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KRISLAI Tarybų Sąjunga siekia kuo Naujieji Kongreso vadai
Klaidingas pasitikėjimas 
Po mūsų javapjūtes
Giriasi laužęs patvarkymus 
O jis tebebijo
Jau laikas peštis

A. BIMBA
Viena iš pačių didžiausių 

šios šalies liaudies nelaimių, 
tai nesulaikomas kainų kili
mas. Todėl visiems labai 
norėjosi sužinoti, ką su tuo 
mūsų gyvenime reiškiniu ke
tina daryti išrinktasis prezi
dentas Jimmy Carter.

Dabar jau žinome. Jis aiš
kiai ir nesvyruojančiai savo 
nusistatymą išdėstė spaudos, 
televizijos ir radijo reporte
riams praeitą penktadienį.

Jis neuždės jokios kontro
lės ant kainų. Jis nespaus ir 
Kongresą imtis kokių nors 
priemonių prieš kainų kilimą, 
prieš nesvietiškus pelnagro- 
bių apetitus.

Jis, pavyzdžiui, pasitikįs, 
kad plieno gamybos korpora
cijos susipras, iš geros širdies 
mūsų pasigailės ir savanoriš
kai nevykdys gyveniman sa
vo nutarimo plieno kainą 
pakelti. O jas paseks visos 
korporacijos visų kitų pramo
nių ir savo prekių kainų 
nebekels. Ir todėl jokios kai
nų kontrolės nei jam, nei 
Kongresui nebereikėsią įves
ti .. .

Mums atrodo, jog tai klai
dingas išrinktojo prezidento 
pasitikėjimas. Jau jo užtikri
nimas, kad jis jokios kontro
lės nesigriebs, labai paska
tins pelnagrobius kainas kel
ti.

Reikia ne tik tuoj uždrausti 
kainas kelti, bet ir imtis 
žygių jas atstumti atgal, jas 
sumažinti.

Pilnos sąskaitos iš mūsų 
praėjusio vajaus dar neturi
me, nes dar ne iš visur gautos 
pilnos žinios apie pasiseki
mus. Administracija duoda 
laiko vajininkams iki gruo
džio 15 dienos prisiųsti savo 
darbo rezultatus.

Bet ir iš to, kas jau žinoma, 
galima spręsti, kad vajus 
buvo gana sėkmingas. Gali
mas daiktas, kad visi mūsų 
pasibrėžtieji tikslai bus be
veik pasiekti. Bet tas toli 
gražu nereiškia, kad rūpini
masis “Laisvės” rėmimu su 
vajumi pasibaigia. Dabarti
nėse sąlygose rūpinimasis 
laikraščio reikalais negali nu
trūkti /ė vienai dienai.

/ l i
lietuvių Rymo Katalikų 

Susivienijimo organe “Gar
sas” už lapkričio mėnesį koks 

zten Peter Caikauskas patei
kia įspūdžių iš viešnagės 
Tarybų Lietuvoje. Jis rašo 
angliškai. Sakosi buvęs nu
vykęs su turistine grupe. Ir 
ko jis ten nebe išdirbinėjęs!

Pav., puikiai žinodamas, 
kad iš svetur atvykusiems 
turistams, kitos šalies pilie
čiams yra uždraustų zonų, į 
kurias jiems neleidžiama lan
kytis, tačiau jis ant visų 
valdžios parvarkymų nusi- 
spiovęs: vieną gražų pirma
dienį pasisamdęs “taxį” ir 
nušovęs net per 85 kilometrų 
už Vilniaus miesto ribų, ir 
niekas jam neatsitikę. Ant 
rytojaus, antradienį, jau pri- 
vatišku automobiliu pasilei
dęs į priešingą miesto pusę ir 
padaręs 55 kilometrus už jo 
ribų. Bet šį kartą grįžtant į 
Vilnių jau buvęs policijos

{Tąsa 5-tam pusi.]

geriausių santykių
Angliakasyklose sužeidimai 

labai padidėjo
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų Iždo sekretorius 
William E. Simon parvežė iš 
Tarybų Sąjungos gerų žinių 
išrinktajam prezidentui Jim
my Carter. Jis sako, kad 
Komunistų Partijos generali
nis sekretorius Leonidas 
Brežnevas užtikrinęs, jog Ta
rybų Sąjunga nieko nedarys, 
kas pablogintų santykius su 
Jungtinėmis Valstijomis, kai 
Carteris su sausio 20 diena 
užims prezidento vietą. Mat, 
šaltojo karo šalininkai leidžia 
visokius gandus, kad Tarybų 
Sąjungos vadovybė naudosis 
Carterio nepatyrimu užsienio 
reikalais ir |uoj sieks laimėti 
iš jo koncesijų, kurios bus 
naudingos Maskvai, o žalin
gos Washingtonui.

Kaip tik priešingai, sako 
Mr. Simon. “Brežnevas”, jis 
sako, “norėjo duoti asmeniš
ką Carteriui užtikrinimą, kad

Libijos vadas

Muammar el-Qaddafi
Maskva. — Gruodžio 6 d. 

čia atvyko iš Afrikos valsty
bės Libijos vadas pulkininkas 
Muammar el-Qaddafi su ofi
cialiu vizitu pasitarti su tary
biniais vadais dėl praplėtimo 
santykių ir bendradarbiavi
mo tarp jo šalies ir Tarybų 
Sąjungos.

Planuoja laimėti 
Jugoslaviją

Londonas. — Čia plačiai 
kalbama apie dideles pastan
gas į NATO militarinę sąjun
gą laimėti Jugoslavijos Socia
listinę Respubliką. Kadangi 
Jugoslavija nepriklauso Var
šuvos Pakto Sąjungai ir ka
dangi jos santykiai su kitais 
socialistiniais kraštais, ypač 
su Tarybų Sąjunga nebuvo 
per geriausi, NATO imperia
listiniuose rateliuose kilus 
mintis bandyti ją laimėti savo 
pusėn.

Dabar paaiški, kodėl Jugo
slavija buvo dažnai minima ir 
Jungtinių Valstijų preziden
tiniuose rinkimuose.

Anglijos darbiečiai 
vėl pralaimėjo

Londonas. — Vėl įvyko 
viename rajone papildomi 
rinkimai į parlamentą. Juose 
laimėjo konservatoriai. Tuo 
būdu dabar darbiečiai, kurie 
yra sudarę koaliciją su “lais
vaisiais demokratais”, parla
mente turės tik vienu balsu 
daugumą! Bet kurią dieną, 
kilus svarbiam klausimui, 
darbiečių vyriausybė gali bū
ti priversta pasitraukti.

Tarybų Sąjunga tokio tikslo 
neturi ir ji darys viską, kas 
galima, kad išvengus kokios 
nors krizės, jam užėmus pre
zidento vietą”.

Panašioje dvasioje Brežne
vas kalbėjo ir Jungtinių Val- 
stijų-Tarybų Sąjungos Pre
kybinės ir Ekonominės Tary
bos posėdyje Maskvoje.

Tiktai reikia, kad išrinkta
sis prezidentas Carteris ruoš- i 
tusi tokioje pat taikaus sugy- . 
venimo ir bendradarbiavimo 
dvasioje vystytų santykius 
su Tarybų Sąjunga.

Birštono 
šaltiniai — liaudies 
sveikatos labui

Birštonas — gražus mūsų 
respublikos kurortas. Čia at
vyksta žmonės ilsėtis, gydy
tis iš įvairių mūsų šalies 
kampelių.

Dabartiniu metu Birštono 
“Spalio” kurortinių-sanato- 
rinių įstaigų susivienijime 
gydomi virškinimo sutriki
mai, sąnarių ir ginekologinės 
ligos. Susivienijime dirba 
apie 20 gydytojų ir 42 viduri
nio medicininio išsilavinimo 
darbuotojai.

Kasmet kurorte gydosi 
apie 10 tūkstančių ligonių. Jų 
gydymui drauge su įvairio
mis mineralinėmis voniomis 
ir gydomojo purvo procedū
romis taikomas masažas, gy
domoji fizinė kultūra, dietinis 
maitinimas, aparatinės fizio
terapijos procedūros.

Klinikinės, biochemijos, 
mikrobiologijos laboratorijos 
aprūpintos šiuolaikiniais me
dicininiais įrengimais. Taip 
pat yra rentgeno, rektoroma- 
noskopijos, funkcinės diag
nostikos kabinetai.

Filipiniečiai buvę 
priversti nusileisti

Washingtonas. — Filippinų 
užsienio reikalų ministras 
Carlos Romulo sako, kad 
Jungtinių Valstijų Valstybės 
Departamentas darė spaudi
mą, tai yra vertė filipiniečius 
pasirašyti sutartį dėl Ameri
kos militarinių bazių. Už 
teisę toliau bazes palaikyti 
Filippinuose, Amerika sutiko 
suteikti už bilijoną dolerių 
militarinės ir ekonominės pa
galbos.

Filippinų vyriausybė turėjo 
sutartį pasirašyti.

Prieš 6 mil. metų!
RADINIAI PRIE
AMŽINŲJŲ SNIEGYNU

Senais laikais Kazachstano 
teritorijoje gyveno didžiuliai 
kupranugariai, savo dydžiu 
prilygstantys šių dienų dram
bliams. Tai nustatė Alma 
Atos mokslininkai, kurie ap
tiko vieno tokių gyvūnų be
veik metro dydžio kaukolę ir 
kaulus. Reto radinio amžius 
— 5-6 milijonai metų.

Siaurės Tianšanio kalnuose 
taip pat aptikti dviragių ra
ganosių, senovėje gyvenusių 
arklių — hiparionų kaulai.

Radiniai padeda patikslinti 
nuosėdinių uolienų geologinį 
amžių. Tai turi praktinę 
reikšmę ieškant naudingųjų 
iškasenų telkinių. TASS

Thomas P. O‘Neffl (kairėje] ir Jim Wright.

Washingtonas. — Demokratai, kurie Kongrese turi didelę 
daugumą, jau išrinko naujus Kongreso vadus. Atstovų 
Rūmų pirmininku išrinktas kongresmanas Thomas P. 
O‘Neill, o demokratų frakcijos lyderiu — Jim Wright. 
Kadangi dabar ir prezidentas bus demokratas, tai nebebus 
tokio pasidalijimo tarp prezidento ir Kongreso, koks buvo 
Nixonui ir Fordui prezidentaujant.

Tarybų Lietuvos naujojo 
Aukščiausiojo Teismo sąstatas

Lietuvos spaudos praneši
mu, praeitą mėnesį Lietuvos 
TSR Aukščiausioji Taryba 
išrinko naują Aukščiausiąjį 
Teismą. Jo sąstatas yra toks:

Teismo pirmininkas — Al
binas Likas.

Teismo pirmininko pava
duotojai: Mykolas Čapskis ir 
Juozas Žvirblis.

Teismo nariai:
Aldona Abdulskytė
Antanas Bataitis
Vaclovas Blažys
Jonas Brazauskas
Jekaterina Bugo
Jonas Burneikis
Stanislovas Čatrauskas
Ona Dzedulionienė
Miroslavas Vladas Gruodis
Mykolas Ignotas
Teresa Jadevič

AUKŠTAI PAGERBTAS
IR APDOVANOTAS

Bukareštas, Rumunija. — Tarybų Sąjungos Komunistų 
Partijos generaliniam sekretoriui L. Brežnevui besilankant 
socialistinėje Rumunijoje su oficialiu vizitu, jis buvo jo 70-jo 
gimtadienio proga apdovanotas aukščiausiu Rumunijos 
Socialistinės Respublikos ordinu Žvaigždė. Jam ordiną 
įteikė Rumunijos prezidentas ir Komunistų Partijos 
pirmasis sekretorius N. Caušeskų.

Visi sutinka, kad šis Brežnevo vizitas labai sustiprino tarp 
Tarybų Sąjungos ir Rumunijos ryšius ir bendradarbiavimą.

L. Brežnevas (kairėje] ir N. Caušesku

Simas Algirdas Jankauskas 
Jonas Jasiulevičius 
Anzelmas Jukna
Nina Kanduralova
Nikiforas Kudrešovas 
Jonas Kulvinskas
Alvyra Ona Kvaraciejūtė 
Vilhelmas Marcinkevičius
Jadvyga Martusevičiūtė 
Leonas Miežėnas
Vladas Nikitinas
Aristidas Pėstininkas 
Juozas Radzevičius
Stasys Raziūnas
Jonas Algirdas Riepšas 
Balys Satkevičius
Juozas Sinkevičius
Pranas Skaisgiris 
Genadijus Slauta 
Algirdas Valiulis 
Pranciškus Žalkauskas 
Jonas Žemaitaitis

Washingtonas. — Oficialiai 
paskelbta, kad šiemet šios 
šalies kasyklose angliakasių 
sužeidimai yra žymiai pagau
sėję. O tai reiškia, kad darbo 
sąlygos yra pablogėjusios, 
kad samdytojai nepaiso įsta
tymų, kurie reikalauja apsau
goti darbininkų sveikatą.

Bet kaip su angliakasių 
unija? Juk visi angliakasiai 
priklauso Jungtinei Anglia
kasių Unijai (United Mine 
Workers of America). Kodėl 
jos vadai nesistengia privers
ti anglies korporacijas prisi
laikyti įstatymų? Tai nepatei-

Ragina nuimt nuo 
prekybos varžtus

Maskva. — Jungtinių Val- 
stijų-Tarybų Sąjungos Pre
kybinė ir Ekonominė Taryba 
vienbalsiai nutarė raginti, 
kad Jungtinių Valstijų vy
riausybė panaikintų visus 
varžtus, uždėtus ant preky
bos su Tarybų Sąjunga. Tie 
varžtai, kurie tapo uždėti 
Amerikos Kongreso nutari
mu, kenkia abiems kraštams.

Tikimasi, kad naujoji Ame
rikos administracija, kurią 
sudarys prez. Carteris, at
kreips rimtą dėmesį į šį 
Tarybos raginimą. Taipgi gal 
susidomės ir Kongresas-.- —

Ragina Jungtines 
Tautas

United Nations, N. Y. — 
Egiptas oficialiai ragino Ge
neralinę Asamblėją imtis ini
ciatyvos sušaukimui Genevo- 
je taikos konferencijos Vidu
rio Rytų klausimu. Tokia 
konferencija turėtų įvykti 
1977 metų pradžioje. Joje 
turėtų dalyvauti visos Vidu
rio Rytų padėtimi suintere
suotos valstybės.

Manoma, kad Asamblėja 
priims Egipto patarimą.

Izraelis nori dau
giau miUtarinės 
pagalbos

Tel Aviv. — Izraelio Gyny
bos ministras Shimon Peres 
pareiškė, kad jis lankysis 
Jungtinėse Valstijose su la
bai svarbia misija, būtent 
laimėti daugiau militarinės 
pagalbos. Gaunamos metinės 
pagalbos už bilijoną dolerių 
nebeužtenka. Peres nori mili
tarinės pagalbos už $1,500,- 
000,000.

Prie pusantro bilijono dole
rių militarinės pagalbos pri
dėjus Amerikos Izraeliui tei
kiama metinę ekonominę pa
galbą už 800 milijonų dolerių, 
viso jam pagalba sieks du 
bilijonus ir tris šimtus milijo
nų dolerių!

Atmetė trumpini
mą darbo valandų

Geneva. — Šveicarijoje bu
vo leista referendumu nubal
suoti darbo valandų trumpi
nimo klausimą. Iš pusketvir
to milijono piliečių, turinčių 
teisę balsuoti, dalyvavo tiktai 
ne visa pusė. Dai gumą balsų 
atmestas pasiūlymas darbo 
valandas sutrumpinti nuo 44 
valandų savaitėje iki 40 va
landų. Bet dauguma balsavo 
už palikimą kainų kontrolės. 

sinamas apsileidimas.
Sužeidimo pagausėjimas 

yra toks: Jeigu 1975 metais 
per pirmuosius 9 mėnesius 
buvo 7,611 sužeidimų, tai 
1976 m. per tą patį laikotarpį 
jau buvo 10,054.

Pasidavė protinių 
ligų ligoninėn

Hartford, Conn. — Čia 
gyvenantis iš Lietuvos pabė
gėlis Bronius Kaminskas, ku
ris kaltinamas padėjimu na
ciams karo metu skersti žmo
nes, atsigulė į protinių ligų 
ligoninę. Jis 74 metų. Valdžia 
planuoja jį išdeportuoti. Jo 
apklausinėjimas deportacijos 
reikalu įvyks ateinančio sau
sio mėnesio 25 dieną.

Žymusis 
karininkas

Maršalas Ivan I. Yakubovsky
Maskva. Gruodžio 1 

dieną mirtis iš gyvųjų tarpo 
išskyrė šį žymų tarybinį kari
ninką, nuo 1967 metų ėjusį 
Varšuvos Pakto Sąjungos ka
rinių jėgų komendanto parei
gas. Velionis buvo 64 metų 
amžiaus. Mirė nuo vėžio li
gos.

Maršalas Yakubovsky ge
rai atsižymėjo Antrajame pa
sauliniame kare. Aktyviškai 
dalyvavo didžiuosiuose Rau
donosios armijs žygiuose nuo 
Stalingrado iki Berlyno.

Pirmas socialistų 
legalus kongresas

Madridas. — Ispanijos So
cialistų Partija išėjo iš po
grindžio ir atlaikė savo suva
žiavimą. Valdžia leido suva
žiavimui įvykti.

Dabar laukiama, kada Ispa
nijos Komunistų Partija irgi 
bandys išeiti iš pogrindžio. 
Jos vadai yra pareiškę norą 
veikti viešai.

Su valdžios 
pritarimu pake
liama dujų kaina

Washingtonas. — Federal 
Power Commission (FPC) nu
tarė leisti dujų produkcijos 
kompanijoms pakelti dųjų 
kainą vartotojams 6.5 pro
cento. Tai stambus pakėlimas 
ir jis vykdomas dabar, tuojau 
visuose šalies miestuose ir 
miesteliuose.

Ir tai dar ne viskas, FPC 
patvarkymas reiškia, kad 
1977 metais bus leista dujų 
kainą pakelti dar 1.7 procen
to.

Jakarta, Indonezija. — Čia 
lapkričio 17 d. įvykusiame 
potvynyje žuvo 135 žmonės.
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Apie komunistų santykius 
su tikinčiaisiais

Žurnale “Mokslas ir gyvenimas” (1976-8) Istorijos mokslų 
kandidatas Juozas Jarmalavičius straipsnyje “Užsienio 
marksistų ateistinės idėjos” apžvelgia Tarybų Sąjungoje 
išleistą knygą “Užsienio marksistai apie religiją ir bažny
čią”. Knygoje, matyt, plačiai analizuojami įvairių šalių 
komunistinių partijų santykiai su tikinčiaisiais ir bažnyčia 
nūdienėje kovoje už socialinę pažangą ir taiką, demokratiją 
ir socializmą. Kaip žinia, tokiuose kraštuose, kaip Italija ir 
Prancūzija, jų Komunistų partijos yra savo programoms 
laimėjusios labai plačias ir tikinčiųjų mases. Šioje knygoje, 
sako straipsnio autorius, “visapusiškai svarstoma tikinčiųjų 
ir netikinčiųjų bendradarbiavimo galimybė. Aiškinamos 
religijos įtakos silpnėjimo šiuolaikinėje epochoje priežastys. 
Aptariama religijos ir bažnyčios vieta ideologinėje kovoje 
tarptautiniu mastu. Kai kurios knygoje nušviestos idėjos 
siejasi ir su Tarybų Lietuvos gyvenimu”.

Mokslininkas Juozas Jarmalavičius pabrėžia:
“Fašistinio režimo metu Lietuvos Komunistų Partija ne 

kartą kreipėsi į krašto tikinčiąją visuomenę, siūlydama jai 
bendromis pastangomis kovoti už demokratiją. LKP Centro 
Komitetas 1939 m. vasario 4 d. kreipimesi į katalikiškąją 
visuomenę rašė: ‘Vieni ir kiti esame Smetonos fašistinio 
režimo priešai, demokratijos šalininkai, Lietuvos nepriklau
somybės gynimo šalininkai. Mes pabrėžiame, kad mūs 
neskiria tie reikalai ir nuo katalikiškų masių. Nors mes 
nieko bendro neturime su bet kuria religija, bet esame 
sąžinės laisvės šalininkai ir kovojame prieš bet kokį tikėjimo 
persekiojimą. Todėl mes galime tik pritarti . . . mintims dėl 
galimo katalikų ir komunistų bendradarbiavimo . .

Tačiau katalikų bažnyčios dvasininkija griežčiausiai 
priešinosi tikinčiųjų bendradarbiavimui su komunistais. Ji 
atkakliausiai priešinosi Tarybų valdžios atkūrimui Lietuvo
je 1940 metais. Jarmalavičius rašo:

“Norėdama- atbaidyti tikinčiuosius darbo žmones nuo 
socialistinės revoliucijos, buržuazija skleidė prasimanymus, 
neva Tarybų valdžia persekiosianti tikinčiuosius, uždardė
sianti bažnyčias. Lietuvos Komunistų partija šiame konflik
te pasirodė nuosekli tikinčiųjų ir netikinčiųjų darbo žmonių 
klasinių interesų gynėja. Ji pareiškė: ‘Mūsų tikslas 
įgyvendinti tikrąją sąžinės laisvę. Tikintiesiems niekas 
neturi teisės trukdyti tikėti, netikinčiųjų niekas neturi 
teisės versti mokytis religijos, imti šliubą, krikštyti ir 
mokėti mokesčius bažnyčios išlaikymui’. Ši partijos pozicija 
sutrukdė buržuazijai nukreipti tikinčiuosius darbo žmones 
prieš Tarybų valdžią, panaudoti jų religingumą kontrrevo
liuciniams tikslams.

Kuriant socialistinę visuomenę Lietuvoje, Komunistų 
partija telkė ir vienijo visą liaudį darbininkų klasės 
socialistinių interesų pagrindu, neskirstė darbo žmonių į 
ateistus ir tikinčiuosius, kovojo prieš klerikalinę politiką 
juos skaldyti. Kartu partija skyrė klerikalinius nuverstosios 
buržuazijos elementus nuo tikinčiųjų darbo žmonių, 
atsižvelgė į klasinį antagonizmą tarp šių sluoksnių, 
kontrrevoliuciniams klerikalų tikslams priešpastatė klasi
nius darbo žmonių siekimus. Antitarybinę klerikalų veiklą 
LKP laikė ne tikinčiųjų darbo žmonių, o buržūazinjų 
elementų klasinių interesų išraiška. Tai padėjo Lietuvos 
partinei organizacijai nukreipti visus darbo žmonių sluoks
nius į kovą prieš kontrrevoliucinę nuverstosios buržuazijos 
veiklą. Šioje klasinėje kovoje už visišką socializmo pergalę 
dalyvavo ir tikintieji darbo žmonės, nemažai jų stojo ir prieš 
bažnytinę kontrrevoliuciją. Dalis tikinčiųjų darbo žmonių 
siekė atitraukti bažnyčią nuo reakcingos buržuazinių 
elementų politikos, ir šias jų antiklerikalines pastangas 
partija susiėjo su bendra Lietuvos liaudies kova už 
socializmo pergalę”.

Kaimynas dar gilesnėje krizėje
Meksika jau turi naują prezidentą. Juo yra Jose Lopez 

Portillo. Kandidatu į prezidentus jį parinko senasis 
prezidentas Luis Echeverria Alvarez. Jis prezidentaus 
ateinančius šešerius metus. Meksikos konstitucija neleidžia 
prezidentautijlgiau kaip vieną šešių metų terminą. Todėl ir 
Alvarez nebegalėjo kandidatuoti.

Kaip Jungtinės Valstijos labai daug tikisi iš išrinktojo 
prezidento Carterio, taip labai daug tikisi Meksika iš savo 
naujojo prezidento Portillo. Naujasis prezidentas laikomas 
dešinesnių, konservativiškesniu už buvusį prezidentą. 
Alvarez laikas nuo laiko prisimindavo ir paprastosios 
liaudies reikalus. Antai jis neseniai atėmė iš dvarininkų 
240,000 akrų žemės ir ją išdalijo 8,000 bežemių. Tokių arba 
panašių ėjimų nesitikima iš naujojo prezidento.

Kaip ten bebūtų, prieš Meksikos naująjį prezidentą stovi 
milžiniškos problemos. Meksikoje jau keleri metai siautėja 
dar gilesnė ekonominė krizė negu Jungtinėse Valstijose. 
Jeigu pas mus nedarbas yra pasiekęs apie 10 procentų visų 
darbo jėgų, tai Meksikoje — net 30 procentų! Tai bene bus 
aukščiausias nedarbas visame kapitalistiniame pasaulyje. 
Daugelyje Meksikos pramonės šakų dominuojantį vaidmenį 
vaidina Jungtinių Valstijų kapitalas. Reikia drąsos prieš jo 
interesus pakelti ranką. Ar jos turės naujasis prezidentas? 
Pamatysime.

Meksikoje ir infliacija yra toli pralenkus šios šalies 
infliaciją. Ji yra 20 procentų! Tai irgi nebe tik bus 
aukščiausias lygis visame kapitalistiniame pasaulyje. Na, o 
ką bekalbėti apie Meksikos liaudyje skurdo lygį. Tas gi 
gimdo nepasitenkinimą valdančiąja klase ir jos politiniu 
aparatu. Ir su šia problema teks iš pat pirmųjų 
prezidentavimo dienų susidurti prezidentui Portillo.

IR TOKIOS BAISIOS 
JĖGOS BUVO BEJĖGĖS 
PRIEŠ LIAUDIES VALIĄ

Brooklyno pranciškonų 
“Darbininkas” (lapkr. 26 d.) 
apskaičiuoja, kiek ir kokių 
ginklų amerikiečių karinės 
jėgos, varomos iš Vietnamo, 
ten buvo priverstos palikti. 
Jos palikusios:

“1,000 lėktuvų, 1.6 mil. 
šautuvų, kurių 791,000 buvo 
moderniausi M-16 šautuvai, 
15,000 M-60 kulkosvaidžių, 
63,000 lengvų prieštankinių 
ginklų, 90,000 45 kalibro 
pistoletų, 12,000 minosvai
džių ir 48,000 karinių radijo 
aparatų. Be to, jiem atiteko 
550 tankų, 1,200 šarvuotų 
autovežimių kariam gabenti, 
1,330 artilerijos pabūklų ir 
42,000 sunkvežimių. Taip pat 
jiem atiteko ir 130,000 t 
šaudmenų. Iš paliktų lėktuvų 
buvo: 73 F-5 kovos lėktuvai, 
113 A-37 lengvų bombonešių, 
10 keturmotorių C-130 trans
porto lėktuvų ir 430 UH-1 
Huey malūnsparnių.

Ten buvo palikta ir 940 
įvairaus tipo, daugiausia upių 
pakrančių apsaugos laivų.”

O reikia nepamiršti, kad 
Amerikos armija ten susidėjo 
iš pusės milijono gerai pa
ruoštų karui kareivių. Ir 
tokia armija su tokiais praga
riškais, moderniškais gink
lais pasirodė bejėgė prieš 
palyginti nedidelio krašto 
liaudies valią ir ryžtą būti 
laisva!! Juk tai stebuklas.

Juk tas akivaizdžiausiai pa
rodo socialistinių kraštų san
tykių, tvirtą stovį. Bet antai 
“The N. Y. Times” (gruodžio 
1 d.) savo vedamajame aiški
na kaip tik priešingai. Girdi, 
socialistinių kraštų santy
kiuose reiškiasi “prieš Mask
vą sukilimas", todėl buvo 
Varšuvos Pakto Sąjungos 
šauktas susirinkimas ir suda
rytas minėtas užsienio minis
trų komitetas.

Arba, kaip žinia, Tarybų 
Sąjungos Komunistų Partijos 
sekretorius Brežnevas su ofi
cialiu vizitu lankėsi Sąjungos 
narėje Rumunijoje ir nenarė- 
je socialistinėje Jugoslavijo
je. Vizitai buvo labai sėkmin
gi, Tar. Sąjungos santykiai 
su Jugoslavija žymiai pagerė
jo. Taip pat tie vizitai aiš
kiausiai parodė socialistinių 
šalių santykiuose didelį vie
ningumą. Bet “The N. Y. 
Times” tuos vizitus interpre
tuoja savotiškai, būtent, kad 
jie parodę tų santykių didelį 
pablogėjimą ir, “Maskvos tuo 
didelį susirūpinimą”.

Taip pat didelius Prancūzi
jos ir Italijos komunistinių 
partijų pasiekimus parlamen
tariniuose rinkimuose didla- 
pis aiškina savotiškai. Tai 
esąs tų partijų “prieš Maskvą 
sukilimo” išdavas. Mat, did- 
lapis trokšta, kad taip būtų, 
tai ramina savę absurdiško
mis išvadomis.
LYTINĖ NELYGYBĖ 
DARBUOSE DAR 
VIS GILĖJA

Šiandien šioje šalyje 32 
procentus darbo jėgų sudaro 
moterys darbininkės. Klaidą 
daro tie, kurie galvoja, kad 
tarpe darbininkų ir darbinin
kių algų skirtumas pas mus 
sistematiškai mažėja. Dauge
lyje darbų moterys geriau 
atlieka darbą už vyrus, tačiau 
jos gauna daug mažesnes 
algas.

Federalinis Darbo Depar
tamentas paskelbė, kad skir
tumas tarpe vyrų ir moterų 
algų per paskutiniuosius dvi
dešimt metų žymiai padidėjo. 
Jeigu 1955 metais, bendrai 
paėmus, vyro metinis uždar
bis buvo už moters uždarbį 
tiktai $1,911 aukšesnis, tai 
1974 metais jis jau siekė 
$3,433!

Vadinasi, vietoje pramoni
niuose ir kituose darbuose 
algų reikale diskriminacijai

prieš moteris mažėti, jinai 
kasmet didėja. Ir nesigirdi, 
kad mūsų didžiosios darbo 
unijos imtųsi griežtų žygių 
tai nelygybei pašalinti.

TAIP AIŠKINA, KAIP 
NORI, KAD BŪTU

Nėra niekam jokia paslap
tis, kad kapitalistinio pasau
lio šalių, o ypač mūsų Ameri
kos, vadai ir diplomatai gi
liausiai trokšta matyti socia
listinio pasaulio vidaus reika
lus blogėjant ir sunkėjant, 
kad santykiai tarp socialisti
nių kraštų būtų įtempti. Tai 
natūralūs jiems troškimas.

Todėl mūsų komercinė 
spauda toje dvasioje ir inter
pretuoja visus vėliausius so
cialistiniame pasaulyje įvy
kius. Pav., šiomis dienomis 
įvyko Varšuvos Pakto Sąjun
gos susirinkimas, kuriame 
susitarta sudaryti į sąjungą 
įeinančių socialistinių šalių 
užsienio reikalų ministrų ko
mitetą, kuris laikas nuo laiko 
laikys susirinkimus ir aptars 
įvairias sąjungos problemas 
su tikslu toliau plėsti ir 
tobulinti sąjungos narių ben
dradarbiavimą.

DAR VIENAS JIEMS 
IŠGANYTOJAS

Kunigų “Draugas” (lapkr. 
23 d.) džiaugiasi suradęs 
“laisvajam pasauliui” išgelbė
toją nuo pražūties asmenyje 
kokio ten ruso renegato Levo 
Kopelevo, kuris paskelbęs 
savo atsiminimus, iš kurių 
esą labai lengva “suprasti 
komunizmo kėslus užkariauti 
pasaulį”. Kunigų organo re
daktorius puikiai tuos “kės
lus” suprantąs, tik bėda esan
ti, kad mūsų nelaimingasis 
“laisvasis pasaulis" jų nepajė
giąs suprasti. Todėl, “kad 
komunizmo kėslai slenka į 
laisvuosius kraštus, tai kalti 
patys žmonės”.

Jų, tų “laisvųjų žmonių” 
aklumas ir kvailumas esąs 
tiesiog nesvietiškas, šaukia 
Kopelevas ir Kviklys: “Jų 
nenoras kištis į komunistinių 
kraštų vidaus reikalus yra 
virvė, kurią Vakarai neriasi 
ant kaklo ir laukia, kad ją 
Kremliaus valdovai ar jų 
tarnai tiktai suveržtų”.

Bet kad “Draugo” skaityto
jams nebūtų atimta paskuti
nė viltis nuo tos “virvės” 
išsigelbėti, “Draugo” redak
torius duoda suprasti, kad jis 
pats tos vilties dar nesąs 
visiškai praradęs, kad gal jį 
dargi išgelbėsiąs jo surastas 
naujasis išganytojas.

Mums tai labai keista. Dar 
taip neseniai kunigų organo 
redaktorius savo skaityto
jams buvo paskelbęs Solženi
cyną visų “laisvųjų žmonių” 
iš tos virvės išvaduotoju, bet, 
kaip atrodo, iš Solženicyno 
pastangų niekas neišėjo. Mes 
kietai pranašaujame, kad ne
mažiau seksis ir Kopelevui.

Kiek metų 
Visatai?

Visata (turima galvoje ta 
kosminės erdvės dalis, kurią 
įmanoma stebėti, pasitelkus 
šiuolaikinius prietaisus) vis 
sensta ir sensta. Ne tik dėl 
to, kad sparčiai bėga amžiai, 
bet ir dėl to, kad praeities 
laikotarpis, daugelio moksli
ninkų nuomone, taip pat di
dėja, nes vis patikslinamos 
Visatos atsiradimo datos.

Pats naujausias teiginys, 
pagrįstas Livermoro (JAV) 
laboratorijos darbuotojų ra
dioaktyvaus skilimo ciklo ty
rimais, rodoį kad Visatai — 
20 milijardų metų. Pagal 
naująjį metodą jos amžius 
skaičiuojamas, remiantis re
nio -- 187 branduolių ra
dioaktyvaus skilimo laiku ir 
stabilių osmio — 187 bran- 
duoim susidarymu.

Juozas Karosas
— Kas gi tasai baltagalvis 

žmogus, kuris tokiais ener
gingais mostais diriguoja 
tūkstantiniam chorui? - pa
klausė užjūrio svečias, JAV 
lietuvis.

— Karosas. Įžymus mūsų 
kompozitorius ir dirigentas, 
Lietuvos liaudies artistas, — 
atsakiau.

— Juozas? Prisimenu iš 
anų laikų. Vargoninkavo . . .

Pokalbis vyko Vingio par
ke, Vilniuje, Respublikinės 
dainų šventės metu. Svečias 
prašė papasakoti apie šio 
muziko gyvenimą.

Amerikos lietuvio pageida
vimą prisiminiau dabar, įsigi
jęs naują knygą “Nueitas 
kelias”. Jos autorius, minėtas 
muzikas Juozas Karosas, ki
lęs nuo Anykščių, įdomiai 
aprašo savo turiningą gyve
nimo kelią. Ir ne tik savo. 
Atsiminimuose atsispindi il
gas Lietuvos muzikinio gyve
nimo laikotarpis. Žvaliam 
knygos autoriui šiemet suka
ko 86 metai — prisiminti yra 
ką! Dar caro laikais vargonin
kavo Lietuvos miesteliuose, 
vadovavo jaunimo chorams. 
Pirmojo pasaulinio karo metu 
ir po Spalio revoliucijos dirbo 
Maskvoje ir kituose Rusijos 
miestuose, susitikdavo su 
įžymiais žmonėmis.

Kai kuriuos muzikus, Juozo 
Karoso pažįstamus ir bičiu
lius, likimas nubloškė į Ame
riką. Autorius prisimena mu
ziką Juozą Žilevičių, dirigen
tą Vytautą Marijošių, buvusį 
Cleveland© konservatorijos 
rektorių V. Babiną ir kitus. 
Atsiminimuose, suprantama, 
J. Karosas daugiausia vietos 
skiria tiems žmonėms, kurie 
turėjo didžiausią poveikį jo 
kūrybiniam darbui ir su ku
riais jis ilgus metus bendra
darbiavo. Bene daugiausia 
knygos autorius rašo apie 
kompozitorių, pedagogą ir 
dirigentą J. Gruodį, kuriam 
jis paskyrė specialų knygos i 
skyrių — “Juozas Gruodis —' 
mano mokytojas”.

Baigęs Latvijos konserva
torijos vargonų ir kompozici
jos klases, J. Karosas dėstė 
muziką Rygos lietuvių gim
nazijoje, vadovavo šio miesto 
lietuvių chorams, rengė var
gonų koncertus, dirigavo lie
tuviškos muzikos koncertams 
per Rygos radiją. Aprašyda
mas Rygos laikotarpį, auto
rius ypač šiltai atsiliepia apie 
savo mokytoją, latvių muziką 
profesoriuj. Vytuolį, įdomiai 
prisimena įžymaiks rusų kom
pozitoriaus A. Glazunovo 
viešnagę Rygoje.

Pavardės, pavardės, pa
vardės . . . Tarsi muzikinėje 
enciklopedijoje skaitome apie 
įžymius lietuvių tautos muzi
kus. J. Naujalis, S. Šimkus, 
J. Tallat-Kelpša, M. Bukša, 
B. Dvarionas ir t. t. ir t. t. Nė 
dalelytės neįmanoma suminė
ti menininkų, kuriuos aprašo 
atsiminimų autorius. Ypač 
įstringa į atmintį Kauno lai
kotarpis. Sis miestas, kuria
me ilgą laiką dirbo J. Karosas 
(mokytojavo, dirigavo radijo 
simfoniniam orkestrui ir kt.), 
buvo tapęs lietuviu muzikinio 
gyvenimo centru. Tada čia 
susibūrė įžymiausi Lietuvos 
kompozitoriai ir atlikėjai. 
Skaitytojas taip pat susipa

žįsta su buvusiais Klaipėdos 
ir Šiaulių muzikais, kur J. 
Karosas vadovavo muzikos 
mokykloms.

Atsiminimų autorius — ne 
politikas. Netgi, .pasakyčiau, 
šis žmogus, atsidavęs vien tik 
menui, visą laiką buvo toli 
nuo politikos. Visa tai prime
na ir jo atsiminimai, kurių 
atskiras vietas galima pava
dinti net apolitiškomis. Ta
čiau vardan tiesos jis neuž
miršta pasakyti, kad “pir
mieji tarybiniai mėnesiai jau 
iš karto muzikos menui atvė
rė dideles galimybes. Buvo 
organizuotas pirmas tarybi
nės dainos konkursas. Mano 
dainelė pagal Antano Miški
nio žodžius “Raudonos vėlia
vos” laimėjo premiją ir tapo 
populiari. Kūrėsi Valstybinis 
simfoninis orkestras, Valsty
binis choras ir Jono Švedo 
organizuotas liaudies dainų ir 
šokių ansamblis”. . .

Ne be pašaipėlės atsimini
mų autorius prisimena bur
žuazinius laikus, kai jo vado
vaujamas “Dainos” choras 
“neturėjo lėšų dirigentui mo
kėti šimtus litų, kaip šaulių, 
jaunalietuvių ateitininkų ir 
kitos panašios organizacijos”.

Knygos autorius aprašo kai 
kuriuos kurjoziškus faktus iš 
Kauno muzikinio gyvenimo. 
Laikinosios sostinės diploma
tinis korpusas, pasak J. Ka
roso, turėjo net du savo 
kompozitorius. “Vienas jų 
buvo Anglijos pasiuntinys 
Prestonas. Žmogus, kuriam 
daugiau rūpėjo Lietuvos be
konai, negu jos kultūra. Bet 
vis dėlto dažnai grodavome jo 
paprastutę kelių dalių “Azi
jietišką siutitą”. . . Antros 
diplomatas kompozitorius bu
vo Argentinos konsulas”. . .

Baigdamas pirmąją savo 
atsiminimų knygą, Lietuvos 
liaudies artistas Juozas Karo
sas; kukliau apžvelgia savo 
atliktus darbus. Bene šilčiau
siai jis atsiliepia apie savo 
auklėtinius, buvusius moki-

nius, kurie šiandien garsina 
tėviškę toli už jos ribų. 
“Gerai prisimenu, — rašo 
atsiminimų autorius apie 
Šiaulių muzikos mokyklos 
jaunųjų atlikėjų koncertą, — 
kaip mūsų dabar labai žymūs 
muzikai profesorius E. Pau
lauskas, maestro S. Sondec
kis, profesorius, menotyras 
daktaras J. Juzeliūnas, tada 
dar jauni berniokai, talkinin
kavo styginiam orkestrui, o 
E. Paulauskas buvo pirmas 
koncertmeisteris”.

Panašius tėviškų pedago
giškų jausmų kupinus atsilie
pimus sutinkame ir apie kitus 
J. Karoso mokinius, dabarti
nius Tarybų Lietuvos muzi
kos veikėjus. Ne vienas iš jų 
šiandien su pasididžiavimu 
sako: “Juozas Karosas buvo 
mano mokytojas”.

Daug, labai daug pažinti
nės reikšmės faktų, praturti
nančių lietuvių muzikinę lite
ratūrą, pateikė darbštusis 
muzikas. Džiugu ir sveikinti
na, kad visų gerbiamas maes
tro Juozas Karosas žada savo 
atsiminimus tęsti toliau.

Donatas Rodą

Užims motinos
vietą?

Sanjay Gandhi
New Delhi, Indija. —- San

jay Gandhi yra Indijos prem
jerės Indira Gandhi sūnus, 
jau 29 metų amžiaus, labai 
veiklus politikoje. Jįs yra 
vienas iš žymiausių Indijos 
jaunimo judėjimo vadų. Sa
koma, kad molinos skatina
mas ir padedamas jisai ruo
šiasi užimti jos vietą,

IS LAIŠKŲ
Gerbiamas Drauge Antanai:

Nuoširdžiai dėkoju už pa
talpinimą mano laiško į “Lais- M vę .

Prisiunčiu laišką, man ra
šyta T. Kryževičiūtės iš Tel
šių, Tarybų Lietuvos. A ne 
būtų galima šį laišką ir jos 
eilėraštį patalpinti į “Lais- 

’’O vę {
Leonas Kryževičius man 

buvo žinomas nuo jaunystės 
dienų. Leonas ir mano tėvai 
gyveno viename name Pašvi
tinio mieste. Leonas 1905 
metais buvo suareštuotas ir į 
kalėjimą pasodintas su kitais 
moksleiviais už priešinimąsi 
carizmui.

Su Leonu palaikiau ryšius 
nuo mano atvažiavimo į JAV 
1906 metais. Velionis buvo 
“Laisvės” skaitytojas, ir man 
buvo dėkingas už tą dovaną.

J. K. Mažukna

Kai spalio mėn. pradžioje 
Vėlinių dienai parašiau šį 
eilėraštį, nepagalvojau, kad

skausmas palies ir mano šir
dį. Kai šitas eilėraštis buvo 
išspausdintas mūsų rajono 
laikraštyje, mano Tėvas už
migęs amžinu miegu, gulėjo 
karste---------

Gimęs 1886.VI.28. Leonas 
Kryževičius mirė 1976.X.29, 
pragyvenęs 90 metų ir 4 
mėnesius. Jau keli metai 
nebematė, nebegirdėjo. Ma
ma Jį maitino lyg mažą vaiką. 
Paskutines 3 savaites nieko 
nebevalgė, tik gėrė. O kai ir 
gerti nebegalėjo, po 5 dienų 
ir Mirtis atėjo. — Mirė 
ramiai, tyliai, be kančių. 
Palaidojom spalio 31 d. Telšių 
kapinėse.

Mažėja Jūsų draugų būrys. 
Jei norėsite, pasiųsiu laidotu
vių fotografiją. Jei galima, 
laikraštį siųskit mano vardu. 
Už tai Jums iš anksto dėkoju.

Būkite sveikas ir stiprus. 
Laikykitės!

Jūsų
T. Kryževičiūtė

MIRUSIŲJŲ PAGERBIMO DIENĄ PASITINKANT 
T. KRYŽEVIČIŪTE

Skausmus
Prie viešo tako skausmas parimo — 
Liūdesiu skamba medžiai laukuos.
Gedulu dengias gimtieji arimai — — — 
Kas, lapams krentant, mus žemėj paguos!

Gyvenk už tuos, kuriems nebelemta
Prie vieno stalo drauge atsisėst.
Už juos tu pratęski gyvenimo šventę,
Gerk saulės auksą, sidabrą žvaigždės — — —

Gyvenk už tuos, kurių niekad, o niekad 
Nė vienas kelias namo neparves----------
O ką mes žemėj, ką mes paliekam? 
Kas bus po manęs ir kas — po tavęs?!

Prie viešo tako parimo skausmas —
Prie viešo tako suklupo gėla ---------
Kažko dar ieškosim, kažko mes dar taukšlių,

Kol apsidengslm žemės tyla----------
lllllllllillillllllllllililllllllillilllllliilllllllllllllllllllltllllllllllllllllllll

tt

Kaip žinoma, 1936491 
vyko į Ispaniją padėti 
fašistinių gen. F ra r 
savanorių buvo daug 
brigadą. Taip pat sal 
lietuvių. Jie ten ture 
Taipgi iš kitų šalių J 
Brigada.

Spalio 7 d. Italijoje 
metų sukakties atfl 
savanorių kongreso, 
tarpe viena iš skaitlį 
delegacija. Ji susidėj 
Šioje nuotraukoje pJ 
šia šlovė amerikiečian

Profesori

Prof. Juozas Pe

Keletas laiškų 
Juozo Petraičio, ly 
mano vaikystės laik 
dino mano vaident 
buvau jau ir pamirši 
ir mano draugystę su 
buvo, man rodos, 
labai seniai! Dar 191 
aš tarnavau pas Juo 
piemeniu, Tuomet 
kaip jis dabar man r 
Šiaulių pradinę .-n 
Man tuomet atrodė 
eina į gimnaziją, 
aukštesnę mokyklą, 
parvažiuodavo atod 
studento kepuraite 
veždavo lietuviškų d 
Jis man duodavo jas 
tyli, kiek aš tuomet 
ar supratau.

Juozo tėvai buvo d 
tys ūkininkai. Petrą 
d a susidėjo iš 12 I 
vieno buliaus.

Ambrozų gyvenvil 
kiek toliau nuo P d 
šiaurę. Tarpe jų bu| 
hektarų ganykla, kl 
brozai ir Petraičiai] 
naudojo. Aš ten sus| 
Ambrozų piemenį 9 
kuris girdavosi, kad 
randasi Amerikoje | 
jis atsikviesti. Bolisl 
v o našlaitis. |

Tačiau toje gan y I 
du bendrai ganydavl 
das tik iki pusryčiui 
gindavome kas sal 
Aš gindavau į ■Petrl 
n imą. Tai buvo j J 
Petraičių sodybos rl 
gerokas plotas garnį

Ten aš, atmenu,I 
skaityti man Juol 
literatūrą. Ten almi 
mokau liet u\ iška J 
“Kur bėga Šešupė”! 
brangi” ir daug kil 
jau pamiršau. Dari 
“Kalnai kelmuoti",I 
čių Šilelis”. M aid aki 
madieniais irgi sk;.l 
Bet kažin kaip ji ml 
jau įdomi, kaip darni

Po mano teveiki 
pirmiausia tarnai 
stambų ūkininką SI
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Kaip žinoma, 1936-1939 m. daug užsieniečių jaunų savanorių 
vyko į Ispaniją padėti ginti jaunutę Ispanijos respubliką nuo 
fašistinių gen. Franco vadovaujamų militaristų. Tokių 
savanorių buvo daug iš Italijos. Jie ten sudarė Garibaldi 
brigadą. Taip pat savanorių buvo iš Amerikos, jų tarpe ir 
lietuvių. Jie ten turėjo sudarę Abraham Lincoln Brigadą. 
Taipgi iš kitų šalių savanorių buvo sudaryta Tarptautinė 
Brigada.

Spalio 7 d. Italijoje buvo suruoštas tos kovos Ispanijoje 40 
metų sukakties atžymėjimas formoje joje dalyvavusių 
savanorių kongreso. Kongrese dalyvavo 125 delegacijos. Jų 
tarpe viena iš skaitlingiausių delegacijų buvo amerikiečių 
delegacija. Ji susidėjo iš poros šimtų buvusių savanorių. 
Šioje nuotraukoje parodama tos delegacijos dalis. Didžiau
sia šlovė amerikiečiams ir visiems savanoriams!

Profesorius Juozas Petraitis

Prof. 'Juozas Petraitis
Keletas laiškui ■ nuo prof. 

Juozo Petraičio, lyg varpas 
mano vaikystės laikų, sujau
dino mano vaidentuvę. Net 
buvau jau ir pamiršęs Juozą 
ir mano draugystę su juo. Tai 
buvo, man rodos, seniai, 
labai seniai! Dar 1910 metais 
aš tarnavau pas Juozo tėvus 
piemeniu. Tuomet Juozas, 
kaip jis dabar man rašo, ėjęs 
Šiaulių pradinę mokyklą. 
Man tuomet atrodė, kad jis 
eina į gimnaziją, ar dar 
aukštesnę mokyklą, kadangi 
parvažiuodavo atostogų su 
studento kepuraite ir parsi
veždavo lietuviškų knygučių. 
Jis man dumdavo jas pasiskai
tyti, kiek aš tuomet mokėjau 
ar supratau.

Juozo tėvai buvo pasiturin
tys ūkininkai. Petraičių ban
da susidėjo iš 12 karvių ir 
vieno buliaus.

Ambrozų gyvenvietė buvo 
kiek toliau nuo Petraičių į 
šiaurę. Tarpe jų buvo keleto 
hektarų ganykla, kurią Am- 
brozai ir Petraičiai bendrai 
naudojo. Aš ten susitikdavau. 
Ambrozų piemenį Bolisiuką, 
kuris girdavosi, kad jo dėdė 
randasi Amerikoje ir žada jį 
jis atsikviesti. Bolisiukas bu
vo našlaitis.

Tačiau toje ganykloje mu
du bendrai ganydavome ban
das tik iki pusryčių. Po tam, 
gindavome kas sau, toliau. 
Aš gindavau į Petraičių sky
nimą. Tai buvo į rytus nuo 
Petraičių sodybos miškelis ir 
gerokas plotas gamyklos.

Ten aš, atmenu, pradėjau 
skaityti man Juozo duotą 
literatūrą. Ten atmintinai iš
mokau lietuviškas dainas: 
“Kur bėga Šešupė”, “Lietuva 
brangi” ir daug kitų, kurias 
jau pamiršau. Dar atmenu: 
“Kalnai kelmuoti”, “Anykš
čių Šilelis”. Maldaknygę sek
madieniais irgi skaitydavau. 
Bet kažin kaip ji man nebuvo 
jau įdomi, kaip dainos.

Po mano tėvelio mirties, 
pirmiausia tarnavau pas 
stambų ūkininką Su ošę, kitą.

PO 40 METŲ “LAISVEI” IŠ KAUNO

AUGA NAUJA PAMAINA
VANDALINAS JUNEVIČIUS

metą pas Petraičius, ir galū- 
tinai, prieš išvažiavimą į 
Ameriką, jau pusberniu, pas 
Masiulį. Visi gerai žino pie
mens dalią tais laikais Lietu
voje. Ji slėgė mane visu savo 
svoriu. Bet apie tai neverk
šlensiu. Jau tokia Tvarka ir 
tokios aplinkybės buvo.

Bet Petraičių šeima man 
buvo gera, ypač gaspadorius 
Petraitis. Vieną kartą aš 
pelūdėje kemšu pelus į krepšį 
ir klausausi pokalbio tarp 
berno Aleksandro ir gaspado- 
riaus Petraičio. Jiedu manęs 
nemato. Bernas, matyt, no
rėdamas .įsigėrint! gaspado- 
riui (bernas ir merga visuo
met buvo piemens bosais), 
sako, kad piemuo šioks, pie
muo toks ir kitoks. Petraitis 
sako: “Aleksandrai, tu man 
nemeluok. Piemuo geras ir 
darbštus vaikas”. Oi, kaip 
gera man pasidarė ant šir
dies. Visomis savo jėgomis po 
tam stengiausi būti dar ge
resnis.

Po tam mūsų keliai skyrėsi. 
Gyvenimo likimas mus išblaš
kė po pasaulį. Aš 1912 metais 
į Ameriką, o Juozas — Rusi
joje ir Lietuvoje. Pirmasis 
karas Juozą nubloškė į Rusi
ją. Jei nebūtų bolševikai jį 
išlaisvinę, Juozą baltgvardie- 
čiai būtų pakorę. Jis grįžo į 
Lietuvą 1921 m. Mokinosi 
įvairiose Lietuvos mokyklo
se. Baigė Žemės Ūkio Akade
miją Dotnuvoje 1926 m.,iki
1939 m. mokytojavo Žemės 
Ūkio mokykloje ir vadovavo 
Žemaitukų Žirgyne. Nuo
1940 m. iki šiol profesoriavo 
Lietuvos Žemės Ūkio Akade
mijoje. Dar tik neseniai tapo 
pensininku ir Akademijos 
konsultantu.

Tai suglaustai tokia profe
soriaus Juozo Petraičio bio
grafija. Jis ne tiktai “Lais
vės” laikraščiui bendradar
biauja, bet ir moksliškas 
knygas apie žemės ūkį rašo. 
Jis yra parašęs “Lietuvos 
Žalieji Galvijai”, “Galvijų 
Bandos Produkcija, ir daug 
moksliškų straipsnių apie 
ūkininkystę. Jie ne gražiažo- 
džiavimu, bet energinga vei
kla prisidėjo prie pakėlimo 
maisto produkcijos /Lietuvo
je. Jis nebėgo į Vakarus, bet 
dirbo Lietuvos labui. Jo Tė
vynė už tai jam bus visada 
dėkinga. A. P. Gabrėnas

Plati amnestija 
kaliniams

Belgradas. — Jugoslavijos 
vyriausybė paskelbė amnes
tiją įvairių rūšių kaliniams. 
532 kaliniams įkalinimo laikas 
žymiai sutrumpintas, o 163 
bausmė dovanota.

Vis daugiau tarybinio jau
nimo imasi plunksnos, sten
giasi savo kūrybinį perimą 
išsakyti kitiems. Sukako 30 
metų, kai veikia Kauno jau
nųjų rašytojų sekcija. Per tą 
laiką ji davė gerą pradžią 
nemažam plunksnos darbi
ninkų būriui. Joje pradėjo 
formuoti savo pasaulėžiūrą, 
mokėsi kūrybinių paslapčių, 
išbandė savo literatūrinius 
sugebėjimus, su draugais ap
tarė pirmuosius kūrinius 
Aleksas Baltrūmas, Aldona 
Baltrūnienė, Juozas Baršaus
kas, Alfonsas Bieliauskas, 
Dovydas Judelevičius, Pet
ras Keidošius, Jonas Macko
nis, Vytautas Radaitis (pir
masis sekcijos valdybos pir
mininkas), Eduardas Selelio- 
nis ir daugelis kitų dabar 
žinomų rašytojų bei publicis
tų.

Pokario metais pretenden
tams į literatus gerą kryptį 
nurodė Petras Cvirka, Anta
nas Venclova, Aleksys Chur
ginas, Vacys Reimeris ir kiti 
Kaune gyvenusieji rašytojai.

Šiuo metu Kauno jaunųjų 
rašytojų sekcija turi 28 na
rius. Tai darbininkai, tarnau
tojai, mokytojai, studentai, 
moksleiviai. Neseniai įvyko 
sekcijos ataskaitinis rinkimi
nis susirinkimas, kuriame ap
žvalginę ataskaitą perskaitė 
sekcijos valdybos pirminin
kas P. Venclova. Apie jaunų
jų rašytojų kūrybinį aktyvu
mą, mokyklų literatų šefavi- 
mu, kurinių leidimą, ryšų su’ 
visuomene kalbėjo sekcijos 
nariai J. Janonytė, R. Klu
sas, M. Macijauskienė, “Ne
muno” žurnalo vyriausiaisis 
redaktorius L. Inis, Rašytojų 
sąjungos Kauno skyriaus at
sakingasis sekretorius V. 
Martinkus, Lietuvos Lenino 
Komunistinės Jaunimo^ są
jungos miesto komiteto pir
masis sekretorius G. Raudo
nis, Vilniaus jaunųjų rašytojų 
sekcijos atstovas J. Kalinaus
kas ir kiti.

Per ataskaitinį laikotarpį į 
sekciją buvo priimtas vienas 
jaunasis poetas ir du jaunieji 
literatūros kritikai. Įvyku
siuose septyniuose sekcijos 
Susirinkimuose svarstyta B. 
Vosyliaus, , C. Navakausko, 
D. Kajoko, N. Laukaitytės, 
V. Kaziūno kūryba, aptarta 
G. Patacko pirmoji knyga 
“Atleisk už audrą”, kalbėta 
apie A. Nobelio premijos 
laureatus, senųjų raštų poe
ziją ir nūdieną, apie gyveni
mo patirtį ir literatūrinį 
meistriškumą. Ypač gyvas 
buvo susirinkimas, kuriame 
dalyvavo Kauno zonos litera
tai. Menininkų namuose vy
kusiame “Jaunojo poeto va
kare” pasirodė šeši Kauno 
sekcijos nariai. Pas kaunie
čius buvo atvykę Žemaitijos 
jaunieji rašytojai. Su jais 
šeimininkai kalbėjo apie poe
zijos lyrinį herojų, pasidalijo 
mintimis apie organizacinę 
bei kūrybinę sekcijų veiklą.

Jaunieji poetai
Kaip minėta, šiais metais 

G. Patackas išleido pirmąją 
eilėraščių knygą. Ją neblogai 
įvertino skaitytojai ir kriti
kai, pažymėdami, kad auto
riaus eilėraščiai gerokai ski
riasi ne tik nuo kitų jaunųjų, 
bet ir nuo jau žinomų poetų 
kūrybos. Jo pasaulėjauta neį
prasta, retkarčiais net prieš
tarauja tradiciniams mode
liams, tačiau kūrinių vaizdai 
įdomūs, nes atskleidžia inte
lektualaus amžininko jaus
mus, civilizacijos tebefor
muojamo asmens dvasinę bū
seną. Kritikai teigia, kad G. 
Patacko rinkinys brandus, 
gali lygiuotis su įdomiausio
mis pastarųjų metų poezijos 
knygomis.

Šiltai sutiko skaitytojai 
praeitų metų pabaigoje pasi

rodžiusią G. Cieškaitės pir
mąją knygą “Tylos žydėji
mas”. Autorė yra viena iš 
produktyviausių Kauno pra
dedančių, poetų. Iš spausdin
tų šiais metais jos eilėraščių 
matosi, kad ji stengiasi giliai 
mąstyti, pamatyti tikrovę vis 
nauja šviesa, atsisako įprasti
nio poetinio vaizdo, ieško 
tokios formos, kuri būtų bū
dinga tik jai.

Įdomi D. Kajoko poezija. 
Jo lyrinis herojus koja kojon 
eina su tikrove, yra natūra
lus, neišgalvotas. Atrodo 
autorius geru keliu. Jo kūry
ba artima lietuvių lyriškos 
tradicijai. V. Baltuškevičius 
daug dėmesio skiria kūrinių 
formai. V. Berento poezija 
sodri, spalvinga, santūri. Z. 
Gaižauskaitei geriausiai se 
kasi kurti vaikams. Nors tas 
žanras sunkiausias, bet “Ge
nyje” išspausdinti eilėraščiai 
rodo, kad su juo autorė 
neblogai susidoroja. D. Ra
moškaitė stengiasi savo kū
ryboje pavaizduoti taurius 
kasdieninius santykius, T. 
Janonytė mėgina įvairius 
žanrus. V. Kaziūnas linkęs į 
romantizmą. Išspausdinti 
eilėraščiai rodo, kad jis ieško 
naujų išraiškų, poetinių min 
čių. V. Venclova turi poeti
nės energijos, gyvenimo ir 
literatūros patirtį, atkakliai 
ieško vagos, kuria galėtų 
nesulaikomai .veržtis į naujas 
erdves.

Jaunieji prozininkai
Iš prozininkų produkty

viausias L. Zaleckis. Kasmet 
“Nemuno” žurnalo puslapiuo
se jis pasirodo su didesniu ar 
mažesniu dalykėliu. Šiemet 
baltarusių almanache “Dalia- 
gliady” išspausdintas jo apsa
kymas “Ramybė”. “Vagos” 
leidykla jau rengia spaudai L. 
Zaleckio apsakymų ir apysa
kų knygą.

T. Janonytė savo prozos 
kūriniuose sugeba gražiai at
skleisti veikėjų, ypač mote-< 
rų, psichologiją, puikiai pie
šia buities detales. Šiuo metu 
autorė rengia spaudai pirmą
ją apsakymų knygą, pertvar
ko “Nemuno” žurnale spaus
dintą apysakaitę “Ateinu”.

Humoristus atstovauja R. 
Klusas ir A. Tamoliūnas. Jų 
pavardės gerai žinomos ne 
tik Kauno miesto, bet ir 
respublikos skaitytojams. R. 
Kluso epigramos bei eilėraš
čiai gerai apmąstyti, todėl 
nuotaikingi, taiklūs, tikslūs. 
A. Tamoliūnas dažnai linksta 
į groteską,, nukreipia save į 
keičiausias aplinkybes, per
kelia personažus į ateitį ar 
praeitį, operuoja įvairiomis 
profesijomis. Abudu šie vyrai 
jau įteikė, pluoštą savo kūri
nių satyros ir humoro alma
nachui, kurį redaguoja “Va
gos” leidykla.

Miesto jaunieji literatai ak
tyviai prisideda prie Rašyto
jų sąjungos Kauno skyriaus 
renginių, dažnai svečiuojasi 
“Nemuno” žurnalo redakcijo
je, drauge su žurnalistais 
nagrinėja įvairius kūrybos 
žanrus. Šiemet dalyvavo 
Birštono ir Kelmės rajono 
kūrybinio jaunimo stovyklo
se. Retkarčiais apsilanko 
aukštosiose bei vidurinėse 
miesto mokyklose, kur taria
si su studentais ir mokslei
viais, padeda vertinti jų kū
rybą, propaguoja grožinę li
teratūrą. Žodžiu, Kauno jau
nieji rašytojai įneša savp dalį 
į kultūrinį miesto gyvenimą.

Į naują sekcijos valdybą 
išrinkti: kritikas R. Karmala- 
vičius, satyrikas R. Klusas, 
poetai G. Cieškaitė, R. Nor
kus, D. Kajokas, R. Norkus 
sutiko būti valdybos pirmi
ninku, G. Cieškaitė — pava
duotoja.

Gal visiems šiems entuzias
tams ir nepavyks perimti 

geriausių spausdinto žodžio 
meistrų estafetės, bet gera 
tai, kad šiandien jie savo 
laisvalaikį skiria kilniam rei
kalui, domisi gyvenimu ir 
literatūra, juos nagrinėja, 
stengiasi kelti savo kūrybos 
meistriškumą, vieni kitiems 
padeda augti, brandžiausias 
mintis perduoti plačiajai vi
suomenei.

Jubiliejinė paroda
Su TSRS liaudies dailinin

ko Antano Žmuidzinavičiaus 
vardu susiję daugelis ryš
kiausių lietuvių kultūros pus
lapių. Nors jau dešimt metų, 
kai jis mirė, bet jo darbais 
dar ilgai bus gėrimasi. Šim
tųjų gimimo metinių proga 
Kaune M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje atidaryta A. Žmui
dzinavičiaus kūrinių paroda, 
kurioje eksponuojami aštuo
niasdešimt keturi rečiau ma
tomi paveikslai priklauso 
įvairiems kūrybos laikotar
piams. Jie atrinkti iš Kauno, 
Vilniaus dailės muziejų fon
dų, iš giminėms bei pažįsta
miems priklausančių kolekci
jų-

Greta geriausių realistinės 
tradicijos puoselėjančių kūri
nių parodoje matome pa
veikslus “Gili žiemą” (1914), 
“Gatvinės upelis” (1920), 
“Ankstyvas žvejys” (1937), 
“Gamykla prie Ronžės upės” 
(1937), “Vieškelio vingis” 
(1938), “Rudaminos piliakal
nis (1956).

Tarybiniais metais peiza
žuose dailininkas vaizduoja 
žmogų kaip savo aplinkos 
šeimininką: pavyzdžiu, “Miš
kas valstybei” (1948), “Rega
ta Kauno mariose” (1964) 
turėjo didelį būrį savo kūry
bos gerbėjų.

Valstybinių pre
mijų laureatai

Vilnius, lapkričio 9 d. — 
Paskirtos kasmetinės TSKP 
CK ir ISRS Ministrų Taryboš 
1976 metų valstybinės premi
jos. Laureatų tarpe — grupė 
Tarybų Lietuvos mokslininkų 
ir žemės ūkio specialistų, 
kuriems šis aukštas apdova- 

-nojimas skiriamas už žemių 
sukultūrinimą, įrengiant kul
tūrines pievas ir ganyklas. 
Premija paskirta Lietuvos 
Hidrotechnikos ir Melioraci
jos mokslinio tyrimo instituto 
direktoriui Povilui Balzarevi- 
čiui, Žemės ūkio instituto 
direktoriui Antanui Būdvy
čiui, Žemės ūkio mokslų dak
tarui Leonui Kadžiuliui, 
Rambyno tarybinio ūkio di
rektoriui Algirdui Keburiui, 
Kapsuko rajono Želsvelės ko
lūkio pirmininkui Pranui Mei
lui ir kitiems — viso vienuoli
kai žmonių.

Dabar Lietuvoje įrengta 
daugiau pusė milijono' hekta
rų kultūrinių pievų ir ganyk
lų, kas labai padeda kelti 
gyvulininkystę.

Valstybinės premijos lau
reatu tapo Lietuvos TSR 
nusipelnęs meno veikėjas 
(Įailininkas Stasys Krasaus- 

>kas. Šio aukšto įvertinimo 
Susilaukė jo sukurtas graviū
rų ciklas “Amžinai gyvi”, 
skirtas pergalės didžiajame 
Tėvynės kare trisdešimtme
čiui.

Paminklas Leninui
Spalio švenčių išvakarėse 

didelės iškilmės įvyko Klai
pėdoje. Gražiausioje miesto 
aikštėje atidengtas pamink
las Tarybų valstybės įkūrėjui 
Vladimirui Leninui. Prozinę 
proletariato vado skulptūrą 
sukūrė Lenino premijos lau
reatas Gediminas Jokubonis. 
Aikštės rekonstrukcijos pro
jekto autorius — architektas, 
Lenino premijos laureatas 
Vytautas Čekanauskas.

V. Petkevičienė

Washingtonas. — 1975 me
tų pabaigoje Jungtinėse Val
stijose buvo 479 žmonės, 
nuteisti mirti ir uždaryti 
mirties kamerose.

MY FIRST TRIP TO THE 
LAND OF MY PARENTS

By ANNE YOZENAS

(Continued from last issue)

; At the top of the tower of the castle of Gediminas, with my
travei companion Salomėja Narkėliūnaitė and a journalist 
Kazimieras Umbražiūnas.

In the Country
Shortly before leaving 

Lithuania, we went to sever
al places in the country, 
which is referred to as “kai
mas’’ visiting relatives of my 
travel companion in her na
tive region. This was the first 
time I met country people 
who live in the villages and 
produce the food. Their fath
ers were independent far
mers before the World War 
11, and the area was gov
erned by Poland, when the 
city of Vilnius and the adjoin
ing area was seized by the 
Poles in 1920. The region was 
re-united with Lithuania only 
after some twenty years.

Now the people belong to a 
collective farm, while retai
ning small plots for their 
immediate needs. They are 
being paid for their work on 
the collective farms.

As it was Sunday, the 
people were not working in 
the fields, and the only ones 
at woPk were those watching 
the cows and sheep grazing 
at the nearby pastures. A 
boy was sent to relieve a man 
so that he could join us for a 
chat and some refreshments. 
He was the husband of my 
companion’s half-sister.

The traditional Lithuanian 
hospitality prevailed all- 
throughout — we tasted all 
kinds of meat and sausages, 
all home-made, and in taste 
different from one another, 
as well as home-made “gira” 
(a traditional Lithuanian bev
erage).

After several stops with 
the relatives, we visited the 
graves of my companion’s 
parents at a cemetery of a 
small town. Later we visited 
with a high school director 
and his wife, former collea
gues of my companion’s sis
ter’s husband. As their stu
dents had been on vacation, 
the teacher with his wife was 
busy in the orchard which 
belongs to the school. We 
were treated with apple cider 
and fruit from the garden.

There was another oppor
tunity for me to see a farm, 
this time — on the Western 
end of Lithuania — near 
Šilutė (a score of miles from 
the sea,port of Klaipėda) 

In front of Čiurlionis Gallery in Kaunas — 2. Krivickienė, 
Anne Yozėnas, B. Lukoševičienė, Čiurlionio sister Karužie-l 
nė and S. Narkėliūnaitė.

This, however, was not a 
collective farm, it was a 
State farm. There stood an 
impressive building which 
was being used for cultural 
needs, with a spacious hall in 
the center, which serves as a 
meeting, concert and movie 
place, modernistically decor
ated by native artists. The 
director of the farm was in 
Vilnius at that time to attend 
a session of the Supreme 
Council of Lithuanian SSR, 
as he was an elected deputy. 
We were shown around by 
his assistant. The Director’s 
wife later joined us with her 
two young and beautiful 
daughters who helped their 
mother to serve us a delicious 
lunch topped with Lithuanian 
dumplings.

Concluding Remarks
In order to grasp more 

facets of the Lithuanian life, 
one would need to stay there 
for quite a period of time. I 
am fully aware of my fractio
nal acquaintance due to the 
shortness of time but I since
rely appreciate what I have 
seen and learned.

I am happy that I found out 
for myself that the misgiv
ings I had while starting on 
the trip were unfounded and 
short-lived. There were per
sons who discouraged mek 
from the trip, telling me all 
kinds of stories. I did not 
want to believe them and I 
liked what I found. I only 
wish that in the near future I 
could have an opportunity to 
re-visit that beautiful land 
and the hospitable people.

In concluding, I would like 
to express my thanks to all 
the persons involved for 
every assistance that made 
my trip a perfect success. In 
particular, I am thankful to 
Jonas Lukoševičius, Vytau
tas Zenkevičius, Romanas 
Krivickas, Robertas Verba, 
Vytautas Kazakevičius, Mo
nika Ravinskienė, Vacys Rei- 
meris, and other people from 
the Society of “Tėviškė” with 
their President Generolas 
Pranas Petronis, as well as 
my. own son Stanley, who 
encouraged me to take the 
trip and took care of my 
home while I was awav.

< II
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KODĖL m KAIP PRIEŠ 200 METŲ 
GIMĖ JUNGTINĖS VALSTIJOS?

Moterys Amerikos Demokratijos
Kūrime ir Auklėjime

kS7’A7'\4A7,/.1 S.US’.V/l

(Tęsinys iš praeito num.)

MARY DRAPER
Revoliuciniam Karui kilus, Mary Draper savo vyrą ka

pitoną ir 16-kos metu sūnų išrengė į frontą, o pati su du
kra Kate ir tarnaite Molly tuojau pradėjo rūpintis ka
riuomenės maitinimu. Prie namu šalykelėj jos užtiesė 
milžiniškus stalus, apdėjo duona, sūriais. Rankomis iš
minkyta duona cėberiuose be paliovos kilo ir malkos tra
tėjo pečiuose. Gi senas tarnas John su dviem liuosnoriais 
padėjėjais nuolat/ nešė girą praeinantiems stoti patrijotų 
kariuomenėn liuosnoriams. Kada jos pačios sandėliai iš
sibaigė, ji atsišaukė j kaimynus pagalbos ir taip suorga
nizavo praeinančių armijų maitinimą.

Armijoms išėjus į frontą ir susidūrus su priešu, atsi
rado daugiau reikalų. Mary Draper surinko visus šeimos 
atmintinius metalinius indus, kuriuos be galo brangino, 
ir iš jų padarė kulkas. Neužilgo iš' visos apylinkės pra
dėjo pas ją sunešti metalą, o jinai jį paversdavo į kulkas 
steigimui respublikos. Gražūs šeimos audimai—milai ir 
balto linelio rutuliai, šeimininkės pasididžiavimas — ap
leido jos namus pavirtę marškiniais ir kitais drabužiais 
armijai.

Kiek tų laikų moterims tekdavo pamaitinti armiečių, 
galima spręsti iš to, kad vienu kartu pulkininko Pond na
muose, West Dedham, stovėjo 100 kareivių.

So. Carolines moterys, kur kraštas kartkartėmis buvo 
užimtas saviškių, tai vėl priešų, išmoko ir iš užfrontės 
remti saviškius. Jos miškuose įsitaisė audyklas ir siuvy
klas, pasiūtus kariams drabužius apkarstydavo moteriš
kais blizgučiais ir apsivilkusios pernešdavo kariams, išei
damos su keliomis eilėmis, o grįždamos, laibos, kai vapsos. 

Maistui pernešti taipgi surasdavo keisčiausius būdus.

HARRIET TUBMAN

Kada Brown kovėsi didvyriškame, desperatiškame mū
šyje prie Harpers Ferry, Harriet bėgiojo New Yorke ir 
apylinkėse mobilizuoti jam daugiau karių ir kitokios pa
galbos, kuri, tačiau, tuomet nebuvo galima greit sutelkti, 
nespėjo pribūti.

Vėliau ir pati Unijos valdžia suprato Harrietos didumą. 
Prasidėjus Civiliam Karui, ji buvo pakviesta būti tyrinė
toja ir prancšinėtoja žinių iš užfrontės, kame ji turėjo 
didelių nuopelnų. Taipgi jai būdavo pavedama organizuoti 
išlaisvintų vergų apgyvendinimą bei sužeistų ir epidemijų 
ištiktų žmonių priežiūrą. 1863 metais jai pavesta sudaryti 
ir vadovauti skautus Carolinoj, kad padėti paruošti parti
zaniškus įsiveržimus į plantacijas.

Vienu iš didžiųjų jos žygių buvo Combahee upės par, 
kraičiuose, Carolinoj, ataka ant plantacijų, kurioj parti
zanai išlaisvino virš pusaštunto šimto vergų ir savininkus 
vienus sunaikino, o kitus išvijo į valstijos gilumą. Atakoj 
dalyvavo 300 negrų kareivių, pulk. Montgomery priežiū
roj, tačiau atakos suplanavimas ir vadovybė kredituoja
ma Harrieta i, Tubman dalyvavus planavime ir pravedime 
daugio kitų atakų. Už tai ją brangino išlaisvintieji ir ger
bė karo vadai.

1864 metais ji gavo leidimą grįžti namo atlankyti savo 
senus tėvus, gyvenančius Auburn, New York© valstijoj, 
o 1865 m. vėl grįžo į pietus padėti organizuoti ligonines 
ir atradus jose blogumų, nuvyko į Washington*}, reikalauti 
pagerinimų. Jos pasiūlymai padarė į valdininkus tokį 
įspūdį, kad jie ją paskyrė ligoninių prižiūrėtoja.

Atlikus tiek daug panaikinimui vergijos, Harrieta, su 
dideliu skausmu širdyje, gyvenime patyrė, kad kova prieš 
diskriminaciją ir jos blogybes dar tik prasidėjo, kad ji tu
rės tęstis eilėje ateities gentkarčių. Pavyzdžiui, 1867 me
tais, jai nuėjus imti traukinį grįžti namo į Auburn, kon
duktorius, iš neapykantos negrams, ar gal iš didelio tam
sumo atsisakė pripažinti jos karišką bilietą. Girdi, kaip 
gali moteriškė, dar negrė, turėti karišką teisę! Ir pasi
šaukęs kelis kitus brutalus, žiauriai sužalotą Tubman iš
metė iš traukinio. Fiziškai ji nuo sumušimo pasveiko, bet 
širdyje padarytos žaizdos jinai neišgyveno iki mirties.

Sugrįžus namo, ilsėtis nebuvo kada, nes rado būrius 
nelaimingų paliuosuotų, bet neaprūpintų biedniokų šau
kiantis pas ją pagalbos. Jinai per dienas ir naktis dirbo, 
rinko aukas, skolinosi, kad jiems padėti. Pati su jais irgi 
pusbadžiai gyveno.

VįUiau Harrietos Tubman ‘atsiekimai buvo iškelti vi
suomenės atydaį ir ji už juos buvo pagerbta. Tačiau ne- 
dateklius jos niekad neapleido. Ji mirė 1913 m. kovo 10, 
sulaukus apie 93 metų, būdama dar taip stiprios sąmonės 
ir valios, kad susišaukus* saviškius prieš pat mirtį pati 
atliko savo su gyvaisiais atsisveikinimo ceremonijas. Pa
laidota su militariškomis apeigomis. (Bus daugiau)

VIDURINIOSIOS KARTOS RAŠYTOJAI

PROZA IR POEZIJA
Beveik prieš dešimtmetį išėjo
pirmasis jaunos rašytojos 
Emos Mikulėnaitės apsaky
mų rinkinėlis “Ateis lietus”. 
Kritika šiltai įvertino autorės 
debiutą.

Antrasis rinkinėlis “Pirma
sis meilės laiškas" pasirodė 
1972 metais, o šiemet skaity
tojus pradžiugino ir trečioji 
jos knyga — novelių rinkinys 
“Diena, naktis, diena”.

Pagrindinei herojei Aureli
jai, anot autorės, “.,. . nutin
ka ne visai įprasti dalykai”. 
Realybė persipina su fantazi
ja, proza su poezija, dabartis 
su praeitimi ir ateitimi. Drįs
tame manyti, kad skaitytojas 
pamils novelių heroję Aureli
ja už jos gerumą, skaistumą, 
už tyrai ir skaidriai skamban
čią sielą. Aurelija labai pa
prasta: neatlieka jokių dide
liu žygdarbiu, dirba iš pirmo

žvilgsnio pilką, kasdienišką 
darbą. Ir kartu nepaprasta — 
svajotoja, poetė.

Kurdama Aurelijos charak
terį, autorė per jos jausmus, 
mąstyseną perteikia tyros 
meilės troškimą, gimtojo kai
mo ilgesį, . žmogaus sielos 
grožį. Visuose trijuose rinki
niuose sutinkame šoną kaimo 
moterį Antosę. Tai labai rea
listinis ir labai stiprus gražios 
dvasios moters paveikslas. 
Jaudina Antosės meilė dar
bui, pasiaukojimas vardan 
kitų laimės, gražesnio gyve
nimo.

. .f. Paskutinėje rinkinio 
“Diena, naktis, diena” nove
lėje Aurelija kažkur išvažiuo
ja. Kur? Ar ilgam su ja 
skaitytojas atsisveikina? Į tai 
mums atsakys tik pati rašy-. 
toja. R. Šinkūnas

ALBINAS ŽUKAUSKAS

Užtektų dar sveikatos
Matyti, visgi dar sveikatos
Užtektų perplaukti bernystės ežerą
Plačiausioje platybėje —
Tarp Radžiūčių ir Dusnyčios —
Subatos vakarėlį.
Bent jau pašokinčiau kaip kadaise
Dabulio dukteris —
Iki sartos aušrelės,
Iki baltos dienelės!

Matyti, visgi dar užtektų
Man laiko perkopti devynis kalnus
Ir pasiekti upę,
Kurios krante lapoja mano laimė.

Harriet Tubman

Sąjunginė paroda
Vilnius. — Daugiau kaip 

230 dallipinkų iš visų tarybi
nių respublikų eksponuoja 
savo darbus Sąjunginėje pei
zažo parodoje “Draugystė”, 
kuri atidaryta Dailės parodų 
rūmuose.

Tarybų Lietuvos sostinėje

rengti kas dveji metai Sąjun
gines dailės parodas jau tapo 
tradicija. Vilniečiai turėjo 
progos susipažinti su portre
to, figūrinių kompozicijų eks
pozicijomis, kurios susilaukė 
didelio susidomėjimo.

Bet jeigu neužtektų man sveikatos 
Nei perplaukt ežero platybę, 
Nei pašokint Dabulio dukteris ’ 
Ir jeigu neužtektų laiko — 
Trumpiausių valandų — 
Pasiekti lygumas 
Anapus devynių kalnų, 
Surasti upės krantą ir jame 
Lapojant mano laimę — 
Tada jau būtų visiškai ne kas!

Tai kaip, širdie, 
Sakyk, sena, išgverėle, 
Ar verta dar ką nors pradėti?!

SPECIALIAI “LAISVEI” 
IŠ LIETUVOS

Pagerbė liau
dies rašytoją

Kaunas. — Lapkričio 29 
dieną Lietuvos TSR Liaudies 
rašytojui Juozui Grušui suka
ko 75 metai. Iškilmingame 
vakare, kurį pradėjo Rašyto
jų Sąjungos valdybos pirmi
ninkas Alfonsas Maldonis, 
kauniečiai ir jų svečiai gražiai 
pagerbė jubiliatą. Filologijos 
mokslų daktaras Jonas Lan
kutis plačiame pranešime ap
žvelgė rašytojo kūrybą. Buvo 
perskaitytas Lietuvos KP 
Centro Komiteto, Aukščiau
siose Tarybos Prezidiumo ir 
Ministru Tarybos sveikini
mas Juozui Grušui. Sukaktu
vininką nuoširdžiai pasveiki
no Tarybų Lietuvos visuome
ninių ir kūrybinių organizaci
jų, teatrų ir leidyklų, įmonių 
ir mokyklų atstovai.

Vakaro dalyviams Vilniaus, 
Kauno ir Panevėžio dramos 
teatrai suvaidino ištraukas iš 
Juozo Grušo scenos kūrinių.

Kompozitorių 
draugystė

Vilniuje buvo surengtas di
delis Baltarusijos ir Lietuvos 
kompozitorių sąjungų valdy
bų jungtinis plenumas, kuria
me taip pat dalyvavo svečiai 
iš Estijos, Moldavijos ir Če
koslovakijos.

Šios muzikinės šventės die
nomis koncertavo Baltarusi
jos Filharmonijos simfoninis 
orkestras, Kompozitorių Są
jungos styginis kvartetas, 
abiejų respublikų televizijos 
ir radijo chorai, baltarusių ir 
lietuvių meno meistrai. Dide
lio pasisekimo susilaukė lie
tuviškos vargonų muzikos 
vakaras. Paskutinę plenumo 
dieną plenariniame posėdyje 
buvo aptartos bendros kūry
binės problemos, numatytos 
tolesnio bendradarbiavimo 
gairės. V. Petkevičienė

norintį pasprukti vergą,

Įsteigus ir jau gerokai sustiprinus Amerikos nepriklau
somybę, dar vis buvo palaikoma negrų vergija. Į ją švie
siausi Amerikos žmonės žiū
rėjo kaipo į nelaimę ir gėdą 
mūsų šaliai. Jie vergijai skel
bė kovą. Viena iš žymiausių ‘ 
kovotojų 'prieš vergiją Buvo 
Harriet Tubman. ’ ''' 1

Harrieta savo vaikystę ir 
ankstybą jaunystę praleido 
Marylando plantacijoj, netoli- 
savo gimtojo Bucktown, už
guita, kankinama baisioj, 
žiaurioj vergijoj.. Vos 15-kos 
metų mergiščia būdama, jinai 
jau buvo išsiauklėjus savyje 
taip galingą meilę laisvei ir 
neapykantą vergijai, jog kar
tą vergų prižiūrėtojui vejantis
ji pastojo duris. Pasekmėje buvo veik mirtinai primušta.

Kęsdama per ilgus mėnesius tarp gyvasties ir mirties, 
Harrieta dar labiau užsiartavojo ir išsiauklėjo stiprų pa
siryžimą, kad žūt būt jinai turės pasiekti laisvę. Po savo 
ligos ji dar išbuvo apie 14 metų plantacijoj. Ji įsimylėjo 
ir ištekėjo, bet kada jai nepavyko vyrą prikalbinti bėgti į 
šiaurines valstijas, jinai jį paliko ir 1849 metais pabėgo 
viena, vedina dviem broliais, kurie paskui, pabūgę baisių 
kankinimų, jeigu būtų pagauti, sugrįžo.

Sekdama šiaurių žvaigždę ir vergijos panaikinimo šali
ninkų padedama ji pasiekė Philadelphiją, kur vergija bu
vo jau panaikinta. Tačiau vėliau jos stipri giesmė suaidėjo 
vergų krašte dar mažiausia 19-ką skirtingų atvejų ir po 
kiekvieno jos pasirodymo, sekamą rytą grupė negrų vergų 
nebegrįždavo prie darbo. Harrieta išvedimui vergų iš ne
laisvės į “Kanaano žemę“ vartojo visokius būdus, bet ypa
tingai gabiai jinai vartojo giesmę. Psalmas jinai panau
dodavus paskelbimui savo pribuvimo išvesti vergus ir 
jomis perspėdavus nuo pavojų kelyje.

Nemokėdama rašyti nei skaityti, Tubman surado būdus 
susisiekti su likusiais nelaisvėje saviškiais ir taip išvedė 
iš vergijos apie 300.asmenų, o kiti šimtai, gal tūkstančiai, 
jos padrąsinti, patarti, patys pabėgo. Vergai vis drąsiau 
ir stipriau giedodavo apie “Maižiešių.“ Vergų savininkai 
su gaujomis mušeikų ir gončų medžiojo to “Maižiešiaus,” 
bet niekam neatėjo į galvą jieškpti menkos negrės moters, 
kuri vienoj rankoj laikydama užtaisytą pištalietą, kitoj 
nešina ar vedina negrų kūdikiu būriais vesdavo negrus į 
“pažadėtą žemę anoj pusėj Jordano upės.“ Nei vienas iš 
jos vedamų vergų kelyje nebuvo sugautas.

Už Harrietos galvą įvairiose vietose ir įvairiais laikais 
buvo skiriamos didelės dovanos, kurių viena buvo net 
$40,000, bet ta galva, padedama Požeminio Gelžkelio dar
buotojų, nepaliovė tarnavus išlaisvinimui vergų ir griovi
mui {lačių vergijos pamatų. Apie jos gabumus žymus 
abolicijonistų laikraštininkas Franklin B. Sanborn rašė:

“Atsiekiu, tikslą šaltai, su pramatymu, kantrybe ir iš
mintimi, kurios ypatybės baltame žmoguje jį iškeltą į 
aukščiausios reputacijos viršūnes.’’

John Brown, žymusis negrų išlaisvinimo judėjimo va
das, pažino jos genijų ir labai ją brangino už jos darbus. 
O kada pirmu kartu asmeniškai susitiko, jis su didžia pa
garba sušuko: “Matau generolą Tubmlin!”

Harrieta Tubman buvo šalininkė visokių kovos būdų 
prieš vergiją, įskaitant ir ginkluotą. Norintiems delsti 
ir girtis supratimu reikalo kovoti, Harrieta atsakydavo: 
“Suprato mas reiškia veikimą.”

TARYBŲ LIE UVOS MIESTAI M. BARANAUSKO nuotr.

Šiauliai. Naujasis Lieporių rajonas. Panevėžio centras.

Kaunas. Dirbtinio pluošto gamyklos kultūros rūmai. V ilnius naktį.
i
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KANADOS ŽINIOS
Montreal, Que.
LIGONIAI

A. Smitas turėjo sunkią 
operaciją Montreal General 
ligoninėje.

A. Michelienė taip pat tu 
rėjo operaciją Montreal Ge
neral ligoninėje.

Z. Barys, einant gatve, 
smarkiai sužeistas automaši
nos. Paguldytas St. Gabrini 
ligoninėj.

P. Bizokas sunkiai serga 
St. Jerome ligoninėj.

A. Keršys netikėtai puolus, 
sulaužė dešinę ranką. Linkiu 
ligoniams greit pasveikti.
ATVYKO - IŠVYKO

B. Spūdienė, iš Brooklyn, 
N. Y., buvo atvykusi į drau
gės A. Botyrienės laidotuves.

M. Cekaitienė išvyko į Ar
gentiną, aplankyti savo sesu
tės, su kuria nesimatė jau 42 
metus.

A. Mikulis išvyko į JAV 
aplankyti giminaičių, tuo pa
čiu sykiu laimės pabandyti 
medžioti.

Visiems Gero Vėjo.

PASIKALBĖJIMAS 
SU TURISTE

Man šiomis dienomis teko 
aplankyti M. Tamkevičienę, 
kuri šią vasarą lankėsi jau 
antru kartu Tarybų Lietuvo
je. Pirmą sykį ji Lietuvoje 
lankėsi 1970 m. su vyru 
Antanu, kuris dar vis tikėjosi 
antru kartu pasimatyti su 
giminaičiais, bet po keturių 
metų ligos jis mirė. Todėl šį 
kartą, nors širdį skaudėjo, 
rugsėjo 2 d. ji viena išvyko.

M. Tamkevičienė labai pa
tenkinta kelione. Lietuvoje

jos ir vyro giminės ją sutiko 
gražiu ir maloniu priėmimu. 
Ji sako, kad ji turi vilties, 
sveikatai leidžiant, vėl kada 
nors su giminėmis pasimatyt.

Geros sveikatos M. Tamke- 
vičienei.
MIRfc

Lapkričio 25 d. po sunkios 
ligos mirė Julė Rimkevičiūtė 
(Trelienė), 61 m. Paliko nu
liūdime vyrą, dukrą ir anūkė
li.

Palaikai išvežti į Toronto, 
Ontario.

Po trumpos ligos mirė Bro
nius Krivinckas, 70 m.‘paliko 
nu liūdime žmoną.

Abu buvo atvykę po antro
jo karo.

Artimiesiems gili užuojau
ta, o velioniams lai būna 
lengva Kanados žemelė. J-na

London, Ont.
S. m. lapkričio 16 d. Londo

ne lankėsi viešnia iš Lietuvos 
Monika Ravinskienė. Porą 
dienų viešėjusi ir aplankiusi 
keletą lietuviškų šeimų Lon
done, išvyko Torontan. Vieš
nia pokalbiuose su vietiniais 
lietuviais, teiravosi apie jų 
gyvenimą ir apžiūrėjo Londo
ną įžymesnes vietas. Ji yra 
“Tėviškės” D-jos veikėja ir 
atsilankiusiems Lietuvoje lie
tuviams turistams vadovau
ja.

Rodos, kad viešnia jau 
buvo Montreale, Toronte, į 
kurį ir dabar išvyko, o iš ten 
žada aplankyti Vancouver! ir 
kitas lietuviais apgyventas 
kolonijas. Linkiu jai geros 
sėkmės ir susitikti daug lietu
vių. Kanadietis

Siuvėjų unijos kontraktui su samdytojais pasibaigus, lokalo 
242 pirmininkas Jonas Vilkelis perstato naujus darbininkų 
reikalavimus dėl 1977 metų.

I
. Naujųjų Metų Proga |

Sveikinu visus draugus bei pažįstamus gyvenančius W 
Kanadoje, Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Linkiu W 
geriausios sėkmės visuomeniniame darbe dėl pažangos 
ir taikos; taipgi daug laimės, džiaugsmo ir sveikatos g? 
asmeniniame gyvenime. m

JUOZAS ŠINKŪNAS Ę

Toronto, Canada

Su Naujaisiais Metais |
Sveikinu visus pažįstamus Kanadoje, Amerikoje ir 

Tarybų Lietuvoje.

A.M. PAUŽIENĖ
Toronto, Canada

Su Žiemos Šventėmis — 
su Naujaisiais Metais

Sveikiname mielus gimines, draugus bei pažįstamus 
Tarybų Lietuvoje, Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Linkime visokeriopos sėkmės gyvenime.

A. E. MORKEVlClAI 1
Laval, Que., Canada ®

CHICAGO, ILL.
PUIKŲ DAINININKĄ IR 
TAURŲ VEIKĖJĄ 
PRISIMINUS

Povilas Dauderis
Rodos, dar neseniai savo 

žaviomis dainomis ir švelniu 
balsu mus linksmino dainius 
Povilas Dauderis, o štai, 
gruodžio 4 d., jau suėjo 8 
metai, kai sustojo plakusi jo 
jautrioji širdis.

Velionis Povilas Dauderis 
buvo ne tik puikus solistas ir 
per 50 metų linksmino savo 
brolius ir sesutes Amerikos 
išeivijoje, bet buvo rimtai ir 
visapusiai apsisprendęs kla
sių kovoje. Jis buvo nepalau

žiamas pažangietis.
Povilas priklausė visoms 

pažangioms organizacijoms. 
Užėmė atsakingas pareigas. 
Rašė žinias į spaudą ir kvietė 
visus į kovą prieš išnaudoto
jus. Jis mokėjo ir galėjo 
prieiti prie jaunimo. Dainavo 
LKM chore. Susiorganizavus 
Gintaro Balsų ansambliui, 
kur beveik visi dainininkai 
buvo šioje šalyje gimę lietu
viai, jis ir nuo jų neatsiliko, 
dainavo kartu ir kiek galėda
mas talkininkavo jauniesiems 
dainininkams.

Suminėti šio kilniaširdžio 
žmogaus pavyzdingus ir labai 
svarbius darbus viename 
trumpame rašinėlyje — ne
galima. Tik tiek pasakysiu, 
kad mirus Povilui Dauderiui, 
Brighton Parko kolonijoje 
veikimas sulėtėjo, taip, kad 
LLD 104 kuopa likvidavosi. 
Mažai girdėti ir apie LDS 76 
kuopos veiklą, kurios jis buvo 
ilgamečiu užrašų sekretoriu
mi.

Jo pavyzdingas gyvenimas 
ir naudingi darbai nebus už
miršti. Jį pažinojusieji drau
gai gerbs jo šviesų atminimą 
ir ilgai prisimins, kad neteko
me nepavaduojamo darbuo
tojo ir nuoširdaus pažangie
čio. Lai Jam būna amžina 
ramybė. Vyšnutė

ST. PETERSBURG, FLA.
Lapkričio 20 dieną klubo 

salėje LLD 45 kp. turėjo 
gražų, skaitlingą pobūvį. Su
sirinko organizacijų nariai. O 
artėjant žiemos šalčiams, ne
mažas skaičius atvyksta iš 
Siaurės į Floridą žiemavoti, 
kurių nemaža dalis tampa 
mūsų pobūvių lankytojais, 
nes mūsų šeimininkės visuo
met pavaišina skaniais val
giais. O, be to, žiemos metu 
visuomet turimę dainų pro
gramą ir gerą muzika šo
kiams.

St. Petersburge apie tris 
savaites viešėjo iš Cleveland, 
Ohio, Stasys Kuzmickas. Jis 
turi stiprų, gerai išlavintą 
balsą. Mūsų pobūviuose vi
suomet jis padainuoja. Dabar 
išvyko į namus. Sakė, kad 
pamylo Floridą, pažadėjo at
vykti su šeima ir pastoviai čia 
apsigyventi. Mielai laukiame.

Lapkričio 25 dieną (Padė
kos Dieną) taip pat buvo 45 
kuopos parengimas. Vietinė 
publika ir svečiai iš Toliau 
užpildė klubo salę. Seiminin
kės pagamino tradicinius ka
lakuto pietus su įvairiais 
prieskoniais ir pavaišino vi
sus.

Po pietų Adelė Pakalniš
kienė aiškino, kad Padėkos 
Diena pradėta švęsti 1621 
metais ir nuo to laiko yra 
kasmet švenčiama. Čia tradi
ciją palaiko ir sveturgimiai 
amerikiečiai.

Toliau sekė dainų progra
ma, kuria pravedė Adelė 
Pakalniškienė. Pirmiausia 
angliškai padainavo Larry

Strack “One Alone” ir “You’ll 
Never Walk Alone”. Taipgi 
Stasys Kuzmickas padainavo 
“Aš po skvernu besinešdams 
gitara” ir “Mano laivelis”. 
Dainos Mylėtoju choras pa
dainavo “Graži Tėvynė ma
no”, ir “Love Makes the 
World Go Raound”. Progra
mai pijaninu akomponavo 
Walteris Žukas ir Helena 
Janulis. Publika visus paly
dėjo smarkiais aplodismen
tais.
KLUBO VEIKLA

Lapkričio 27 dieną LSC 
salėje įvyko klubo pobūvis. 
Tai buvo klubiečių draugiš
kas pavaišinimas. Kartą į 
metus nariams pietūs duoda
mi nemokamai. Klubo salė 
prisipildė gražios publikos.

Buvo svečių ir iš toliau, nes 
šiuo metu nemažai svečių 
atvyksta į Floridą praleisti 
žiemą. Jie atsilanko į mūsų 
pobūvius. Čia laiką praleidžia 
linksmai, nes visuomet groja 
muzika, būna dainų progra
mos. O, be to, visuomet 
galima pasivaišinti skaniais 
pietais. Kviečiame visus.

PRANEŠIMAS
Gruodžio 18 dieną LLD 45 

kp. pobūvis, pietus 12 vai.
Gruodžio 25 dieną klubo 

pobūvis, pietus 12 valandą.
Po pietų bus dainų progra

ma, muzika, šokiai ir kitoki 
pamarginimai.

Įvyks klubo salėje, 314-15 
Avė. South. Prašom visus 
dalyvauti. V. Bunkienė

EAST PATERSON, N. J.
Jean Kuzen suėjo 69-ti 

metai lapkričio 10 d. ir ji 
linksmai darė planus atšvęsti 
tąjį gimtądienį su visa jos 
šeima lapkr. 13-tos savaitga
lyje. Tačiau tam nebuvo lem
ta — 12 d. lapkr. jos draugas 
Jonas rado ją amžinai užmi
gusią nuo širdies priepuolio. 
Jinai palaidota šalia jos pirmo

jos A. Paukštienės. Drg. 
Paukštienė buvo labai veikli 
LDS A Centro Komiteto narė 
ir bendradarbė “Darbininkių 
Balso”. V. Paukščiui išėjus 
pensijon, jiedu persikėlė gy
venti į Miami, Floridą,. Ten 
jie abu buvo pažangiečių 
veiklos dalyviai. Šiuo tarpu 
A. Paukštienės sveikata silp-

vyro Antano Beniulio lapkri
čio 15 d.

Kiek metų atgalios (gal 
1925-1935) Jean, kaipo jau
nuolė, dainavo Brooklyno 
Aido Chore per eilę metų ir 
dalyvavo Jaunimo Klubo 
veikloje tais laikais. Vėliau 
vedė A. Beniulį, sukūrė šei
mą ir gyventi persikėlė į New 
Jersey. Su tuo ir nutrūko 
ryšiai su mūsų čionaitine 
veikla.

Jean buvo dukra mums

na ir per pastaruosius kelis 
metus gyveno pas dukrą 
Jean ir jos priežiūroje. Anas 
tazijai, regis, sueis 91-eri 
metai gruodžio 25 (h

Jean paliko liūdesyje, 
apart motinos, vyrą Joną 
Kuzen, sūnų Antaną Beniulį, 
dukra Evelyn Dinger, du 
anukus, brolį Karolį su šeima 
ir eilę kitų giminių ir draugų.

Reiškiu gilią užuojautą vi
siems jos artimiesiems ir 
ištvermės pergyventi jų liū
desį. Elena N. Jes-tė.

Kauno eksperimentinė meninės keramikos gamykla “Jiesia” 
išleidžia beveik 200 pavadinimų gaminius. Tai — įvairūs 
suvenyrai, servizai, etnografinė keramika, kuri labai mielai 
perkama tiek mieste, tiek ir kaime.

Nuotraukoje: dekoratorės V. Arminienė ir R. Vaitkevičie
nė baigia gaminių apdailą. M. Ogajaus nuotrauka

OAKLAND, CAL.

Naujųjų Metų proga
& Nuoširdžiai sveikiname su žiemos šventėmis ir
į Naujaisiais 1977 Metais visas savo gimines, draugus, M 

drauges, pažįstamus Amerikoje, Tarybų Lietuvoje ir
į “Laisvės” Kolektyvą.
| Linkime visiems stiprios sveikatos ir daug laimingų 
rf metų.

ALEX ir CONNIE MUGIANAI M

? SAN LEANDRO, CAL.

i Aleksas ir Violeta Taraškai
į Sveikiname savo gimines, draugus, drauges, pažįs- g?
rf tarnus čia Amerikoje ir Lietuvoje, taipgi “Laisvės” g?
įf personalą, su Naujaisiais Metais.

LINKIME VISIEMS SKAISČIŲ, LAIMINGŲ 
' TAIKIŲ, DARBINGŲ 1977 METŲ

San Leandro, Gal
P ti

Naujų metų proga linkime mūsų spaudos darbuoto- fi 
jams, rėmėjams ir skaitytojams Amerikoje ir Kanado- 
je malonių asmeninių troškimų išsipyldimo. Linkime j 
visiems draugams Lietuvoje dar tvirtesnės kūrybinės j 
energijos. J

Tegu taikos saulė šviečia visai žmonijai per visus Jį 
1977 metus. JĮ

JUOZAS ir KSAVERA KAROSAI j 
ir i

PRANAS BALČIŪNAS i

KRISLAI
[Tęsinys iš 1-mo pusi.]

Na ir, žinoma, jis susiriesda
mas keikia rusus ir tarybinę 
vyriausybę.

Visa ši Caikausko istorija 
labai dvokia reakcininkų su
planuota provokacija su tiks
lu pakenkti užsienio lietu
viams susisiekti su savo arba 
savo tėvų gimtuoju kraštu. 
Dar su laiku gali paaiškėti, 
kad šis elementas yra Žval
gybos agentas ir jos ten buvo 
pasiųstas.

Dar kartą norisi priminti, 
kad ir Jungtinėse Valstijose 
yra uždraustų zonų tarybi
niams piliečiams iš Lietuvos 
ar iš kurios kitos tarybinės 
respublikos. Pav., tarybinis 
pilietis be specialaus leidimo 
leidžiamas vykti už New Yor- 
ko miesto ne toliau, kaip 25 
mylios. Arba, jis gali lankytis 
Worcesteryje, bet negali nė 
kojos įkelti į jo priemiestį 
Shrewsbury, jis gali važiuoti 
skersai Whitestone tiltą, bet 
negali per Troggs Neck tiltą!

Sulaužys patvarkymą, už
sitrauks ant savo galvos bė
dą.

□
Kai visi lietuviškieji reakci

ninkai sušilę pranašauja Ta
rybų Sąjungai, ir, žinoma, 
mūsų Tarybų Lietuvai, jau 
greitą subyrėjimą ir galą 
visam komunistiniam sąjū
džiui šioje planetoje, priešin
gai dūmoja Clevelando sme- 
toninku “Dirvos” senas gal
vočius Vytautas Meškauskas. 
Jis, matyt, mirtinai tebebijo 
komunizmo.

Ir jis remiasi mūsų Valsty
bės sekretoriaus Kissingerio 
įspėjimu Ispanijos karaliui 
Carlos. Ponas sekretorius 
jam pasakęs:

“. . . komunizmo pavojus 
Vakarų Europai yra toks 
realus, kad ateityje JAV 
galės remtis tiktai dviemis 
valstybėmis: Ispanija ir Va
karų Vokietija! Toksai būkš- 
tavimas gali būti artimas 
mūsų širdims. Juk ne tik mes 
patys jo bijome kaip ug
nies. . .” (“D.”, lapkr. 25 d.).

Kokia nelaiminga turi būti 
ta mūsų Vytauto širdis, kad ji 
turi gyventi tokioje nesvie
tiškoje baimėje. Vieną gražią 
dieną komunizmas ateis ir iš 
mūsų Vytauto paskutines ke
lines atims!

Su naujaisiais 1977 metais į 
sveikinam i

į Visus LLD narius, darbuotojus, rėmėjus ir bičiulius į 
į Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. i
į Linkime visiems stiprios sveikatos ir taikos pasauly- i 
0 !

LLD 198 KUOPA J
Oakland, Cal. 3

Nors vasario mėnesis dar 
pusėtinai toli, bet, matyt, 
“vaduotojai” jau pradeda rū
pintis pasidalijimu vasario 16 
d. renginių doleriais. Net jau 
ir “Keleivio” redaktorius iš tų 
kasmetinių rietenų dėl tų 
dolerių gražiai pasijuokia:

“. . . pagal ‘tradiciją’, gal 
jau sausio mėnesį turėtų 
prasidėti garsesnė ar tylesnė 
tarporganizacinė kova dėl bū
simų aukų kapšio, kuris, nors 
dar ir tuščias, jau yra tąso
mas į save ligi perplyšimo.”GZMP-11 ČZb Pateli 0?1 KJJ

g Naujųjų Metų Proga |
g? Žengiant į Naujuosius 1977 Metus, sveikiname visus 

gimines, draugus, pažįstamus bei bičiulius Amerikoje, g?
Sį Tarybų Lietuvoje ir kitur. aį
©0 Leiskite palinkėti visiems geros sveikatos, sėkmės ir gį 
ž laimės! y Sį
M POVILAS ir ALDONA ALEKNAI
W Seminole, Florida W

Žieminių Švenčių Proga
P

" Sveikinu su Kalėdų ir Naujųjų Metų šventėmis visus
J draugus, gimines ir pažįstamus Amerikoje ir Lietuvo- jg 
a Je- fa
a Linkiu visiems stiprios sveikatos, kuogeriausių fa 
įf metų ir kuodidžiausios sėkmės Jūsų visų darbuose. fa

ALMABRUWER
St. Petersburg, Florida

ATSIPRAŠYMAS
Lapkričio 26 d. “Laisvėje” 

korespondencijoje iš Webs
ter, N. Y., apie mirtį laisvie- 
čio Anthony J. Orlen paminė- 
ta> kad velionis paliko liūdin
čius sūnų ir jo šeimą, bet 
ne paminėta jo gyvenimo 
draugė žmona. Labai atsipra
šome ir draugę mums atleisti 
už klaidą. Redakcija

GYVASIS VANDENS 
ŠVARINTO! AS

Tiek buitinėmis, tiek pra
moninėmis atliekomis užterš
tą vandenį puikiausiai švari
na jacintas. Si vandens gėlė 
greitai dauginasi.

Beveik pusės hektaro už
teršto vandens plote kasdien 
išauga nuo 8 iki 16 tonų 
vertingos žaliosios masės. 
Pastaroji gali būti panaudoja
ma baltymais ir mineralinė
mis medžiagomis prisotintam 
pašarui gaminti, taip pat 
metano dujoms gauti.
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g SVEIKINAME |
Su žiemos šventėmis ir Naujaisiais Metais mūsų gį 

®r gimines Amerikoje ir Lietuvoje, draugus ir pažįsta- g? 
Cįr mus. dį
į? Linkime visiems stiprios sveikatos ateinančiais w 
p metais, laimės ir taikos pasaulyje.

& OLGA ir FRANK GRAHAM ®
K South Boston, Mass, S

Labai gražiai pavyko 
Moterų Klubo parengimas

| SVEIKINAME j
Su žiemos šventėmis ir Naujaisiais Metais visus @ 

gimines ir pažįstamus Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. W 
W Linkime visiems daug laimingų dienų ir geros W 
Sr sveikatos. W

LOUISE BUTKEVIČIENĖ S 
g ELENA BRAZAUSKIENĖ įj

Hartford, Conn.

Praeitą sekmadienį Niujorko Lietuvių Moterų Klubas 
turėjo suruošęs banketo su menine programa formoje 
pasveikinimą savo pirmininkei Ievai Mizarienei, kuriai, kaip 
žinia, Lietuvoje tapo suteiktas Nusipelniusios Kultūros 
Veikėjos vardas. Klubietės tuo labai didžiuojasi.

Reikia pasakyti, kad parengimas labai puikiai pavyko 
visais požiūriais. Ir publikos buvo daug, ir meninė programa 
buvo įspūdinga, ir vaišių visiems buvo pakankamai.

Bet plačiau apie šio gražaus parengimo eigą bus kitą 
savaitę “Laisvėje”.

Kviečiame į filmų popietę
Filmai bus iš Lietuvos. Juos rodys 

Salomėja Narkėliūnaitė gruodžio lSLdie- 
ną Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park. Pradžia 2 vai. po pietų. Bus 
ir užkandžių. Auka tiktai 2 doleriai. 
Ruošia Lietuvių Literatūros Draugijos 
185 kuopa. Visi ir visos kviečiami 
dalyvauti ir gražiai praleisti popietę.

Kp. Valdyba

BRIEFS
The Theatre at St. Clem

ent’s, 423 West 46th Street, 
opened its 1976-77 season 
with “1950, A Dream Play 
about the Cold War”. The 
play will run through Dec. 
19. Concerning “1950” Mich
ael Meeropol, elder son of 
Ethel and Julius Rosenberg, 
writes:

ii

Proga žieminių švenčių
Sveikinu “Laisvės” kolektyvų, laikraščio skaitytojus gį 

Tarybų Lietuvoje ir Amerikoje; taipgi sveikinu S 
gimines Lietuvoje, brolius, seseris ir draugus. w

Linkiu, kad 1977 metai būtų darbingi ir, kad tarp © 
pasaulio tautų žydėtų draugiškumas. Šalin karai, lai ® 
gyvuoja pasaulinė taika! ®

Ieva Mizariene su Lietuvos Komunistų partijos, respublikos 
vyriausybės vadovais ir visuomenės veikėjais po apdovano
jimo. T. Žebrausko nuotrauka

Prisimename Joną Rušinską

J. JASKEVlClUS,
Worcester, Mass.

SVEIKINAME
M Žieminių Švenčių ir Naujųjų Metų proga, sveikina-
H me “Laisvės” personalą, gimines, artimuosius ir S 
y draugus Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime visiems M 
Sį? daug sėkmės, sveikatos ir laimingo gyvenimo. ’ §į

LEO ir MARGARET JAKŠTAS 
ONA ZEIDAT

Nesconset, N. Y.

Su Aido Choru sutiksime 
Naujus Metus

Šeštadienį, sausio 1 dieną, 1 vai. po 
pietų, Aido Choras ruošia Naujųjų Metų 
sutikimą Laisvės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park. Kaip kasmet, taip ir 
šiemet duos gerus pietus, bus dainų, kas 
norės, galės ir pasišokti. Auka tiktai $7.

Kviečia Aido Choras

& Su žiemos šventėmis s į 
ir naujaisiais metais į

/ Sveikiname visą “Laisvės” personalą, visus laisvie- jį 
f čius, gimines ir draugus bei artimuosius. Linkime jį 
$ sveikatos, sėkmės ir laimingų metų. »

ANTANAS GLOBlClUS ir MARUTĖ ®
Wilkes Barre, Pa. ®

wį Žeminių Švenčių Proga g
f , ®Sveikinu visus bičiulius, pažįstamus, draugus ir 

gimines Lietuvoje ir Amerikoje. Linkiu visiems Sį 
laimingų Naujųjų Metų.

W M. BURK AUS KIENĖ W
Elizabeth, N. J.

•/

Po 23 metų 
“susiprato”

New Yorko miesto Apšvie
tos Taryba nutarė sugražinti 
darbus 10 mokytojų, kurie 
buvo 1953 metais išmesti iš 
mokyklų sistemos. Tai mark
sistinės reakcijos siautėjimo 
laikai. Šie mokytojai naudo
josi šalies konstitucija ir atsi
sakė ragangaudžiams atlikti 
politinę išpažintį. Jie buvo 
kaltinami, priklausymu Ko
munistų Partijai.

Sis Apšvietos Tarybos žy
gis nereiškia, kad šiems mo
kytojams bus apmokėtos už
vilktos algos. Bet jie gaus 
mokytojų pensijas. Dauguma 
jų jau yra pensininkų am
žiaus. Vienas reakcijos nu
skriaustųjų jau yra miręs.

Kaltinamas 
papildymu 
žmogžudystės

Brooklyne East New Yorko 
rajone lapkričio 25 d. vėlai 
vakare policininkas Robert 
Torsney, 31 metų, nušovė 15 
metų jaunuolį Randolph 
Evans. Jaunuolis buvo be
ginklis ir prieš paleidimą 
kulkos jam į galvą, sakoma, 
policininkas su juo kalbėjosi.

Policininkas suareštuotas 
ir kaltinamas papildymu 
žmogžudystės. Paleistas 20 
tūkstančių dolerių užstatu ir 
laukia teismo. Spėjama, kad 
policininkas yra protiniai su- 
nesveikavęs. Kita priežastis 
nežinoma.

Gruodžio 12 dieną sukanka 
vieneri metai, kai mirė mūsų 
visų gerbiamas draugas Jo
nas Rušinskas. Labai liūdna 
prisiminti, kad nebeturime 
savo tarpe nuoširdaus paž m- 
giojo judėjimo’veterano.

Jonas Rušinskas augo ma
žažemių šeimoje, Rūdos kai
me, Vilkaviškio rajone. Jonas 
vedė Kastutę Rugieniutę, ku
ri irgi augo tam pačiam 
kaime. 1913 metais juodu 
susitarė išvažiuoti į Škotiją 
laimės ieškoti. Apsigyveno 
Glasgow mieste. Ten gimė 
dvi dukrelės ir sūnus. Trečia 
gimė jau Amerikoje. Škotijo
je' Jonas dirbo aštuonerius 
metus anglies kasyklose. Pa
žino sunkų darbo žmonių 
gyvenimą.

Jonas nesitenkino tylėji
mu. Jis ieškojo tiesos spaudo
je. Pradėjo skaityti darbo 
žmonių socialistinį laikraštį 
“Rankpelnis”, kurį tais lai
kais redagavo Vincas Micke- 
vičius-Kapsukas.

Tačiau laikams pablogėjus, 
1921 metais atvyko į Ameri
ką tolimesnės laimės ieškoti. 
Čia ir vėl juodu su šeima 
apsigyveno anglies kasyklų 
apylinkėje, tarp lietuvių Mi
nersville, Pennsylvania. At
vykę į Ameriką tuojau jie 
įsijungė į pažangiųjų da1 bi- 
ninkų judėjimą. Jonas įsirašė 
į angliakasių uniją ir abudu 
su žmona Konstancija stojo į 
Lietuvių Literatūros Draugi
jų •

Angliakasių unijoje Jonui 
teko kovoti prieš unijos biu
rokratiją. Tais metais anglia
kasių darbas buvo sunkus ir 
pavojingas, reikėjo kovoti 
prieš darbdavių savivaliavi
mą. Buvo aštrių kovų laiko
tarpis ir daugelis pažangiųjų 
lietuviu nukentėjo, jų tarpe 
ir draugai Rušinskai.

gaudavo draugišką prieglobs
ti. Anglies kasyklų apylinkė
je Rušinskai buvo smarkūs 
progresyvių lietuvių veikė
jai, ruošdavo prakalbas, pik
nikus ir kitokius parengimus, 
kai! sukelti pinigų organizaci
jom ir spaudai. Jonas sakyda-* 
vo: Pirmieji Minersville 
žingsniai į pažangųjį judėjimą 
buvo sunkūs, truko suprati
mo ir drąsos. Siame darbe 
mums daug padėjo iš centrų 
atvykę draugai organizato
riai.

Sumažėjus darbams ir an
glies kasykloms užsidarius, 
1937 metais draugai Rušins
kai atvažiavo į New Yorką. 
Čia Jonas visą laiką iki pensi
jos dirbo prie namų prižiūrė
jimo (buvo superintendantu). 
Svarbu, kad Jonas suprato 
darbo žmonių reikalus ir su
rado laiko įsijungti į visuome
ninę veiklą.

Jonas Rušinskas per daug 
metų buvo Lietuvių Koopera- 
tyvės Spaudos bendrovės di
rektorium. Išėjęs į pensiją, 
jis dirbo “Laisvėje” prie eks
pedicijos kelius metus, kol 
sveikata leido.

i
Jonas dainavo Aido chore, 

kada buvo veiklus Liaudies 
Teatras, daug svarbių veid- 
menų atliko. Jis buvo veiklus 
visose organizacijose.

Sunku ir neįmanoma visus 
Jono atliktus gerus darbus 
suminėti. Mes visi prisimi- 
nam Joną Rušinską, kaip 
gerą darbo žmonių draugą ir 
nuoširdų organizacijų veikė
jų-

Praėjus vieneriems me
tams nuo Jono Rušinsko mir
ties, išreiškiame gilią užuo
jautą jo žmonai Konstancijai, 
kuri yra sulaukus gražaus 
amžiaus, bet nepasiduoda se
natvei, aktyviai darbuojasi

“It is a strong moving 
statement about the 1950’s 
through the eyes of people 
who were children then, have 
grown up since, and are 
dreaming of their and the 
nation’s past and acting out 
their dream. After setting 
the mood of the time with 
numerous historical charac
ters, it re-enacts the brutal

Michael Meeropol
centerpiece of 1950’s Ameri
ca, the Rosenberg Atom Spy 
Frame-Up. Unlike previous 
dramatic presentations of the 
case, 1950 utilizes material in 
Robby’s and my book We Are 
Your Sons.”

Theater at St. Clements 
has made it possible for the 
National Committee to Reo
pen the Rosenberg Case to 
use the theater for fundrais
ing during the run of the 
play.

♦ ♦ ♦
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Su žiemos šventėmis ir Naujaisiais Metais 

draugus Amerikoje, Argentinoje ir Lietuvoje. S
Linkiu stiprios sveikatos ir visokeriopos sėkmės w 

gyvenime ir darbuose šiais metais ir visada. į&

PETRAS PASERSKIS W
Baltimore, Md.

g SVEIKINIMAS I
Sveikinu su žiemos šventėmis ir Naujaisiais Metais 

visus draugus, pažįstamus ir gimines Amerikoje ir fe
2? Lietuvoje. &
z? Visiems linkiu stiprios sveikatos. few feg ALEX SAMUOLIS B
® Chicago, Ill. s§

Ilgiausių Metų

Hicksville, N. Y.

stiprios sveikatos ir sėkmės proga jo 86 metų gimimo 
dienos — gruodžio 7-tą. Netik jo šeima linki jam viso 
gero, bet ir jo artimi draugai ir bičiuliai, su kuriais jis 
per ilgus metus'dirbo kartu.

ADELA ir ALDONA, dukros 
ir jų vyrai

EILEEN, MICHAEL ir ANN-MARIE,
anūkai

Linkime mūsų mylimam tėveliui ir seneliui

Kazimierui Nečiunskui

'kais metais Minersv'lle 
draugų Rušinskų namai buvo 
organizatorių ir veikėjų sve
čių namais. Pas jus visi

organizacijose. Taipgi reiš
kiame užuojauta dukrelėms, 
sūnui ir visiems giminėms ir 
draugams. P. V.

Kostancija ir Jonas Rušinskai

Nadia Comaneci
Nadia Comaneci captivated 

the world at the Montreal 
Olympics last July and it was 
only a matter of time before 
the 14-year-old gymnast be
came an American TV star. 
Little Nadia was seen last 
month in “Nadia — From 
Romania With Love” in TV 
special. Then she ■ has won 
Chunichi Cup during the 
International Gymnastic 
Meet in Japan.

How come that most of the 
world famous champions ve
ry often come from socialist 
countries? Must be the sys
tem they grow up and live in. 
live in.

t SVEIKINIMAS g
Širdingai sveikinu su žieminėmis šventėmis ir įįį 

m artėjančiais Naujaisiais Metais “Laisvės” visą kolekty- w 
5^ vą; rašytojus; apšvietos, tiesos supratimo ir mokslo ® 
į# skleidėjus; visus “Laisvės” skaitytojus ir rėmėjus; W 

JAV ir LTSR draugus ir gimines. W
S? Linkiu daug laimės ir ramybės. S?

g J.SMALENSKAS g
g Miami, Fla. g

SVEIKINU
$ Su žiemos šventėmis ir Naujaisiais Metais visus w 
y gimines ir pažįstamus Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. ® 
$ Ypatingai sveikinu Denių, Šulinskų ir Demskių ® 

šeimas. ®
5 Sveikinu “Laisvės” personalą ir linkiu visiems
6 sveikatos ir taikos pasaulyje. Lai nebūna daugiau g
M karų. dj
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“Art and Sexual Politics” is 
the title of a most interesting 
book edited by Thomas B. 
Hess and Elizabeth C. Baker. 
The subtitle is “Women's 
Liberation, Women Artists, 
and Art History”. 

* * *
Remember Sunday, De

cember 19 — film showing by 
well known journalist and 
photographer Salomėja Nar- 
keliunaitė. See you then in 
Laisve’s Hall Sunday 2 o' 
clock. Refreshments after 
the film. Use




