešo.

Ji rašo ir apie troškimą taikos, bet tik “tinkamomis są
lygomis’’ ir tik su “teisėtumu Amerikai.”

Iš jos susirašinėjimų su visai nepažįstamais žmonėmis 
aišku, jog Mrs. Warren tai darė tikslu perduoti savąsias 
ir gauti iš jų naujas idėjas ir žinias, mobilizuoti pagalbą 
ir simpatijas savo šalies siekiams paremti, žodžiu, veikė, 
kaipo neoficiali organizuotoja ir diplomatė, nes oficialiai 
tokios pareigos moterims dar nebuvo priimta. Ji pati yra 
prisipažinus, kad jos namai Plymouthe, Mass., buvo vieta, 
kur “daug politinių planų kilo, buvo apdiskusuoti ir su
tvarkyti.“

Laike karo Mrs. Warren daug kartų kilnojosi iš vietos 
vieton, vienok jos draugai visur surasdavo jos namus ir 
juose prieglaudą. Liuosomis nuo patarnavimų draugams 
ir šeimai valandomis ji rašė eiles, satiriškus vaizdelius- 
veikalus ir rūpestingai užsirašinėjo savo šalies sunkumus 
ir atsiekimus ir su jais surištus asmenis, kad paskiau 
užrekorduoti istorijoj, ką jinai vėliau ir padarė.

Savo veikaluose, eilėse ji aprašydavo bėgamus savo 
žmonių siekius ir kovas. Jos dviejų aktų satiriškam dra
matiškam veikale “Grupė” be pasigailėjimo buvo išplakti 
visi vadovaujantieji toriai. O veikale “Jūrų Nimfų Bar
nis” ji čaižiai kerta niekdžiugėms ponioms ir panelėms, 
kurios negali apsieiti be arbatos ir be importuotų brangių 
parėdų ir madnių blizgučių, nors už tai visa Amerika turi 
nešti taksų naštą, nors už juos būtų užmokėta tėvų krau
ju ir šalies laisve.

Mrs. Warren mokslų nebuvo išėjus, bet pasimokinus 
namie padedant broliui ir vyrui, taipgi kunigui. Ji iki 
gilios senatvės išsilaikė stipriame, aiškiame samprotavi
me. Senatvėj buvo apakus, bet dėlto nenusiminė, susira
šinėjimą tęsė su sekretorės pagalba. Politinėms partijoms 
iškeldavo, rašydavo argumentus. Ji buvo pirmoji moteris

Žiemos vaizdas
Sukas snaigės baltos 
Ant baltų laukų, 
Pučia vėjas šaltas, 
Vėjas iš rytų.

Senas sodžius miega
Girios pakrašty, 
Brenda ten per sniegą 
Berželiai maži.

Kęstutis Balčiūnas
Kvėdarna, Šilalės raj.

Philadelphia, Pa. — Belle
vue Stratford viešbutis iki 
šiol buvo laikomas svarbiau
siu suvažiavimų viešbučiu. 
Bet jis dabar užsidarė-suban- 
krutavo. Mat, per Amerikos 
Legiono suvažiavimą praeitą 
vasarą juo naudojosi daug 
suvažiavimo dalyvių. Keletas 
jų susirgo “legionierių liga” ir 
numirė. Po to jis žmonėse 
nustojo pasitikėjimo ir paliko 
beveik tuščias. Kasdien turė
damas po $10,000 nuostolių.

“LAISVEI” IŠ BERLYNO

ŽMOGUS IR JO DARBAS

LEONAS STEPANAUSKAS

Tūkstantmetis Baucenas-Budyšinas — Vokietijoje gyvenan
čios sorbų tautos kultūros centras.

Kai draugystė-bičiulystė 
daugiau kaip dešimt metų 
turi, sunku išžvejoti labiau
siai įsimenantį epizodą.

Štai atvažiavęs į senąjį 
Bauceno miestą Sprė upės 
aukštupyje, būtinai aplankau 
čia gyvenančios sorbų tauti
nės mažumos ižymų moksli- 
ninką-istoriką Fridą Metšką. 
Visų pirma patsai miestas 
kitaip atrodo, kai šalia žings
niuoja jį įsimylėjęs žmo
gus . . . Spalvos, žmonių 
balsai senamiesčio siaurose 
gatvelėse, vaikų klegesys 
moderniose žaidimų aikštelė
se, — visa tai susilieja su 
balsais iš praeities. Iškyla 
devynioliktasis amžius, slys
tame į tolimus viduramžius, 
kurių liudininkėmis išlikę na
mų sienos, miesto bokštai. 
Baucenas (sorbų kalba —- 
Budyšinas) pasidaro itin sa
vas, artimas. Juk tatai ne 
vien šiandieninis sorbų kultū
ros centras, bet ir simbolis 
tūkstanties metų ištikimybės 
savo kalbai, tradicijoms . . .

Prieš porą, ar net daugiau, 
metų vyko šitas pašnekesys. 
Daktaras Metškas staiga pa
siūlo:

—- Paėjėkimę į miesto pa
kraštį. Ten seni kapai . . . 
Padėsite perskaityti. Atrodo, 
kad tai turi bendro su Lietu
va.

Kare[i] vis
Mūsų būrelis didokas. Einu 

su žmona Marlena; kartu ir 
daktaro Metško žmona, jo 
sūnus Juras, kuris tuomet 
ruošėsi stoti į konservatoriją. 
Pačiame kapų pakraštyje ne 
“germaniškai” atrodantis pa
minklas. Parkritęs ir sielvar
to palaužtas žmogus. Kitas 
mėgina keltis, žvelgia prie
kin. Įspūdžiui sustiprinti, 
ryžto jėgai pabrėžti <?— virš 
mėginančio pakilti — spar
nai.

Daktaras Meškas papasa
koja, kad šitą paminklą pa
skutinėmis Didžiojo (pirmojo 
pasaulinio) karo dienomis 
statė “rusų” belaisviai, tai 
yra įvairių senosios Rusijos 
tautybių žmonės. Karo be
laisviams iš Rusijos buvo 
leista šitaip pagerbti miru
sius draugus, kai kaizerio 
karo mašina jau braškėjo . . . 
Pasirodo, kad paminklą kūrė 
lenkų kilmės menininkas (iš 
pačių belaisvių tarpo) Ro
mualdas Zernychas. Visa tai 
dr. F. Metškas jau buvo 
išsiaiškinęs. Ant paminklo- 
antkapio lotyniškas užrašas. 
Linkima, kad “amžinai užmi
gusiųjų palaikai” taptų “išsi
laisvinimo, atsinaujinimo ir 
amžinos taikos tarp tautų 
pamatu”. Paminklas paskir
tas Baucene mirusiems karei
viams — “1914-1918 metų 
karo aukoms”. Parašas: 
“Captivi socii”, tai yra: Ne- 
laisvėfe draugai.

Einame tarp aptrupėjusių, 
papartėliais apaugusių lente
lių su vardais, pavardėmis, 
pulkų numeriais. Daug len
kiškų pavardžių; kai kurios 
latviškos. Ir štai cemento 
plyta su tokiu įrašu: “Kazimi- 
ras Valys. Gimęs 11.3.1892.

Miręs 13.2.1916. Kareivis 
(praleista “i” raidė). 22 P. P. 
9 R.”

Užrašas rodo, kad ir antka
pį nukalusiųjų tarpe buvo 
lietuvių. Kiek buvo metų 
Kazimierui, kai jį čia laidojo? 
Tik 24. Ar jį kas nors 
apraudojo ant Nemuno kran
tų? Gal taip ir liko paslaptimi, 
kur ilsisi jo kaulai?!

Visi stovėjome ir tylėjome.
Kitos istorijos

Maždaug nuo 1964 metų 
sorbų istorikas Fridas Metš
kas į savo darbų planą įjungė 
taip pat ir sorbų, anksčiau 
vadintų lužitėnais, istorinių 
ryšių su Lietuva, lietuviais 
tyrinėjimą. Ėjo vadinamieji 
K. Donelaičio metai. Si data 
(ir ryšium su tuo pasirodę 
publikacijos vokiečių spaudo
je) F. Metškui priminė, kad 
yra apleistas vienas darbo 
baras . . . Sorbai lužitėnai su 
Mažosios Lietuvos lietuviais 
mėgino kartu spirtis Prūsi
jos, kaizerinės Vokietijos 
germanizavimo bangai.

Įdomūs tokie faktai, kad 
mūsų Jonas Basanavičius jau 
“Aušroje” rašė apie lužitė- 
nus, jų atgimimo veikėjus. 
Žinomas vokietis poliglotas 
(daugelio kalbų žinovas) Jur
gis Zauerveinas-Girėnas (dai
nos “Lietuviais esame mes 
gimę . . . autorius) vienodai 
mėgino užstoti taip pat ir 
sorbus, išmoko jų kalbą. Ir 
visa eilė panašių faktų!.

Gerai pasiruošęs savo dar
bui mūsų dienų istorikas F. 
Metškas, remdamasis nauja 
archyvine medžiaga, kibo į 
darbą, atliko pionieriaus 
vaidmenį. . .Jam norisi, kad 
visa tai ^nepasiliktų vien 
mokslo knygų raide, o kad 
patektų į abiejų tautų žmo
nių, ypač jaunimo rankas . . . 
Ir todėl jisai patsai mielai 
paduoda ranką tai dabarčiai. 
Štai jau keletą kartų keliavo į 
Lietuvą, pažino savo specia
lybės žmones, įgijo naujų 
draugų. Grįžęs visa tai apra
šė sorbų kalba leidžiamuose 
žurnaluose, laikraščiuose. F. 
Metškas sorbus supažindino 
su lietuvių senąja ir naująja 
literatūra. Iš po jo plunksnos 
pasirodė sorbu kalba K. Do
nelaičio, Maironio, J: Jano

Sorbų istorikas F. Metškas darbo metu.

nio, Salomėjos Nėries ir dau
gelio kitų musų rašytojų kū
rybos pavyzdžiai.

Daktaras F. Metškas re
čiausių darbštumo žmogus.
Dabar jo 60-mečio proga 
(gimė 1916 m. spalio 4 d.) 
VDR Mokslų akademija pa
ruošė jo raštų bibliografiją. 
Net 968 įvairių raštų, leidinių 
vienetai! Jų tarpe daug lietu
višku temų. Bene įdomiausia 
į rankas paimti mokslininko- 
rašytojo raštu knygą, pava
dintą “Bjerduški”. Bjerduški 
— tai rusų kaimo vardas. F. 
Metškui šitas žodis primena 
sunkiausią gyvenimo laiko
tarpį. Namuose, Vokietijoje, 
kur nuo amžių kaip sala 
tebesilaikė vakariniausių sla- 
vų-sorbų tauta, Hitlerio bu
deliai jau buvo spėję uždaryti 
sorbų mokyklas, sugriauti jų 
organizacijas. Degino kny
gas, persekiojo už gimtosios 
kalbos vartojimą. Išblaškė 
inteligentiją po vokiečių gy
venamas vietas. Pačius sor
bus (t. y. tuos, kurie nenorė
jo tapti “vokiečiais”) planavo 
iškelti “toliau į rytus”. . . F. 
Metškas, įvilktas į eilinio 
hitlerinės armijos kareivio 
rūbą (medicinos tarnybos), 
turėjo Lietuvoje, Rusijoje 
pasirodyti kaip “užkariauto- • M jas .

Ne vien Bjerduški. . .
Įdomioje knygoje rašoma 

ne vien apie rusų kaimą, bet 
ir apie dienas, praleistas 
Zarasuose, Obeliuose, Rokiš
kyje . . . Šitas “vokiečių ka- 
reiyis” su raudonu kryžium 
ant rankovės su meile piešė 
Lietuvos miestelius, bažny
čias, gamtą, (keletas piešinių 
išliko; talpinama knygoje 
“Bjerduški”)! Jis mėgino ras
ti draugišką kalbą su vietos 
žmonėmis. Ir neretai rasda
vo. Ypač tuomet, kai atvirai 
kalbėdavo apie save, lužitė- 
nus-sorbus.

Įdomi viena detalė. Tiktai 
F. Metško tėvas — sorbas. 
Motina-vokietė. Mišrioje šei
moje perėjimas “į vokiečius”, 
atrodo, galėjo būti (ypač 
tokiais laikais!) visai lengvas, 
patogus. Bet jaunuolio, kuris 
tuomet studijavo kalbas, is
toriją, galvoje ir širdyje pasi
rinkimas pažemintos, pa
smerktos mirčiai tautos — 
dar buvo ir liepsnojantis žmo
giškas protestas!

Kaip rodo beveik tūkstan
ties vienetų (raštų) bibliogra
fija, patys pirmieji Frido 
Metško rinkiniai — tai eilė
raščiai sorbų — lužitėnų kal
ba, slapta atspausdintos ir 
išplatintos 1939 (Mojim Ser- 
bam-Mano sorbams), 1944 
metais (Ze žyvvjenja-Iš gy
venimo).

Tų pačių 1944 m. rugsėjo 
30 d. F. Metškas sukūrė 
taipgi eilėraštį “Lietuviams, 
vokiečių armijai grįžtant į 
Šiaurę". Ten yra tokios eilu
tės:
Norėjau dainuoti jūsų garbę, 
mieli žmonės, mano mieli. 
Tačiau aš pats esu jų valioj. 
Negaliu grandinės nutraukti, 
kuri surakino mane ir mano 

liaudį.

KANAI
Toronto, Ont.

Šuninės 1 kuopos susi 
mas įvyks gruodžio 5 d. ! 
po pietų, 160 (laremon 
Dalyvaukite visi.

1 ’ r ae i t a me susi r i n k i m 
rėjo būti statomi kandid 
kuopos valdybą dėl 197' 
tų. Bet susirinkimas pa 
kad senoji valdyba dar 
liktų ateinantiems rne 
Valdyba sutiko pasilikt i.

Namo Klubo direk 
pranešė, kad bus sauki 
specialus susirinkimas s 
kvietimais, kuris pyks 
metais.

Praėjęs kuopos balius B 
pasekmingas. S\ečių B 
nemažai. Puikiai praleiB 
vakarą. B

Kuopa nutarė Naujų B 
sutikimui nariams bihetB 
kelti iki aviejų doleriu B 
miau būdavo $1.501. B

1 mos Kuopos ■
I. RimdžiuB

Šis tas iš Kanai
NEDARBAS I

Bedarbių skaičius KaB 
je sudaro 7.5 procentB 
bančiųjų. Kvebeko proB 
joj pasiekė 10 procent u. B

Pažymėtina, kad be(fl 
eiles sudaro ne tik jau™ 
pradedą įsitraukti į <B 
bet ir patyrę darbininkaB

Štai Toronte yra 1B 
bedarbiai, dirbę rašt.B 
Įdomiausia tas, kad nfl 
ninku, matematikų, nB 
rių ir architektų becB 
eilėse yra 4.222. 1;B 
Toronte. B

Viso Toronto miestB 
93,133 bedarbiai. ■ 
SAUŽUDYSTĖS I

Skaitant didlapius aB 
kad viso pasaulio žmomB 
emigruoti į Kanadą. Kfl 
vaizduojama, kaip koB 
jus. Tikrumoje, tačiauB 
nėra. B

Pastaruoju metu labB 
didėjo saužudystės. 1 VB 
tina tas, kad daugiausi.-B 
si jauni žmonės. pradeiB 
metų amžiumi. B

Praėjusiais metais B 
Toronte nusižudo 319 B 
nų. Visoj Ontarijos prB 
joj — 1,277 žmones. B

Žudymosi priežasčiB 
daug, bet daugelis tų pB 
čių kyla iš ekonominių B 
mų. B

MŪSŲ LIGONIAI B
Draugas Povilas D B 

buvo sunkiai susirgęs, B 
operaciją. Dabar jis B 
sveiksta. B

Sunkiai sorgą drauB 
Pažėrienė. Ji taipgi B 
operaciją. B

Sunkiai serga abu D B 
tai. A. Daukantas jaiB 
laikas guli ligoninėj B 
paraližuotas, po širdieB 
puolio. Sunkiai sergaB 
žmona, randas) ligommB

Linkiu visiems lig<B 
greitai sust iprėti. B 

loroB

Nebūkime H 
apsileidę H

Kai sustojo "LiaudiB 
sas” ėjęs, “Laisvėje" 1B 
se Antanas Bimba sakB 
dame “Laisvėj'' KB 
Skyrių. Draugai kanfl 
rašykitm jj užpildu ku<B

Nuo to laiko jau B 
daug mėnesių. Ar mefl 
Bimbos kvietimą pilnB 
liepėme? Ar užpildoimB 
dos Skyrių? Ne. DaugB 
rių “Laisvė" išėjo be kB 
čiužiniu. B

Kanadiečiai turi gerB 
ti, kad mes esame už B 
nių Amerikos Vaisi ijB 
vius pora desetkų imB 
nesni. Tokiam musų B 
dimui neturi būti vietB 
rime turėt i ir draugišl-B

4
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KANADOS ŽINIOS
Toronto, Ont.

Šuninės 1 kuopos susirinki
mas įvyks gruodžio 5 d. 2 vai. 
po pietų, 160 Claremont St. 
Dalyvaukite visi.

Praeitame susirinkime tu
rėjo būti statomi kandidatai į 
kuopos valdyba dėl 1977 me
tų. Bet susirinkimas pasiūlė, 
kad senoji valdyba dar pasi
liktų ateinantiems metams. 
Valdyba sutiko pasilikti.

Namo Klubo direktoriai 
pranešė, kad bus šaukiamas 
specialus susirinkimas su pa
kvietimais, kuris įvyks 1977 
metais.

Praėjęs kuopos balius buvo 
pasekmingas. Svečių buvo 
nemažai. Puikiai praleidome 
vakarą.

Kuopa nutarė Naujų Metų 
sutikimui nariams bilietą pa
kelti iki dviejų dolerių (pir
miau būdavo $1.50).

1-mos Kuopos sekr.
T. Rimdžius

Šis tas iš Kanados
NEDARBAS

Bedarbių skaičius Kanado
je sudaro 7.5 procento dir
bančiųjų. Kvebeko provinci
joj pasiekė 10 procentų.

Pažymėtina, kad bedarbių 
eiles sudaro ne tik jauni, tik 
pradeda įsitraukti į darbą, 
bet ir patyrę darbininkai.

Štai Toronte yra 23,553 
bedarbiai, dirbę raštinėse. 
Įdomiausia tas, kad moksli
ninkų, matematikų, inžinie
rių ir architektų bedarbių 
eilėse yra 4,222. Tai tik 
Toronte.

Viso Toronto mieste yra 
93,133 bedarbiai.
SAUŽUDYSTĖS

Skaitant didlapius atrodo, 
kad viso pasaulio žmonės nori 
emigruoti į Kanadą. Kanada 
vaizduojama, kaip koks ro
jus. Tikrumoje, tačiau, taip 
nėra.

Pastaruoju metu labai pa
didėjo saužudystės. Pažymė
tina tas, kad daugiausia žudo
si jauni žmonės, pradedant 10 
metų amžiumi.

Praėjusiais metais tiktai 
Toronte nusižudė 319 asme
nų. Visoj Ontarijos provinci
joj — 1,277 žmonės.

Žudymosi priežasčių yra 
daug, bet daugelis tų priežas
čių kyla iš ekonominių sunku
mų. Rep.

MŪSŲ LIGONIAI
Draugas Povilas Daugėla 

buvo sunkiai susirgęs, turėjo 
operaciją. Dabar jis gražiai 
sveiksta.

Sunkiai serga draugė A. 
Pažėrienė. Ji taipgi turėjo 
operaciją.

Sunkiai serga abu Daukan
tai. A. Daukantas jau ilgas 
laikas guli ligoninėj pusiau 
paraližuotas, po širdies prie
puolio. Sunkiai serga ir jo 
žmona, randasi ligoninėj.

Linkiu visiems ligoniams 
greitai sustiprėti.

Torontietis

Nebūkime 
apsileidę

Kai sustojo “Liaudies Bal
sas” ėjęs, “Laisvėje” krisluo
se Antanas Bimba sakė: Įve
dame “Laisvėj” Kanados 
Skyrių. Draugai kanadiečiai 
rašykite, jį užpildykite!

Nuo to laiko jau praėjo 
daug mėnesių. Ar mes į drg. 
Bimbos kvietimą pilnai atsi
liepėme? Ar užpildome Kana
dos Skyrių? Ne. Daug nume
rių “Laisvė” išėjo be kanadie
čių žinių.

Kanadiečiai turi gerai žino
ti, kad mes esame už Jungti
nių Amerikos Valstijų lietu
vius pora desėtkų metų jau
nesni. Tokiam mūsų apsilei
dimui neturi būti vietos. Tu
rime turėti ir draugišką jiems

atjautimą . . . Jei ne kores
pondentės Janina ir Petrė, 
tai Kanados Skyrius būtų 
pusiau tuščias. Žinau, kad 
daug draugų gali laisvai var
toti plunksną, kai kurie yra 
net universiteto suole sėdėję. 
Moka ir gali rašyti.

“Liaudies Balsas” išvarė 
gilią vagą, šviesdamas ir 
organizuodamas Kanados lie
tuvius į Lietuvių Literatūros 
Draugiją, į savišalpos draugi
jas. Per 44 metus eidamas 
“Liaudies Balsas” įsigijo mei
lę Kanados lietuviuose. Todėl 
dabar jie labai pasigenda, 
jeigu gavę “Laisvę”, joje 
neranda “Kanados Sky
riaus”, arba randa tik vieną 
kitą smulkią žinutę.

Mieli draugai! Nepadėkite 
plunksnas rūdyti!

Šiaulėniškis

Montreal, Que.
LIGONIAI

M. Milius buvo operuotas 
R. Viktorijos ligoninėje.

J. Rimkus, irgi operuotas 
R. Viktorijos ligoninėje.

J. Balsys buvo operuotas 
Reddy Memorial ligoninėje.

K. Jurgutienė operuota St. 
Joseph ligoninėje.

J. Brundza ir V. Griganavi- 
čienė randasi R. Viktorijos 
ligoninėje.

St. Virbalas, Sūnų ir Duk
terų Kasininkas netikėtai nu
sidegino ranką, turėjo kreip
tis į ligoninę pagalbos.

S. Spaičienė susirgo, lanko 
gydytojus ir ligoninę.

Linkiu ligoniams greit pa
sveikti.

ATVYKO
J. Virbalas, Jr. atvyko iš 

Burlington darbo reikalais. 
Tuo pačiu laiku aplankė ir 
tėvelius.

P. Joneliūnas atvyko iš St. 
Catherine, Ontario.

Linksmos viešnagės.

IŠLEISTUVĖS
J. S. Čičinskai surengė 

išleistuves, ilgametei draugei 
O. Joneliūnienei, kuri išėjo į 
pensiją ir iš Montrealo išvy
ko. Pakvietė artimus jos 
drauges-gus, kurie palinkėjo 
Olgai ilgo ir gražaus gyveni
mo, o svečius skaniai pavaiši
no.

Linkiu daug laimės. J-na

Ar galės Kvebekas atsiskirti?
j.

Per praėjusias kelias savai-
tęs Kanados spauda, radijas, 
televizija labai bauginosi, kad 
Kvebeko provincijoj rinki
mus gali laimėti Kvebeko 
Partija (Parti Quebecois) su 
Rene Levesk (Levesque) 
priešakyje. Baimę kėlė tas 
faktas, kad Kvebeko Partija 
savo programoj pirmoj vietoj 
stato Kvebeko atsiskyrimą 
nuo Kanados. Ir iš tikro, 
jeigu Kvebekas atsiskirtų, 
sudarytų atskirą, neprigul- 
mingą valstybę, tai Kanada 
būtų perkirsta pusiau.

Kaip kad buvo visuomenės 
opinijos tyrinėtojų pranašau
jama, rinkimus laimėjo Kve
beko Partija. Levesk taps 
Kvebeko provincijos premje
ras. Kvebeko Partija išrinko 
66 atstovus. Trijuose distrik- 
tuose, šiuos žodžius rašant, 
Kvebeko Partija stovi prieša
kyje. Taigi, veikiausiai ji 
turės 69 atstovus iš 110. O 
prieš rinkimus turėjo tik 6.

Liberalai, kurie prieš rinki
mus turėjo 96, išrinko 27. 
Tautinė Sąjunga (Union Na- 
tionale), prieš rinkimus turė
jo 1, o dabar turės 11.

Klausimas, kodėl liberalai 
su Bourassa priešakyje taip 
pralaimėjo?

Jų pralaimėjimo priežasčių 
yra net kelios. Pirmoj vietoj, 
Bourassos valdžia nesugebė
jo tvarkyti provincijos ekono
minių reikalų. Smarkiai įsi
galėjo biurokratizmas, gau
dymas savo asmeninių inte
resų. Nedarbas pasiekė 10 
procentų visų dirbančiųjų.

Bourassos valdžia susikėlė 
prieš save darbininkus, įsta
tymais versdama juos grįžti į 
darbą.

Anglų ir ateivių neapykan
tą jis sukėlė pravesdamas 
įstatymą 22-rą, kurs varžo 
angliškai kalbančių teises. 
Pavyzdžiui, vaikai, kurie nori 
eiti į angliškas mokyklas, turi 
išlaikyti kvotimus, ar jie 
supranta angliškai. Kad jie 
gali visai nesuprasti prancū
ziškai, Bourassa nepaisė. Jis 
taipgi agitavo, kad Kvebeko 
provincijoj turi būti tik viena 
prancūzų kalba. Tuo labai 
pasipiktino anglai, italai ir 
kiti.

Bendrai, Bourassa vedė to
kią netikusią politiką, kad 
labai daug buvusių literalų 
balsavo už kitas partijas tik 
dėl to, kad jie norėjo nusikra
tyti Bourassą.

YLA

KAS PER PAUKŠTIS 
“KVEBEKO PARTIJA“?

Rene Levesk yra buvęs 
liberalu. Jis atskilo nuo jos 
prieš 10 metų ir pradėjo 
agituoti, kad Kvebekas turi 
atsiskirti nuo visos Kanados. 
Per praėjusius dvejus metus 
jo separatistinė politika susi 
rado nemažai pritarėjų. Juos 
jam davė netikusi Bourassos 
politika. Už tai nuo 6 atstovų 
pašoko iki 69.

Iš ekonominio taškaregio 
žiūrint, Kebeko Partija gali 
būti prancūziško tipo social
demokratinė partija. Dau
giausia ją skiria nuo socialde
mokratų — reikalavimas at
siskirti nuo visos Kanados.

Dabar, gavusi daugumą, ši 
partija turės parodyti, ar ji 
bus geresnė už liberalų. Le
vesk savo kalbose teigė, kad 
jo valdžia bus sąžiningesnė, 
kovos su raketieriais, biuro 
kratais ir t. t.

O kaip bus su atsiskyrimu? 
Levesk prieš rinkinius tvirti 
no, kad jis sieks didžiumos 
Kvebeko žmonių pritarimo. 
Dviejų metų bėgyje jis pra 
vesiąs referandumą, per kurį 
kvebekiečiai galėsią pasisa
kyti, ar jie nori skirtis.

Politiniai stebėtojai mano, 
kad Levesk niekad neįvykdys 
savo svajonių. Per praėjusius 
balsavimus tik 40 balsavo už 
separatistų partiją. Reiškia, 
60 procentų balsavo prieš. Ir 
tie, kurie balsavo už separa
tistų- partiją, ne visi yra 
separatistai. Žinovai teigia, 
kad per referendumą nedau 
giau 20 procentų pasisakytų 
už atsiskyrimą.

Dar klausimas, ar Levesk 
galės pravesti referendumą. 
Dar neaišku, kad bus galima 
tą visai padaryti. Manoma, 
kad Kanados konstitucija nė
ra numačius tokių dalykų, 
kaip išėjimą iš Kanados domi 
nijos.

Kanados premjeras Tru
deau pareiškė, kad separatis
tų valdžios Kvebeko provin

cijoj išrinkimas dar nereiš
kia, kad Kvebekas gali išeiti. 
"Kvebekas tebėra Kanados 
dalis," sako jis.

Tuo tarpu eina spėliojimai, 
kad separatistų laimėjimai 
Kvebeko provincijoj gali nei
giamai atsiliepti į Kanados 
ekonominius nukalus. Kai 
kas mano, kad kai kurie 
biznieriai gali išsikelti iš Kve
beko. Busią galimybių, kad 
investoriai nebenorės inves
tuoti savo kapitalo provinci
joj, kur ateitis neaiški.

Brockton, Mass.
PRANEŠIMAS

LLD 6 kuopos susirinkimas 
įvyks gruodžio 5 d., 2 vai. po 
pietų, 27 Cleveland Ave. Yra 
gauta nauja knyga. Nariai 
ateikite ją atsiimti.

* * *
Aplankiau LLD 6 kuopos 

narą Anm| Vaitekūnienę. Ji
nai turėjo akies operaciją. 
Dabar sveiksta namie, 19 
Edger St. Aplankykite ją. 
Linkiu Onai greitai pasveikti.

S. Rainard

Haverhill, Mass.
Mūsų miesto “Laisvės” va- 

jininkės A. Račkauskienė ir 
M. Sametis įsismagino ir 
gerai dirbo, bet staiga atsiti
ko nelaimė: Williams Sametis 
susirgo nuo širdies smūgio 
lapkričio 1 dieną ir buvo 
nuvežtas j Hale ligoninę. Ten 
jis buvo stropiai gydomas. 
Lapkričio 13 d. buvau atlan
kyti, tai sakė, kad jaučiasi 
gerai ir nori važiuoti namo. 
Tačiau daktaras sako, kad 
dar reikia pabūti ligoninėje 
kokias dvi ar tris savaites. 
Atrodo, kad bus viskas gerai.

Gavau LLD knygą “Šeši 
Dešimtmečiai Pažangos Ke
liu”. Knyga gera. Sužymėta 
veiklesnių žmonių vardai ir 
pavardės, daug nuotraukų. 
Istoriška knyga.

Darbininkė

Maskva. — Tarybinė Vy
riausybė paleido 7 japonus, 
suimtus žvejojant tarybiniuo
se vandenyse. Būsią greitai 
paleisti ir kiti 20, suimti
anksčiau.

MIAMI, FLA.

Mirus

F rank Kvetkas
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Mary, broliams 

Gasparui ir Stanley Kvetkams, kitiems giminėms ir 
draugams.

STEVE ir ANNA JANUS
Canton, Mass.

TORONTO, ONT., CANADA

Draugė M. Masiokienė

gavo liūdną žinią, kad Pakruojuje, Lietuvoje, automo
bilio nelaimėj žuvo jos švogeris Petras Skibickis. Už 
tai mes reiškiame gilią užuojautą draugei Marytei 
Masiokienei, jos sesutei Anicetai ir jos šeimai.

MIAMI, FLORIDA

Liūdnai Prisimenu Mano Gyvenimo Draugą

Jurgį Danį

A. Ylienė
A. Guobienė
O. Strolienė
A. Vilkelienė
E. Paberalienė
J. Galskienė
E. Bulzgienė

M. Kulokienė
M. Pautienė
A. Vaičiulienė
J. Kuisienė
R. Kuktarienė
A. Poškienė
M. Purienė

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Victor Valley
Reiškiu širdingą užuojautą žmonai Evai, giminėms 

bei draugams.
JONAS GRYBAS

Richmond Hill, N. Y.

Jis mirė 1970 metų lapkričio 30 dieną
Jurgis Danis-Danaitis buvo kilnaus būdo ir pažan

giųjų idėjų žmogus. Jis priklausė pažangiose lietuvių 
organizacijose. Miamyje velionis nuoširdžiai darbavosi 
Lietuvių Socialio Klubo veikloje. Jis dirbo, kūrė taip, 
kad jo ir kiekvieno darbo žmogaus gyvenimas būtų 
laimingesnis ir gražesnis. Prisimindama velionio 
troškimus skaityti, skleisti apšvietą, skiriu “Laisvės” 
išlaikymui $100.00.

Liūdinti jo žmona — STELLA DANIS

Miami, Fla.

SPAUDOS PARAMAI PIETUS IR KONCERTAS

Sekmadienį, gruodžio 5 d., pradžia 12:30 valandą
LSK Salėje, 2610 N. VV. 119th Street, Miami, Fla.

Programoje
Aido choras, solistai: A. Iešmantą, J. Krasnickas,

M. Gabrėnienė, O. Stelmokaitė, m. Nevins.
Dalyvauja ir Dainos Mylėtojų Kvintetas.

Moterys iš kairės: N. lešmantienė, M. Nevins, B. 
Ramoškaitė, M. Gabrėnienė. Vyrai: J. Zacharka, A. 
Iešmantą.

Šio iškilmingo banketo rengėjai yra Aido choras, 
LLD kuopa ir LSK.

Siame pokilyje dalyvauti kviečiami vietiniai ir svečiai

MIAMI, FLA.

Mirus

Frank Kvetkas
Reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Mary, 

broliams Gasper ir Stanley Kvetkams, kitiems 
giminėms, visiems artimiesiems ir draugams.

H. Žekonienė
L. Plutienė
A. Yalausky
Birutė Valeika
P. Žukauskienė
W. Bond

Elz. Repshis
Elz. Freimontienė
G. ir V. Kvetkai 
Peter Flawre
H. Bond 
S. Rainard

MIAMI, FLA.

Mirus

Izabelei Jackim- 
J akimavičienei

Reiškiame giliausią užuojautą sūnui Halliui, jo 
žmonai, vaikams ir anūkams. Taipgi reiškiame 
užuojautą sūnui Eugenijui, jo žmonai, dukrelei ir 
anūkui. Lietuvoje reiškiame užuojautą broliui, trims 
seserims ir kitiems giminėms.

J.L.BIKULČIUS
Woodhaven, N. Y.

■

SOUTH BOSTON, MASS.

Mirus

Suzanai Šukienei
Reiškiame gilią užuojautą jos dukrai Olgai, žentui

Frank Grabam, seseriai Eleanor Akstinas, artimie-
siems ir jos draugams.

B. Kuršienė A. Yalausky
S. Rainard. L. Smith
S. Einingis H. Žekonienė

’ A. Brazauskas M. Trakimavich
1 Mary Grigūnas A. ir OlgaZarubai
'į M. Uždavinis A. Starkienė
į A. Mathus G. ir V. Kvetkai

L. Plutienė Elz. Repshis
3 A. Žvingilas Elz. Freimontienė
į S. Janus Anna Janus
j Julia Druzienė V. Kavalunas
'į P. Žukauskienė H. Bond
* W. Bond Rodney Bond

N. Grigalunas V. Matulis

ALPINE, N. J.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

L. B. Šalinaitė-Sukaskienė
mirė 1975 m. lapkričio 27 d.

Ji buvo musų mokytoja, mūsų vadovė. Jos niekad 
nepamiršime.

SYLVIA BUKAS, Great Neck, N. Y.
ALDONA ANDERSON, Ontario, Canada



6-TAS PUSLAPIS

LAISVĖS VAJUS
VAJUS PRASIDĖJO RUGSĖJO 1 D.

IR BAIGSIS LAPKRIČIO 30 D.
Si ataskaita įima mus pasiekusius laiškus iki pabaigos 

spalio 29 d.
KONTESTANTŲ STOVIS

Punkte >

Kanados vajininkai........................................................... 4,650
Connecticut vajininkai..................................................... 2,948
Brooklyn, N. Y. — N. Ventienė ir A. Mitchell............. 2,894
Miami, Fla. — N. lešmantienė ir V. Bovinas................ 2,482
S. Rainard, Brockton, Mass. ..........................................2,442
LLD 45 kp., St. Petersburg, Fla. — P. Alekna............2,306
V. Sutkienė-V. Taraškienė,

San Francisco-Oakland, Cal......................... 1,802
New Jersey....................................................................... 1,584
A. Račkauskienė M. Sametis, Haverhill, Mass..............1,414
Worcester, Mass. — J. Jaskevičius—J. Petkūnas .... 1,296 
Binghamton, N. Y..........   758
M. Uždavinis, Norwood, Mass.............................................746
Baltimore, Md........................................... 744
J. K. Alvinas, Detroit, Mich................................................ 580
Long Island vajininkai........................... 564
Raymond Stakėnas, Scottville, Mich..................................532
A. Bemat, Los Angeles, Cal. .............................................. 496
Eva Kralikauskas, Lawrence, Mass............. ......................492
R. Merkis, Philadelphia, Pa. .............................................. 376
J. Kontenis, Rochester, N. Y...............................................284
A. Shupetris-S. Penkus, Lawrence, Mass......... .............260
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa............................................196
P. Česnikienė, New Kensington, Pa....................................170
E. Repšienė, Dorchester, Mass........................................... 150

* * *
Nuo spalio 14 d. iki spalio 29 d. naujų skaitytojų gavome 

14. Pasidarbavo sekami: 3 išrašė A. Byrąs, London, 
Canada, po 2 — Nastė Buknienė, Brooklyn, N. Y. ir N. 
lešmantienė, Miami, Fla.; po 1 — S. Rainard, Brockton, 
Mass.; V. Taraškienė, Oakland, Cal., N. Ventienė, 
Brooklyn, N. Y., J. Petkūnas, Worcester, Mass.; P. 
Paserskis, Baltimore, Md., Margaret Petrikienė, Holly
wood, Fla. ir R. Merkis, Philadelphia, Pa.

Į fondą aukų gavome per šį laikotarpį sekamai;
Per P. Alekną, St. Petersburg, Fla............................. $530.00
Aukojo: LLD 45 kp., St. Petersburg, Fla. $500.00

Antosė Sholunas, St. Petersburg 10.00
John Walins, Anna Maria, Fla. 10.00
John Žilinskas, St. Petersburg 5.00
A. Račkauskas, Seminole, Fla. 5.00

Per Alfons Rye, iš Detroito Spaudos Pikni
ko po stogu, įvykusio spalio 10 d...................... 200.00

Per A. Bimbą iš Hartfordo pobūvio..............................145.00
Aukojo: A. Visockienė, Kensington, Conn. . . .80.00

M. Strižauskienė, Bridgeport, Conn. 20.00
J. Vasil, Hartford, Conn....................... 20.00
W. J. Duda, Woodbury, Conn. ..........10.00
J. Kazlauskas, Wethersfield, Conn. . 10.00 
Onos Marozienės duktė, motinos

vardu, Bridgeport, Conn. . 5.00
Per A. Bernatienę, Los Angeles, Cal. ................  $128.00
Aukojo: LLD 145 kp. Los Angeles/š iždo $50.00

LLD 145 kp. nuo spaudos pikniko 60.00 
LDS 35 kuopos nariai, Los Angeles 10.00 
Anna Peslis 8.00

Per N. lešmantienę, Miami, Fla........... ....................... $110.00
Aukojo: Pažangios Spaudos Mylėtojas........$100.00

John Andrius, Miami, Fla. 5.00
I. Vitartienė, Miami, Fla. 5.00

Politas Kuliackas, Gardner, Mass., proga 90 m.
gimtadienio sukakties ....................................$100.00

Aukojo: LLD 6 kp., Brockton, Mass............. $ 50.00
P. Chestnut 10.00
P. Vaitiekūnas 5.00
J. Stoškus 5.00
R. Krasow, Holbrook, Mass. 5.00
Ch. Biron, No. Easton, Mass. 3.00
A. Orintas 2.00

Per M. Uždavinį, Norwood, Mass. .............................. $ 67.00
Aukojo: Wm. Žilaitis, Norwood, Mass. $ 57.00

J. ir M. Sadauskai, Norwood 10.00
Per J. Petkūną, Worcester, Mass................................ $ 52.00
Aukojo: J. Jakaitis $ 10.00

A. Naruševičius 8.00
Frank Petkūnas 5.00
John Petkūnas 5.00
Frank Petrauskas 5.00
J. Senkus * 5.00
Lucy Ausiejus 5.00
William Žitkus 5.00
J. Skeltis 2.00
D. Spakauskas 2.00

Per A. Byrą, London, Ont., Canada............................$ 42.00
Aukojo: S. E. Poberaliai $ 10.00

J. Mileris 10.00
B. Petronis 10.00
A. Rimša 5.00
P. Mažylis 5.00
M. Bartulis 2.00

Per L Bečį, South Orange, N.J. ................................ $ 40.00
Aukojo: Ignas Beeis, So. Orange, N.J. $ 15.00

LLD 54 kp., Elizabeth, N. J. 10.00
P. Vaičionis, Cranford, N. J. 10.00
V. Simon, Union, N. J. 5.00

P. Paserskis, Baltimore, Md., aukojo 1 Na
mo Bendrovės šėrą vertės $25; ir 2 
Liet. Kooperatyvės Bendrovės šėrus 
vertės $10 - viso $35.00 vertės

Per M. Svinkūnienę, Waterbury, Conn...................... $ 30.00
Aukojo: Mary Rinkus, Watertown, Conn. $ 15.00

J. Vaitonis, Waterbury, Conn. 10.00
Ona Žutautienė, Watertown, Conn. 5.00

Aldona ir Andy Anderson, Ontario, Canada $ 25.00
Juozas Budris, Chicago, Ill., per M. Grager ................... 25.00
J. Celkis, Pidmont, Que., Canada, perM. Kisielienę . .20.00

Niujorko Lietuvių Moterų Klubas kviečia į banketą 
sekmadienį, gruodžio 5 d., 1 vai., Laisvės Salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. Tikslas pobūvio — 
pagerbti klubo pirmininkę Ievą Mizarienę ryšium su jai 
suteikto LTSR Aukščiausios Tarybos nusipelnusios kultū- 

I ros veikėjos vardo. Pietūs bus duodami 1 vai. Bus meninė 
programa — dainuos Aido Choras, solistai Irene Janulis, 
Amelia Young ir Victor Becker, Sr. Turėsime svečių iš 

į Lietuvos. Auka $5. I
Mary Babarskienė, Easton, Pa........................................ 20.00
Marta Burkauskienė, Elizabeth, N.J......... ....................16.00
P. Gavin, Tillsonburg, Ont., Canada . . . ■........................ 15.00
Geo. Pavilionis, Sudbury, Ont., Canada........................ 10.50
F. Mankauskas, Miami, Fla.............................................. 10.00
J. Žemaitis, Cleveland, Ohio, gimtadienio proga,

per J. Petraus ..................................................... 10.00
L. Pluta, Dorchester, Mass., per E. Repšienę............. 10.00
V. Mossey, Weston, Ont., Canada.................................. 10.00
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa........................................ 10.00
Bronė Kubilienė, Hamilton, Ont., Canada.................... 10.00
Martha Plauska, Chicago, Ill., per M. Grager............. 10.00
A. Pauliukaitis, Huntsville, Ala.........................................8.00
P. E. Karpus, Georgetown, Ont., Canada...................... 8.00
Jonas Kundrotas, Vancouver, B. C., Canada.................. 6.00
Jonas Krist, Brockton, Mass..............................................6.00
Antanas Zazas, Lake Worth, Fla....................................  .5.00
A. Mathus, So. Boston, Mass., per E. Repšienę . ..........5.00
A. Maldaikis, Tillsonburg, Ontario, Canada, per P.

Gavin.......................................................................5.00
Kaziūnė Korsok, Tallmadge, Ohio....................................5.00
Cassie Valentą, Cherry Hill, N.J.......................................5.00
Fr. Petrauskas, Ste-Agathe-Des-Monts, Canada...........5.00
Walter Lyle, Sr., Murrysville, Pa..................................... 5.00
K. Žemaitienė, Rochester, N. Y.......................... 3.00
A. Maigis, Toronto, Ont., Canada....................................3.00
Helen Trusk, Chicago, Ill....................................................2.00

* * *
Viso dabar skelbiamų aukų gavome $1,801.50. Pridėjus 

prie pirmiau skelbtų aukų į fondą įki spalio 29 d. pabaigos įp
laukė $8,014.50. \* * * \

Širdingai dėkojame. Y
ADMINISTRACIJA

Lietuvos ligoninėje
Telšiai. — Jau 3-čią kartą 

metų laike čia teko po savaitę 
pagulėti su mano chroniško
mis neišgydomomis ligomis. 
Radau jau buvusių pažįsta
mų, kurie net dėl lengvų, bet 
užsitęsusių ligų, čia jau būna 
po 6-7 mėn., o reikalingais 
atvejais ir virš metų.

Pasitaiko, kad kai kurie 
senukai pensininkai ir nesku
ba namo. Sako, ir ko čia 
skubėti . . . Apstus, geras 
maistas 3-4 kartus į dieną ir 
pavakariais dar arbata su 
užkandžiais. Be to, laisvai 
leidžiama maisto atnešti iš 
namų.

Ligoninėje pavyzdinga šva
ra .. . Dažnai keičiami skal
biniai bei lovų užtiesalai, 
paklodės, rankšluosčiai. Ži
noma, gal kiek priklauso ir 
nuo ligoninės administraci
jos. Čia dirba puikūs gydyto
jai, geri visų ligų specialistai. 
Mano gydytojas Orologas ir 
to skyriaus vedėjas Žemaitis 
(kaip ir aš), nuo Šilalės dr. S. 
Vitkus, pasižymi savo pasi

rinktos sunkios chirurgo pro
fesijos pašaukimu. Visados 
linksmas, energingas, nenuil
stantis, nors būtų tekę ir be 
miego naktį praleisti. O ligo
niams visados brangi gydyto
jų šypsena.

Vaistai, rentgenai, anali- 
zai, operacijos kokios jos 
bebūtų, visados ~• nemoka
mos. Kartais pamanau: kiek 
tas viskas kainuotų Ameriko
je bei kituose kapitalistiniuo
se kraštuose!? Tarybinis jau
nimas net neįsivaizduoja, kad 
už gydymą — reikėtų apmo
kėti. Stasys Gimbutas

Little Rock, Ark. — Ar
kansas valstijos gubernato
rius David Pryor sako, kad 
net dviem atvejais Pietų 
Korėjos agentai siūlę jam 
aukų (kyšių) rinkiminėms 
kampanijoms, bet jis jų ne- 
priėmęs. Bet jis sako žinąs, 
nes savo akimis matęs, kad 
1971 m. net 300 kongresmanų 
buvę tų agentų išteklingai 
vaišinami.

HUNTINGTON, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Joana Klastauskienė- 
Klaston

mirė 1974 m. lapkričio 25 d.
Liūdnas bei skaudus dviejų metų prisiminimas mano 

mylimos žmonos mirties.
Lai mano mylimiausia Joana ilsis ramybėje.

Liūdintis vyras — PRANAS

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

LAISVĖ PENKTADIENIS, LAPKRIČIO [NOVEMBER] 26,1976

Pramogą kalendorius

GRUODŽIO 19 D.
LLD 185 kuopos ruošiama 

kultūrinė filmų rodymo su 
vaišėmis popietė Laisvės sa
lėje, 102-02 - Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Pradžia 2 
vai. po pietų. Auka tiktai $2 
asmeniui.

Dar viena LLD
ekskursija į Lietuvą

Literatūros Draugijos Centro Komitetas ruošta dar vieną 
ekskursiją į Lietuvą, kuri bus paskutinioji šiais metais.

Sį ekskursija išvyks iš New Yorko gruodžio 20 d. ir grįš į 
New Yorką 1977 m. sausio 3 d. Lietuvoje bus U. dienų — 
nuo gruodžio 21 d. iki sausio 2 d. Pakeliui vieną naktį 
'pernakvos Maskvoje, o grįžtant vieną naktį Helsinkyje, 
Suomijoje. Kaina, įskaitant visas išlaidas (kelionę, nakvy
nes, maistą), $985.

Kaip matote, puiki proga žiemines šventes praleisti su 
giminėmis.

Visais kelionės reikalais kreipkitės į LLD Centrą arba ė
tiesiai į Robert J. Ellyn Travel, Inc., 501 Fifth Ave. (prie 
42nd St.), Suite 1605, New York, N. Y. 10017. Telefonas: 
(212)687-0250.

Ieva Mizarienė
LLD Centro Sekretorė

“Laisvės” 
direktoriams

Direktorių posėdis įvyks 
pirmadienį, lapkričio 29 d., 2 
vai. po pietų, Laisvės Salėje.

Sekretorė

BRIEFS

Mus visus laukia trys labai 
labai gražios popietės

Kaip atrodo, tai gruodžio 
mėn. pasižymės trimis gra
žiais kultūringais renginiais. 
Jie visi įvyks Laisvės salėje.

Pirmutinis, ir tik jau už 
geros savaitės, kaip matote iš 
pranešimo, bus gruodžio 5 
dieną Niujorko Lietuvių Mo
terų Klubo ruošiama su už
kandžiais ir menine progra- 
ma popietė pagerbimui mūsų 
veikėjos ir “Laisvėms” admi
nistratorės Ievos Mlzarienės. 
Kaip žinote, mūsų mielosios 
sesės klubietės dar niekados 
nėra suvylusios publikos su

Pardavė seniausią
Amerikos laikraštį

Dorothy Schill
New Vorkas. — Popietinio 

dienraščio “The New York 
Post" savininkė Mrs. Doro 
thy Schiff pardavė laikraštį 
aust paliečiui Mr. Rupert 
Murdoch. Nepasakoma, kiek 
už jį jinai gavo.

“The N. Y. Post" yra 
seniausias Amerikos laikraš
tis. Jis buvo įkurtas 1801 
metais. Vadinasi, šiandien 
dienraštis yra 175 m. am
žiaus!

Lyudmila Turischeva

savo parengimais. Jos visada 
savo svečius ir viešnias gra
žiai priima ir pavaišina.

O po to už poros savaičių, 
gruodžio 19 dieną įvyks Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
185 kuopos ruošiama filmų 
rodymo, taip pat su kavute ir 
tortu, popietė. Kiek supran
tu, filmai bus patys vėliausi iš 
Lietuvos parsivežti ar gauti. 
Juos mums pademonstruos 
Salomėja Narkėliūnaitė. 185 
kuopa taipgi yra puikiai atsi
žymėjusi savo renginiais.

Pagaliau šių ‘audringų metų 
užbaigimas ir naujųjų susiti
kimas! Jį ruošia mūsų šaunu
sis Aido Choras. Dėl paran- 
kumo visiems susitikimas 
įvyks gruodžio 31 d., po 
pietų. Aidiečiai mus ir pamai
tins, ir pavaišins, ir. palinks
mins gražiomis dainomis.

Tai matote, kaip turtingas 
ir gražus bus šis gruodis. 
Tiktai visi būkime sveiki ir 
šių popiečių neapleiskime.

Vietinis

Serga
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubo narė Ona Keraminienė 
pergyveno tris sunkias ope
racijas, išbuvo ligoninėje 15 
dienų, o dabar gydosi namie.

Pasiilgome mūsų geros 
draugės “Laisvės” koncerte, 
o pirm to pobūvyje, kur 
susitikome su 20 atvykusių iš 
Tarybų Lietuvos turistų.

Linkime Onutei greit su
stiprėti ir vėl dalyvauti mūsų 
tarpe. Ieva

Somers, N. Y. -- Mrs. 
Loretta (’lementi suareštuo
ta ir kaltinama nužudyme 
savo trijų mažų vaikučių. 
Jinai tyčia padegusi namą.

Residents of the Clinton neighborhood demonstrating on 
8th Avenue and 44th Street against the proliferation of 
massage parlors and peep shows.

I saw in one of the newspa
pers the following:

The great Lyudmila Turis
cheva, world chapion, winner 
of the World Cup and partic
ipant in three Olympic 
Games, is retiring from gym
nastics competition. Turis
cheva, 23, will captain the 
Soviet national team, for 
which she has appeared for 
nine years, in exhibition per
formances in Austria, Aus
tralia, Britain and Japan, But 
she will no longer take part in 
official competitions.

Turischeva, whose grace 
and skill are admired by the 
world’s gymnastics fans, is a 
post-graduate student at the 
Rostov Pedagogical Institute 
and is engaged in research 
work in the laboratory of the 
regional dispensary of phys
ical culture. She is doing 
research on the psychology of 
athletes.

She also plans to help her 
coach, Vladislav Rastorots- 
ky, in the training of young 
girl gymnasts.

* * *
It was a bright Sunday 

afternoon two weeks ago, a 
perfect day to go for a ride, 
to a park, to visit friends. 
People living around The 
Times Square area didn’t do 
that. They went demonstra
ting. They protested against 
massage parlors, porno
graphic bookstores and sex
film houses that line Eighth 
Avenue north of 42nd Street. 
“Give us back our neighbor
hood!” they shouted. They 
were massing in front of 
topless bar called Hungry 
Hilda and shouted “Starve 
Hungry Hilda!” Then they 
hurried to the Treasure Pal
ace, with its signs adver
tising “Live Nude Models” 
and demanded that Treasure 
Palace should be closed.

The protesters included a 
delegation from Actors Equi
ty, including actress Celeste 
Holm, and a few politicians, 
including two members of the 
City Council and one assem
blyman.

But the most numerous 
and organized of the 1,500 or 
so marchers were from the 
Church of the Holy Cross, at 
West 42nd Street, whose 
pastor explained: “This is 
only the beginning of the 
battle. The long range plans 
are really to declare war”.

This was the first massive 
protest by the neighbors.

Use




