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KRISLAI
Puikaus solidarumo pavyzdys
Vaikų metai
Naujos mados popiežius
Geri santykiai
Žmonija kasa sau duobę?

.... A. BIMBA
Jau baigėsi New Yorko 

trijų didžiųjų komercinių 
dienraščių—“Post,” “News” 
ir “Times”—darbininkų strei
kas. Tai buvo vienas ilgiausių 
streikų šios šalies klasių ko
vos istorijoje. Streikas tęsėsi 
net 88 dienas. Kaip atrodo, tai 
gal nors nepilnai, nešimtu 
procentų, bet streikas buvo 
laimėtas.

Organizuoti darbininkai pa
rodė didelį solidarumą. Leidė
jų pastangos juos padalinti ir 
vienus prieš kitus sukiršin
ti—buvo veltui. Pasirašytas 
kontraktas tęsis 6 metus.

Jungtinės Tautos 1979 me
tus paskelbė Vaikų Metais. 
Per ištisus ateinančius metus 
visur bus kreipiamas specia
lus dėmesys į vaikų reika
lus—jų auklėjimą, švietimą, 
maitinimą.

Sunku net ir tikėti, kad 
šiandien pasaulyje 15 milijonų 
vaikų kasmet miršta dėl neda- 
valgymo, negavimo pakanka
mai tinkamo maisto, o net 50 
milijonų vaikų—beširdiškai 
išnaudojami, juos verčiant 
dirbti tokius darbus, kurie jų 
jaunutei sveikatai pavojingi. 
Per ištisus metus specialiu 
rūpinimuisi jų reikalais dau
gelio vaikų gyvybė bus išgel
bėta.

Pasaulinė organizacija 
karštai ragina visur: žmones, 
įstaigas, organizacijas ir val
džias jau pradėti ruoštis Vai
kų Metus apvainikuoti di
džiausiais pasisekimais.

Žinoma, dar peranksti, dar 
negalima pilnai suprasti nau
jojo popiežiaus Jono Pauliaus 
II. Bet iš to, ką esame 
pastebėję jo užsilaikyme, ver
žiasi išvada, kad jis bene tik 
ar nebus naujos mados Katali
kų bažnyčios galva. Prieš 
kelias dienas televizijoje buvo 
parodyta Vatikane didžiulė 
tikinčiųjų demonstracija, ku
rioje popiežius maišosi minio
je, su žmonėmis, sveikinasi 
paėmęs, apkabinęs ir prie 
savęs priglaudęs vaikus bu
čiuoja. Joks kitas popiežius, 
pirma jo, kiek man žinoma, 
tokia žmogiška elgsena nebu
vo pasižymėjęs. Gal gi Jonas 
Paulius II ir bandys praktiko
je įrodyti, kad popiežiui nėra 
būtina nuo žmonių izoliuotis ir 
nuduoti kokį ten viršžmogį.

Spalio 26 Tarybų Sąjungos 
užsienio reikalų ministras An
drei Gromyka su oficialiu 
vizitu lankėsi Prancūzijoje. 
Ten, jis, žinoma, tarėsi su 
Prancūzijos vyriausybės va
dais. Iš tarybinės žinių agen
tūros “TASS” pranešimo, aiš
ku kaip dieną, kad šis vizitas 
buvo labai sėkmingas, kad 
santykiai tarp Tarybų Sąjun
gos ir Prancūzijos labai geri.

Pranešime sakoma, kad tai 
ypač storai savo kalboje pa
brėžė Prancūzijos užsienio 
reikalų ministras Louis de 
Guirindgaud, svečio pagerbi
mui suruoštuose pietuose pa
sakytoje kalboje.

Laikas pasaulio mokslinėms 
galvoms pradėt rimtai galvot 
apie tų visų žmogaus veiksmų

Sis žmonių žudytojas 
Amerikoje

Nguyen Ngoc Loan, buvęs Pietų Vietnamo sostinės 
Saigono policijos viršininkas, šauna į jauną vietnamietį, 
fašistinio režimo priešą. Jis yra daug tokių vietnamiečių 
sušaudęs.

Kai Saigono režimas ir Jungtinės Valstijos karą pralaimė
jo, žudikas Loan paspruko ir susirado šiltą prieglaudą čia 
Amerikoje. Jis šiandien gyvena Burke, Va., ir yra valgyklos 
savininkas.

Mirimai nuo širdies 
priepuolio 1976 m.

Washingtonas. — Tik šio
mis dienomis paskelbti duo
menys apie amerikiečių miri
mus nuo širdies priepuolio 
1976 metais. Pasirodo, kad 
paėmus visus gyventojus 
bendrai, iš kiekvieno 100,000 
gyventojų, nuo širdies prie
puolio mirė 191.6. Aukščiau
sias skaičius mirimų įvyko 
tarp baltųjų vyrų—jų mirė 
net 274.2, o žemiausias tarp 
moterų—jų mirė tik 123.6. 
Spalvotų vyrų mirė 249.4, o 
moterų—153.8.

Premjeras Levesque 
didžiuojasi

Ottawa, Canada. — Quebe- 
co premjeras Rene Levesque 
sako, kad jo pagąsdinimas 
atskirti provinciją nuo Kana
dos ir sukurti nepriklausomą 
valstybę privertė federalinę 
valdžią suteikti visoms pro
vincijoms daugiau teisių. 
Premjeras tebežada leisti 
Quebeco provincijos atsisky
rimo klausimą gyventojams 
referendumu išspręsti.

Didelė Quebeco provincijos 
gyventojų dauguma yra pran
cūzų kilmės. Jie nepasitenki
nę anglų valdymu.

žemėje, ant žemės bei erdvėje 
pasėkas. Visuose pasaulio 
kampuose vis garsiau nusi
skundžiama apie oro-klimato 
pasikeitimus. Vienur klima
tas kasmet darosi šaltesnis, o 
kitur karštesnis, vienur ka
muoja didžiausios sausros, o 
kitur dideli lietūs.

Kokį poveikį į klimatą turi 
kasimas anglies bei siurbimas 
naftos iš žemės gelmių, tie 
branduoliniai bandymai giliai 
žemėje, ant žemės ir erdvėje, 
tie dūmai ir smarvė iš fabrikų, 
kaminų, bei automobilių, 
sunkvežimių ir autobusų? Kol 
kas šiuo klausimu dar vis 
nematyt ir nesigirdėt reika
lingo susirūpinimo, dar vis 
daugumoje pasitenkinama tik 
nusiskundimu ir dejavimu . .

Nuoširdžiausiai dėkoju už 
užuojautas “Laisvėje” bei 
laiškais dėl mano brolio Juozo 
mirties. Su jo mirtimi neteko
me dar vieno seno, atsidavu- 
sio Amerikos darbininkų pa
žangaus judėjimo veterano. 
Kai 1913 metais atvykau į šią 
šalį, Juozas jau buvo to 
judėjimo aktyvus dalyvis ir 
jam pasiliko ištikimas iki pat 
mirties.

KU KLŪKS KLANAS 
UŽ MERĄ RIZO

Philadelphia, Pa. — Ku 
Klūks Klano mėnesinis laik
raštis “Crusader” savo spalio 
mėnesio laidoje didžiausiomis 
raidėmis šaukia: “Vote 
White, Vote Rizzo!” Ku Klūks 
Klanas remia Rizzo vedamą 
kampaniją pakeisti miesto 
čarterį, kad jis galėtų kandi
datuoti į miesto merus tre
čiam terminui.

Prezidento patarėja
Ją prezidentas Carteris pa

siskyrė patarėja moterų klau
simais. Jos metinė alga— 
“tik” $50,000!

Mrs. Weddington sako tu
rinti pilnas rankas darbo ir 
dirbanti visas septynias die
nas savaitėje.

Mrs. Sarah Weddington v

Mažai vilties tėra dėl
SALrll’ sutarties

Washingtonas. — Valdžios 
rateliuose plačiai kalbama, 
kad beliko labai mažai vilties, 
jog dar šiemet bus pasiekta 
susitarimo tarp Tarybų Są
jungos ir Jungtinių Valstijų 
dėl strateginių ginklų apribo
jimo. O neseniai buvo kalba
ma, kad taip vadinama 
“SALT II sutartis” bus pada
ryta ir pasirašyta dar šiemet.

Sakoma, kad taip svarbiai 
ir reikalingai sutarčiai pasiek
ti ant kelio stovi tie patys 
klausimai, kurie praeitą mė
nesį buvo aptariami tarp 
mūsų valstybės sekretoriaus 
Cyrus Vance ir Tarybų Sąjun
gos prezidento Leonido Brež
nevo Maskvoje. Jais tada 
nebuvo susitarta, jie ir dabar 
neleidžia susitarti.

Derybos šiandien yra taip

Praėjusieji rinkimai nieko 
pagrindiniai nepakeitė

Rašant šią žinią dar pilnai 
nežinomi visi praeitą antra
dienį įvykusių kongresinių ir 
įvairių valstijų vyriausybių 
rinkimų rezultatai. Tačiau 
aišku, kad šie rinkimai neda
vė jokių didelių p< taitų. 
Naujai išrinktuose koi,?reso 
Atstovų Runguose gal repub- 
likonai turės tris ar keturias 
vietas daugiau, negu turėjo 
senuose, bet vis tiek demo
kratai pasilieka didelėje dau
gumoje.

New Yorko valstijos gu
bernatoriumi pasilieka tas 
pats Hugh Carey. Didžiau
sios republikonų pastangos jį 
pašalinti ir išrinkti savo žmo
gų buvo veltui. Tas pats 
atsitiko ir Connecticut valsti
joje. Ten gubernatore pasi
lieka Ela Grosso.

Daug dėmesio buvo krei
piama į Massachusetts val
stijoje senatoriaus rinkimus. 
Kaip žinia, Mass, valstija

Ligonių savininkai
gerai pasiruošę 
politinei kovai

Šiandien visoje šalyje didė
ja nusiskundimai neapsako
mai iškilusia ligoninių patar
navimo kaina. Visur didėja 
reikalavimų, kad vyriausybė 
ir kongresas tam kainos kili
mui padarytų galą. Jau praei
tai kongreso 95-ajai sesijai 
buvo pateiktų pasiūlymų už
drausti ligoninių savininkams 
toliau taip žmones apiplėši- 
nėti.

Ligoninių savininkai puikiai 
žino, kad tas klausimas kils ir 
busimojoje 96-ojoje kongreso 
sesijoje. Jie gerai pasiruošę 
nepraleisti jokio nutarimo 
prieš jų pelnagrobiškus inte
resus. Jų galingas Amerikinis 
Ligoninių Susivienijimas 
(American Hospital Associa
tion), kuriam priklauso 6400 
ligoninių, šiomis dienomis su
darė specialų Politinės Veik
los Komitetą, kurio misija bus 
“įtikinti” kongresmanus ne
priimti jokių prieš juos suvar
žymų. Tam tikslui jie sukels ir 
išleis milijonus dolerių.

Menlo Park, Cal. — Pieti
nėje Californijoje jūroje už
tikti naftos ir dujų šaltiniai. 
Jų komercinės galimybės dar 
nenustatytos.

susiklosčiusios, jog netgi nėra 
nustatyta, kad sekr. Vance ir 
Tarybų Sąjungos užsienio rei
kalų ministras Gromyka vėl 

“susirinks ir tęs derybas.
Žinoma, situacija dar gali 

pasikeisti, derybos gali staiga 
atsinaujinti ir baigtis susitari
mu dar šiemet. Kaip tik to 
trokšta visa žmonija.

TARYBŲSĄJUNGOJE 
ŽEMĖS DREBĖJIMAS

Washingtonas. — U. S. 
Geological Survey raportuo
ja, kad Tarybų Sąjungoje 
Taškento apylinkėje lapkričio 
1 d. įvyko gana smarkus 
žemės drebėjimas. Apie pa
darytus nuostolius dar nesą 
žinių. Spėjama, kad jie yra 
nemaži.

buvo vienintelė visoje šalyje, 
kuri į Senatą buvo išrinkusi 
juodą veikėją Edward W. 
Brooke. Deja, šiuose rinki
muos jis pralaimėjo. Nauja
jame Senate nebebus nė vie
no juodųjų žmonių atstovo, o 
jie sudaro apie 22 procentus 
šalies gyventojų! Sunku ir 
įsivaizduoti, kaip jie šiandien 
jaučiasi praradę ir tą vieną 
savo atstovą.

Beje, pranešimuose apie 
įvykusių rinkimų rezultatus 
visiškai nieko nesakoma apie 
Komunistų Partijos ir kitų 
mažųjų partijų pasirodymą. 
O visgi būtų įdomu žinoti . . .

Svarbus atradimas 
kovai su vėžiu

Bostonas. — Massachu
setts General ligoninės tyri
nėtojai sako, kad jiems pavy
ko surasti būdą atspėjimui 
žmogaus kūne vėžio ligos 
pavojaus. Jie surado, kad 
sveiko žmogaus kraujuje nėra 
taip vadinamo “GT-II” chemi
kalo. O jeigu jo yra, tai 
reiškia, kad yra pavojus su
sirgimo vėžiu.

Pastebėjus pavojų iš anks
to, žinoma, galima jį pašalinti.

Jau dreba Irano 
karaliaus sostas

Teheranas. — Visame Ira
ne prieš karalių ir monarchiją 
vyksta didžiulės žmonių de
monstracijos. Demonstran
tus visur policija ir kariuome
nė puola. Jau nužudyta daug 
žmonių.

Išsigelbėjimui savęs ir iš-

Karalius Reza Pahlavi 

gelbėjimui monarchijos kara
lius Reza Pahlavi visą val
džios galia pavedė jam ištiki
moms militarinėms jėgoms ir 
įsteigė grynai militarinį reži
mą.

Žmonės reikalauja kara
liaus pasitraukimo ir įsteigi
mo respublikos. Jie karalių 
vadina Amerikos imperialistų 
agentu ir pastumdėliu.

Labai įdomu ir tas, kad 
tuose sąjūdžiuose prieš mo
narchiją vadovauja jaunimas. 
Ypač kovingumu pasižymi 
studentija.

Washingtone didžiausias 
susirūpinimas. Mat, Ameri
kos kapitalistai Irane turi 
didelius investmentus, o Ira
no militarinės jėgos ginkluo
tos Jungtinių Valstijų gink
lais.

Iranas yra 35 milijonų gy
ventojų šalis. Jis labai atsili
kęs. Jo liaudis skęsta giliau
siame skurde.

Tarybinio žvejybinio laivo 
išgelbėti amerikiečiai

Užpraeitą savaitę Jungtinių Valstijų laivyno žvalgybinis 
lėktuvas “P-3 Orlon” su 15 narių įgula nukrito į jūrą. 
Pribuvęs Tarybų Sąjungos žvejybinis laivas rado 5 
amerikiečius jau prigėrusius, o 10 dar spėjo išgelbėti. Šioje 
nuotraukoje jie parodomi tolimame Khabarovskio mieste 
prie ligoninės.

Amerikiečiai jų išgelbėtojams neapsakomai dėkingi. “Mes 
esame giliausiai dėkingi tarybinio laivo įgulai,” pareiškė Įeit. 
Edward Nelson Caylor. “Jie mus gelbėdami parodė didelę 
drąsą.”

Galingas tautų protesto balsas 
prieš neutroninę bombą 

Iš Lietuvos padangės
Tarybų Lietuvos žinių 

agentūra “ELTA” paduoda iš 
keleto šalių atsiliepimus apie 
mūsų Jungtinių Valstijų vy
riausybės nutarimą pradėti 
neutroninio ginklo pagrindi
nių komponentų gamybą. Vi
suose juose reiškiamas pro
testas ir pasipiktinimas. Štai 
jie:

Haga, Olandijos vyriausybė 
oficialiai pareiškė susirūpini
mą dėl Jungtinių Valstijų 
nutarimo modernizuoti kai 
kurias Vakarų Europoje dis
lokuoto branduolinio ginklo 
sistemas, kąd joms būtų gali
ma pritaikyti neutroninius 
branduolinius užtaisus. Už
sienio reikalų ministerijos pa
reiškime sakoma: “Ministrų 
kabinetui kelia susirūpinimą 
pranešimas, kad JAV vyriau
sybe laiko reikalinga pradėti 
gaminti vadinamosios neutro
ninės bombos komponentur.”

Netherland parliamentas 
priėmė rezoliuciją, kurioje 
apgailestauja dėl JAV prezi
dento nutarimo.

Londonas. Amerikos admi
nistracijos nutarimas gali 
smogti 
nepataisomą smūgį žmonijos 
viltims, kad bus nutrauktos 
ginklavimosi varžybos, pa
reiškė Anglijos judėjimo už 
branduolini nusiginklavimą 
organizacinių klausimų sekre
torius D. Reese. Jau dabar 
JAV arsenaluose Vakarų 
Europoje, taip pat Britų salo
se, sukaupta 7 tūkstančiai 
branduolinių užtaisų.

Paryžius. JAV mėginimai 
primesti tautoms tokį barba
rišką ginklą, kaip neutroninė 
bomba, kelia grėsmę taikai 
visame pasaulyje, nurodė na
cionalinės taikos tarybos sek
retoriato narys Mišelis Lan- 
žinjonas.

Delis. Indai pasipiktinę Wa- 
shingtono veiksmais, pareiš
kė žymus visuomenės veikė
jas, vienas iš Visos Indijos 
taikos ir solidarumo organiza
cijos vadovų Berenas Rėjus. 
Jungtinės Valstijos kursto 
ginklavimosi varžybas, atve
ria kelią barbariškiausio, 
koks bet kada buvo istorijoje, 
ginklo gamybai. Tautos nie
kada neatleis šio baisaus 
nusikaltimo žmonijai.

Bernas. Avantiūristinis 

Washington© kursas, sakoma 
Šveicarijos taikos judėjimo 
kreipimesi į šalies visuomenę, 
negali nesukelti rūstaus pro
testo visiems, kam brangi 
taika. Reikia aktyviau kovoti 
už ginklavimosi varžybų nu
traukimą, už nusiginklavimą, 
už nedelsiamą neutroninės 
bombos uždraudimą, taikią 
tautų ateitį.

Praha. Mes griežčiausiai 
protestuojame prieš JAV 
prezidento nutarimą, pradėti 
neutroninio ginklo “pagrindi
nių komponentų” gamybą. 
Tai—žingsnis, sudarantis są
lygas kurti siaubingą ginklą, 
kurio panaudojimas gali su
kelti katastrofiškų padarinių. 
JAV ketinimas juo apginkluo
ti agresyvaus Šiaurės Atlanto 
pakto armijas —tiesioginė 
grėsmė taikai, sakoma rezo
liucijoje, kuri buvo priimta 
masiniame mitinge, įvykusia
me Prahos puslaidininkių 
kombinato gamykloje CKD.

Lima. Washington© veiks
mai prieštarauja Helsinkyje 
pasirašytam saugumo ir ben
dradarbiavimo Europoje pa
sitarimo Baigiamajam aktui, 
kurį pasirašė ir JAV atstovas. 
Jie yra rimtas smūgis tau
toms, siekiančioms visuotinio 
ir visiško nusiginklavimo, 
tarptautinio įtempimo maži
nimo ir tvirtos taikos, pareiš
kė Pasaulinės taikos tarybos 
prezidiumo narys, Peru judė
jimo už nacionalinį suverenu
mą, tarptautinį solidarumą ir 
taiką visame pasaulyje pirmi
ninkas Asunsjonas Kabaije- 
ras Mondesas.

ŽUVO 52 ŽMONĖS
Mexico City. — Praeitą 

savaitę čia pratrūko natūrali
nių dujų vamzdis ir dujos 
užsidegė. Nelaimėje žuvo 52 
darbininkai, o 21 sužeistas. 
Tokios rūšies nelaimės Meksi
ka dar nebuvo turėjusi.

Londonas. — Čia ligoninėje 
gydosi arabiškas kunigaikštis 
Salmon Jassim Al-Thani. 
Nors ir buvo labai gerai 
apsaugotas, bet vistiek tapo 
apiplėštas. Plėšikas ar plėši
kai iš jo atėmė pinigų ir 
brangakmenių net $300,000 
vertės!
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Už tautų draugystę, taiką 
ir nusiginklavimą

Spalio Socialistinės Revoliucijos 61-osioms metinėms 
Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos Centro Komitetas 
iškėlė net 66 šūkius. Didelė jų dauguma, žinoma, šalies 
vidiniais reikalais, bet keletas yra susietų ir su pasauliniais 
tautų bei valstybių santykiais. Jie skamba:

“Pasaulio tautos! Atkakliau kovokite už tai, kad būtų 
likviduoti visi Izraelio agresijos padariniai, kad įsiviešpatau
tų teisinga ir tvirta taika visoms Artimųjų Rytų valstybėms 
ir tautoms, prieš imperialistų kišimąsi į arabų šalių vidaus 
reikalus!

Testiprėja ir tesivysto Tarybų Sąjungos ir arabų šalių 
tautų draugystė ir bendradarbiavimas!

Europos šalių tautos! Atkakliai siekite, kad būtų visiškai 
įgyvendintas Visos Europos pasitarimo baigiamasis aktas, 
kad Europa būtų paversta taikos, saugumo, bendradarbiavi
mo ir socialinės pažangos žemynu!

Azijos šalių tautos! Kovokite, kad stiprėtų taika, 
bendradarbiavimas ir geros kaimynystės santykiai, kad būtų 
užtikrintas saugumas Azijoje!

Pasaulio tautos! Atkakliau kovokite, kad būtų likviduota 
naujo pasaulinio karo grėsmė, kad toliau mažėtų tarptautinis 
įtempimas! Demaskuokite reakcijos ir agresijos, militarizmo 
ir revanšizmo jėgų—taikos ir tautų saugumo priešų—pink- ’ 
les!

Pasaulio tautos! Siekite, kad jėgos nenaudojimas taptų 
įstatymu tarptautiniuose santykiuose, o branduolinis ginklas 
būtų uždraustas visiems laikams! Aktyviau kovokite, kad 
būtų nutrauktos pavojingos taikai ginklavimosi varžybos, 
kad būtų pradėtas nusiginklavimas!

Pasaulio tautos! Reikalaukite uždrausti naujų rūšių. 
masinio naikinimo ginklo ir naujų tokio ginklo sistemų 
kūrimą ir gamybą! Ryžtingai stokite prieš neutroninės 
bombos gamybos planus!”

Kaip žinia, šių šūkių turiniu ir dvasia Tarybų Sąjunga per 
visą savo 61 metų gyvavimą vadovaujasi santykiaudama su 
kitomis tautomis bei valstybėmis. Šie šūkiai tarptautinėje 
politikoje yra jos gairės.

Šiomis gairėmis vadovaujasi ir kitos socialistinės šalys. 
Kada nors jos taps ir visų kitų pasaulio kraštų gairėmis. 
Ateis laikas, kai visame pasaulyje klestės draugystė ir taika!

Organizuotuose darbininkuose 
pasidalijimas dėl pelnų 
ir algų kontrolės

Jau turime kai kurių darbo unijų atsiliepimus į prezidento 
Carterio siūlymą arba raginimą savanoriškai susilaikyti nuo 
kėlimo kainų ir reikalavimo aukštesnių algų. Daugelio didelei 
nuostabai, George Meany pasiūlymu, Amerikos Darbo 
Federacijos-Industrinių Organizacijų Kongreso (AFL-CIO) 
Vykdomoji Taryba prezidento pasiūlymą atmetė ir reikalau
ja verstinos kainų ir algų kontrolės. Kas pasidarė su tuo 
George Meany? Juk jis, kaip žinia, griežčiausiai priešinosi 
bet kokiai algų kontrolei. Jis sakydavo, kad už infliaciją 
kaltos—ne darbininkų algos, bet kapitalistų pelnai.

Tuo tarpu Sunkvežimių Vairuotojų Brolijos (International 
Brotherhood of Teamsters) vadovybė atmetė AFL-CIO vadų 
nusistatymą ir išstojo prieš bet kokią algų kontrolę. O ši unija 
turi 2,000,000 narių. Manoma, kad ją paseks ir kai kurios 
kitos unijos.

O kaip į šį klausimą atsako jų dienraštis “Daily World.” 
Dienraščio redakcija lapkričio 2 dienos vedamajame “Hands 
off Workers’ Wages” (Šalyn rankas nuo darbininkų algų) 
kreipia Meany ir kitų algų kontrolės šalininkų dėmesį į 
Richard Nixono prezidentavimo laikus. Vienu laiku tada irgi 
buvo įvesta verstina kainų ir algų kontrolė. Tada George 
Meany irgi bendradarbiavo su Nixonu. Bet kas pasirodė 
praktikoje? Darbininkų algos buvo užšaldytos, bet Rainos ir 
pelnai nesulaikomai kilo. Pasipiktinę eiliniai unijų nariai 
prieš Meany politiką sukilo ir jį privertė bendradarbiavimo 
su Nixonu atsisakyti.

Tas pats būtų ir dabar. Tikėti, kad teisingai būtų 
•.ukontroliuotos kainos, reiškia save ir organizuotus 
darbininkus apgaudinėti. Todėl kapitalistinėse sąlygose 
Amerikos pažangiečiai yra priešingi bet kokiai darbininkų 
algų valdžios kontrolei.

Nė nebandyk, jiems neįtiksi
Vienas iš mėgiamiausių šios šalies reakcininkų argumentų 

prieš Tarybų Sąjungą buvo, tai kad ji viliojanti turistus iš 
užsienių, ypač iš Jungtinių valstijų, nes esanti išalkus 
užsieninių valiutų, ypač mūsų dolerių. Tik todėl jinai taip 
norėjusi, kad 1980 olimpinės žaidynės joje įvyktų. Kaip žinia, 
mūsų lietuviškieji reakcininkai primeta Tarybų Lietuvai, 
kad ji tik bizniškais, tik doleriniais sumetimais taip labai 
norinti kuo daugiausia svečiais pas save turėti Amerikos 
lietuvių.

Bet štai koks ten David K. Wills klerikaliniame laikraštyje 
“Christian Science Monitor” (spalio 18 d.) rašo, kad jis 
sužinojęs tiesiai iš Maskvos, jog Tarybų Sąjungos vyriausy
bė esanti patvarkiusi į olimpines žaidynes 1980 metais 
įsileisti iš užsienio viso labo tik 300,000 vizitorių, nes tik tiek 
svečių tegalėsianti tinkamai aprūpinti nakvynėmis ir kitais 
parankumais. Iš tų trijų šimtų tūkstančių vietų esą skiriama 
Vakarams tiktai 100,000, o 200,000 Europos socialistinėms 
šalims ir Azijos, Afrikos bei Lotynų Amerikos kraštams. Iš

United States, per 6 months $ 5.50 
Canada, Lat. Amer. 6 months $ 5.50 
Foreign countries, 6 months $ (>.50

Kas ką rašo ir sako
KRITIKUOJA IR 
MOKO

“Valstiečių laikraštyje’’ 
(spalio 21 d.) Žemės ūkio 
mokslų daktaras A. Tindžiulis 
straipsnyje “Agronomai ne
turėtų pamiršti” kreipia dė
mesį į rudeniniame žemės 
arime kai kur dar daromas 
klaidas ir ragina jų vengti. O 
jų išvengti esą galima.

Autorius, tarp kitko, pa
brėžia:

“Dabar sparčiai ariamos 
dirvos. Pastarosiomis dieno
mis teko daug kur stebėti 
arimus. Šalia gražiai suartų 
teko matyti laukų, kuriuose iš 
arimų kyšo šiaudai, yra iš
kreivotų vagų, blogai apvers
tų rašienų, nepakankamai ge
rai užartų pagrąžų. Specialis
tai kartais lyg ir primiršta, 
kad arimo klaidoms ištaisyti 
reikės žymiai daugiau darbo 
pavasarį.

Paskutinę savaitę nelijo. 
Dirvos gerokai pradžiūvo, 
arti dabar galima geriau. 
Vadinasi, turime ištaisyti dar 
pasitaikančius trūkumus, 
dirbti sparčiau ir geresne 
kokybe. Žinoma, prieš arimą 
specialistai turi pasirūpinti 
geriau paruošti laukus. Neuž
tenka sustumdyti šiaudus į 
stirtas. Būtina lauką nugrėb
ti, išvežti likusius šiaudus. 
Blogiausiu atveju, negalėda
mi pagrėbstų išvežti, juos 
sudeginkim. Ten, kur liko 
šiaudų kuokštės, traktorinin
kai dirba ne tik blogiau, bet ir 
lėčiau, nes šiaudai kemšasi 
tarp priešplūgio ir pagrindi
nio korpuso.”

Neabejojame, kad Lietuvos 
žemės artojai bei agronomai 
atkreipė dėmesį į mokslininko 
Tindžiulio pastabas ir padarė 
viską, kas galima, toms ir 
kitoms klaidoms išvengti.

AŠTRIOS RIETENOS IR 
REAKCININKŲ ALTOJE

Matyt, kad dėl santykių su 
JAV Lietuvių Bendruomene 
yra kilusios aštrios rietenos ir 
Amerikos Lietuvių Taryboje 
(ALToje). Chicagos menševi
kų laikraščio redaktorius savo 
vedamajame “Bereikalingai 
klaidina lengvatikius” spalio 
30 d. piktai skundžiasi:

“Dr. Leonui Kriaučeliūnui, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
vicepirmininkui ir ALTos vi
suomeninių ryšių komisijos 
pirmininkui, padarius prane
šimą spalio 21 dieną suvažia
vusiems ALTo atstovams, 
tuojau keli suvažiavimo atsto
vai paprašė paaiškinimų. Ma
tyt, kad Dr. Kriaučeliūno 
gana garsiai ir aiškiai padary
to pranešimo jie tiksliai nenu
girdo ar nesuprato.

Galimas daiktas, kad ir Dr. 
Kriaučeliūnas savo praneši
mo tiksliai neformulavo, gal 
neparinko tikslių žodžių sąvo
koms išreikšti, jeigu po paaiš
kinimų pasigirdo dar didesnis 
reikalavimas platesnių ir aiš
kesnių paaiškinimų. Reikala
vimas kiekvieną kartą darėsi 
garsesnis. . .

Dr. Kriaučeliūnas, Vyčių 
naujai paskirtas į ALTą, ir 
tapęs visuomeninių ryšių ko
miteto pirmininku, sukvietė 
komiteto narius ir visu aštru
mu pakėlė šį klausimą. Jam 
atrodė, kad reikia nuvažiuoti į 
Philadelphiją ir išsiaiškinti su 
pačiu Gėčių ar kitais valdybos 
nariais, ko jie nori iš Ameri
kos Lietuvių Tarybos. Dr. 
Kriaučeliūnas norėjo tuojau 
viską mesti ir vykti į Philadel

phiją, visus sukviesti, atsisės
ti už stalo ir klausimą paimti iš 
pagrindų. Nelaimė, kad nei 
vienas komisijos narys tuo 
metu nepritarė Dr. Kriauče
liūno pozicijai.

Gečio paskelbtais praneši
mais suklaidintas Pamataitis 
kaltina ALTą nepamatuotais 
kaltinimais. Jis net nežino, 
kad šitokiu viešu ir nepagrįs
tu kaltinimu jokio konflikto 
neišspręs.”

APIE TUOS MŪSŲ 
NELAIMINGUS 
“VADUOTOJUS”

Savaitraštyje “Gimtasis 
kraštas (spalio 26 d.) pastabo
je “Dipukiškos raudos” skai
tome:

“Kiekvienas laikotarpis bei 
aplinka gimdo savo folklorą.

Dipukiškas-amerikoniškas 
gyvenimas irgi ne išimtis: jis 
turi savo pasakas, legendas, 
dainas. Ir visų svarbiausia, 
raudas, kurios yra pasiekę 
savotiškos tobulybės. Nema
žas nuopelnas šioje dirvoje 
priklauso “patriotui-grafoma
nui” V. Volertui, kuris štai 
kaip graudžiai rypauja:

“Turgavietės aplinkoje su
sirenka purvo. Ten pritvinks
ta oras ir jaučiamas netikru
mas ... Iš tikrųjų, juk 
neturime ko pirkti ar parduo
ti.”

Tai—-apie “patriotines” or
ganizacijas bei jų sueigas. O 
štai apie pačius jų dalyvius:

“Laikas mus piauna tylo
mis, ėda palengva. Nuo šape
lių pradėjęs, uolą pasieks . . . 
Bildame, eižėjimą greitinda
mi .. . Alpdami ant žemės 
virsta agnostikai, ateitininkų 
bedievybės išgąsdinti. . . Pa
girgžda rašytojų sąjunga, pa
siūbuoja švietėjai. . . Nesan
taikos prakeikimas krinta ant 
tuščių galvų.”

Tokia padėtis, anot šios 
dipukų raudos autoriaus, pa
čiuose veikliausiuose “veiks
niuose.” O ką jau berypauti 
apie mažiau aktyvius: matyt, 
jie jau net nebesiūbuoja, 
nebegirgžda, nebeeiži, ne- 
bealpsta, nebe . . .”

IR ČIA HITLERININKŲ 
NUŽMOGĖJIMO 
PAVYZDYS

Chicagos klerikalų “Drau
ge” (spalio 28 d.) spausdinami 
buvusio Lietuvos kriminali
nės policijos valdininko Stasio 
Trinkos atsiminimai, kuriuo
se rašoma:

“1941-1943 metais, antrojo 
pasaulinio karo metu, vokie
čių kariuomenė rytų fronte 
žygiuodama pirmyn paėmė 
tūkstančius Raudonosios ar
mijos kareivių į nelaisvę. 
Dalis iš paimtų į nelaisvę 
kareivių buvo atvaryti į Šiau
lius ir patalpinti į Šiaulių 
kalėjimą, o kiti į barakus, 
kurie buvo už geležinkelio, 
Kauno gatvėje. Kadangi be
laisviai gaudavo labai blogą 
maistą ir gyveno beveik pus
badžiu, tai dauguma jų susir
go šiltine ir pradėjo masiniai ■ 
mirti. Mirusieji iš Šiaulių • 
kalėjimo buvo vežami laidoti į; 
rusų kapus, kurie buvo prie 
Šiaulių ežero, o mirusieji 
barakuose buyj> laidojami ten 
pat, už barakų iškastose duo
bėse. Patys belaisviai turėda
vo savo mirusius draugus 
pakrauti kaip malkas į vežimą 
ir savo jėgomis nuvežti laido
jimui iš kalėjimo į kapus. 
Buvo žiauru žiūrėti, kaip 
belaisviai savo jėgomis trau-

Šį kartą atvažiavau į Mask
vą literatūros reikalais. Susi
tariau su kai kuriomis leidyk
lomis dėl mano knygų išleidi
mo. Pradedant 1949 metais, 
kada Maskvoje išleista mano 
publicistinė knyga apie Tary
bų Lietuvą, čia išėjo visa eilė 
mano knygų. Jų tarpe išvers
tų į rusų kalbą mano eilėraš
čių rinktinė “Vozroždenije” 
(“Atgimimas”). Dabar tariuo
si su leidykla dėl eilėraščių 
rinktinės naujos, papildytos 
laidos.

Ir kaip tik patekau į malonų 
susitikimą su mūsų literatū
ros nuoširdžia bičiule Belą 
Zaleskaite [Zalesskaja]. Mu
du su poetu Antanu Drilinga 
(kurs, beje, ką tik išrinktas 
mūsų respublikinės rašytojų 
sąjungos partinės organizaci
jos sekretoriumi drauge su R. 
Kašausku ir M. Karčiausku) 
turėjome malonumą pasvei
kinti Belą su jos amžiaus ir 
darbo lietuvių literatūros sri
tyje 20-mečiu. Įteikėme jai 
Tarybų Lietuvos Rašytojų 
sąjungos kolektyvinį sveikini
mą ir patys ją nuoširdžiai 
pasveikinome.

BelaZaleskaitė, studijavusi 
Vilniaus universitete, baigusi 
Maskvos Lomonosovo vardu 
universitetą, prieš 20 metų 
pradėjo darbą kaip TSRS 
Rašytojų sąjungos konsultan
tė lietuvių literatūros srityje. 
Be to, ji yra Komisijos litera
tūros reikalams atsakingoji 
sekretorė. Toji komisija, va
dovaujama poeto L. Ozerovo, 
yra daug patarnavusi lietuvių 
literatūros populiarizacijai 
Tarybų Sąjungoje ir užsieny
je rusų ir kitomis kalbomis.

Apie tos komisijos veiklą 
manau parašyti atskirai, o šį 
kartą noriu atžymėti, kad jos 
darbe didelį įnašą yra pada
riusi jos nuolatinė sekretorė 
Belą Zaleskaitė. Ji puikiai 
moka lietuvių kalbą (kaip, 
beje, ir visa jos šeimyna) ir 
yra išvertusi į rusų kalbą 
daug lietuvių literatūros kūri
nių. Jų tarpe—-E. Mieželaičio 
“Naktiniai drugiai,” J. Mike
linsko “Mes—žmonės,” V. Mi
liūno “Vestuvės Paryžiuje,” 
M. Sluckio “Saulė vakarop” ir 
k. Belą gerai pažįsta lietuvių 
literatūrą bei jos kūrėjus, 
atvyksta į respublikos Rašy
tojų s-gos suvažiavimus, ple
numus bei svarbesnius įvy
kius. Būdami Maskvoje mūsų 
rašytojai visada randa pas ją 
pagalbą ir patarimą, kas svar
bu ypač kelionėse į broliškas 
tarybines respublikas ir už
sienio šalis. Linkime mielajai 
Belai geros sveikatos ir ener
gijos bei kūrybinės sėkmės 
jos svarbiame darbe lietuvių 
literatūros labui.

☆
Svarbus naujas literatūri

nis reiškinys Lietuvoje yra 
išleidimas naujo literatūros 
žurnalo. Tai žurnalas rusų 
kalba “Litva Literaturnaja.”

' Keletą metų tokiu pavadini
mu išeidavo metraštis, o 
dabar jis išeis kas du mėne
sius kaipo žurnalas. To žurna
lo pagrindinis uždavinys po
puliarinti lietuvių literatūra

kė virvėmis pakrautą lavo
nais vežimą, o kiti jį stūmė 
nuo kalėjimo pro turgavietę į 
kapus. Ir tai kartojosi beveik 
kas dfeną.

Kadangi nuo belaisvių užsi
krėtė šiltine ir vokiečių karei
viai, kurie juos saugojo, tai 
tuo susirūpino vokiečių karo 
vadovybė. Kad užkirtus kelią 
šiltinei, belaisviams buvo pa
gerintas maistas ir padaryta 
dezinfekcija kalėjime ir bara
kų patalpose. Tačiau tai buvo 
padaryta per vėlai, nes iš 
kelių tūkstančių belaisvių liko 
tik keli šimtai.”

LAIŠKAI

Lietuvių literatūros 
draugai Maskvoje

[JUSTO PALECKIO LAIŠKAS IŠ MASKVOS]

tarybinėse respublikose bei 
užsienio šalyse. Jo vyriausias 
redaktorius—Vytautas Ru
daitis, o redakcijos kolegiją 
sudaro: K. Ambrasas, V. 
Baranovskis, A. Bieliauskas, 
A. Bučys, A. Gedminas, L 
Kašnickis, J. Kobrinas, K. 
Korsakas, J. Lankutis, A. 
Maldonis, Justinas Marcinke
vičius, R. Mačiulis, E. Mieže
laitis, G. Metelskis ir J. 
Nekročius.

Jau išėjo žurnalo pirmas 
numeris, kurio įžanginiame 
rašinyje “Gintaro krislelis že
mės rutuly” A. Maldonis 
pateikia trumpą lietuvių lite
ratūros apžvalgą. Toliau seka 
J. Janonio, V. Montvilos, S. 
Neries, V. Mykolaičio-Putino 
eilėraščiai, E. Mieželaičio ly
rinė apybraiža “Lauk manęs,” 
naujų Just. Marcinkevičiaus 
eilėraščių pluoštas, ištrauka 
iš A. Bieliausko romano “Ta
da, kai lijo,” R. Skučairės 
eilėraščiai, B. Vilimaitės ap
sakymai, L Gažimono eilėraš
čiai, V. Konovalovo apsaky
mai K. Korsako straipsnis 
“Lietuvių filologijos augimas 
“Balio Sruogos atsiminimai 
apie susitikimus su M. Gorkiu 
bei jo rašiniai iš lietuvių 
literatūros ir A. Žirgulio bei 
A. Bučio straipsniai. Nume
ryje, telpa ataskaita apie 
Maskvoje įvykusį tradicinį 
Lietuvių literatūros tarybos 
prie TSRS Rašytojų s-gos 
pasitarimą, kuriame buvo ap
svarstyta V. Bubnio romanų 
trilogija—“Alkana žemė,’’ 
“Trys dienos rugpjūtyje,” 
“Nesėtų rugių žydėjimas.”

Taigi, šis laiškas iš Maskvos 
išėjo skirtas literatūros te
moms, kurios šį kartą man 
buvo artimiausios. Už kelių 
dienų vėl būsiu Vilniuje, prie 
progos dar ką nors parašysiu, 
o šį kartą linkiu Jums viso 
geriausio. Justas Paleckis 
Maskva

1978.X.21

VALTERIUIKERŠULIUI 
Gerbiamas drauge Valterį,

Visų “Tiesos” skaitytojų, 
Tarybų Lietuvos žurnalistų 
vardu sveikinu, sulaukus to
kios gražios gyvenimo sukak
ties.

Pagarbą ir susižavėjimą ke
lia tos ilgos dešimtys metų, 
atiduotos pažangiai veiklai, 
kovai už taiką ir darbo žmonių 
reikalus. Jūsų, o taip pat Jūsų 
žmonos Bronės veikla įėjo į 
pažangių Amerikos lietuvių 
judėjimo istoriją.

Tarybų Lietuvoje žino, kad 
Valterio ir Bronės Keršulių 
name sutinkama svetingai ir

Gerbiamieji Draugai.

Priimkite nuoširdžius sveikinimus iš rudenėjančios Lietu
vos. Po vasaros ir rudens lietų keletą dienų buvo prasiblaivęs 
dangus. Buvo gražios dienos—“bobų vasara.” Per tas spalio 
mėn. kelios dienos ūkiuose žemdirbiai daug pasidarbavo: 
Pjovė javus, valė daržus, sėjo žiemkenčius. Aišku, visų 
darbų nespėjo atlikt.

Spalio 21 jau ir sniegas pasirodė, bet nutirpo. 0 kai naktį 
pasnigo, tai ir šiandien tebesilaiko. Aišku, jis dar nutirps, bet 
žemdirbiams darbus sutrukdo.

Po lietingos vasaros ir tokios pat rudens pusės, dabar 
kiekviena diena brangi, nes greitai gali užšąlti, o nepadarytų 
darbų dar daug. Dar yra ir nenupjautų javų laukuose. O 
kaip—

Leidžias lapai nuo medžių geltoni,
Žolę šiaušia beširdė šalna, 
Gelsta miško Žavingieji toliai— 
Greitai žemę sukaustys žiema.

Po talkų žemdirbiams į mokyklas grįžta studentai ir 
moksleiviai. Ryt pradės mokytis.

Šiemet beveik visi besimokantieji padirbėjo kolūkiuose ir 
tarybiniuose ūkiuose. Tai buvo didelė besimokančiųjų ' 
pagalba žemdirbiams. Ūkiuose dirbo ir įmonių ir įstaigų 
darbininkai bei tarnautojai.

Tuo ir baigiu savo pastabas apie rudenį Lietuvoje. Na, o 
dabar

Daug žiedų Jums priskinti norėtųs,
Pasakyti daug žodžių gražių, 
Ir daug laimės šiandieną linkėti 
Jums gyvenimo einant keliu.

Kėstutis Balčiūnas

nuoširdžiai, kad tai—tikrų 
Nemuno krašto bičiulių šei
ma.

Straipsnelis, pasirodęs 
“Tiesoje” 1978 metų spalio 20 
dieną—tai tiesiečių žurnalistų 
sveikinimas Jums.

Nuoširdžiai spaudžiu deši
nę, linkiu geros sveikatos, 
neišsenkančios energijos, 
sėkmės svarbioje ir taip rei-x 
kalingoje Jūsų veikloje.

Albertas Laurinčiukas 
1978.X.20.

P. S. Nuoširdžius sveikini
mus Jums abiems siunčia 
Isolda, mažoji Izoldėlė, kuri 
dabar jau pati turi mažąji 
Nėriūką.

o

Sveikinu gimtadienio proga 
ir linkiu daug laimės ir geros 
sveikatos.

Antanas Paliukas 
Vilnius, 1978 m. rugsėjo 18 d.

Mielas drauge Antanai,

Tik šiandien mane pasiekė 
“Laisvės” numeris, iš kurio 
sužinojau apie skaudžią Jus 
ištikusią nelaimę: Juozo Bim
bos, Jūsų mielo brolio, mirtį. 
Nors nėra tekę su velioniu 
pabendrauti, tačiau kurį laiką 
susirašinėjau. Žinojau, jog tai 
buvo geras pažangus drau
gas. Tad, nors ir pavėluotai, 
leiskite pareikšti nuoširdžią 
užuojautą. Linkiu daug iš
tvermės Jūsų sunkiame dar
be — V. Kazakevičius

o

SUSIPAŽINKIME SU 
ŠIANDIENINE VARĖNA

Prieškariniais ląikais Varė
nai buvo mažytis ir skurdus 
miestelis. Bet atėjus tarybi
nei santvarkai miestelis paki
lo naujam gyvenimui. Iš pen
kių šimtų gyventojų išaugo 
10,000 gyventojų miestas.

Šiandien Varėnoje yra dvi 
vidurinės mokyklos su dviem 
tūkstančiais penkiais šimtais 
vietų ir naujais moderniškais 
kabinetais. Taip pat yra trys 
vaikų lopšeliai-darželiai su 
500 vietų. Be to, yra profesinė 
technikos mokykla, kuri ruo
šia vairuotojus, mechanikus 
ir traktoristus žemės ūkiui.

Yra trys fabrikai: kombinuo
tų pašarų, vaisių-daržovių ir 
plunksnoms-pūkams. Yra 
stambi transporto kontora, 
kur yra apie 100 autobusų, 
200 sunkvežimių bei kitos 
paskirties mašinų. Yra stam
bi kaimo Ministerijos staty
bos kontora, kurioje dirba 
1,500 darbininkų, tūkstančio 
penkių šimtų vietų ligoninė 
bei poliklinika.

Iš skurdaus atsilikusio 
miestelio tarybiniais metais 
išaugo stambus klestintis 
miestas. Juozas Mizara

O

to šimto tūkstančių vietų, skiriamų Vakarams, Vakarų 
Europai teksią apie 50,000, o mūsų Jungtinėms Valstijoms 
tiktai 10,000!
Dabar prieš šį patvarkymą keliamas baisiausias triukšmas. 
Tie patys reakcininkai pamiršo savo vakarykštį dolerinį, 
valiutinį argumentą ir susiriesdami keikia tarybinę vyriausy
bę už užsieninių vizitorių skaičiaus apribojimą. Tai naujas jų 
argumentas ir už Amerikos sportininkų nedalyvavimą 1980 
m. olimpinėse žaidynėse!

Žiūrėsime, ką dabar užgiedos mūsų lietuviškieji “vaduoto
jai.” Ar ir jie pamirš savo vakarykštį argumentą ir dabar 
keiks tarybinę vyriausybę už apribojimą užsieniečių vizitorių 
skaičiaus?
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Spalio revoliucijai 
šešiasdešimt vieni metai

M.GALVONAS

Šiais metais Tarybų Sąjun
ga švenčia Spalio socialistinės 
revoliucijos šešiasdešimt pir
mąsias metines. Iš pirmo 
žvilgsnio atrodytų, kad—ne 
jubiliejine. Bet kiekvienos 
metinės yra savotiškai svar
bios. Kiekvienais metais, ar
tėjant šiai žymiai sukakčiai, 
šiai datai, kuri primena di
džiausią pasaulyje perversmą 
istorijoje, milijonų žmonių iš 
įvairiausių šalių susidomėji
mas socializmo šalimi pagyvė
ja. Tai suprantama. Visi žino, 
kokį svarbų vaidmenį tarp
tautinėje politikoje turi darbi
ninkų valstybė.

Šiais metais visiems be galo 
įdomu, kaip tvarkėsi Tarybų 
Sąjunga priėmusi naują kon
stituciją. Iš laikraščių, susiti
kimų su svečiais iš Lietuvos 
žinome, kad po naujosios, 
konstitucijos priėmimo tary
biniai žmonės dar sutelkčiau 
dirbo, dar labiau pasijautė 
savo šalies šeimininkais, nes 
konstitucijoje yra visų tarybi
nių žmonių darbo, jų sumany
mų dalelė. Visi ją aktyviai 
svarstė, pateikė daugybę pa
siūlymų, į kuriuos buvo rū
pestingiausiai atsižvelgiama. 
O juk konstitucija išreiškia ir 
pagrindinę socializmo valsty
bės užsienio politikos kryptį- 
susirūpinimą taika, norą pri
sidėti prie tokių tarptautinių 
sąlygų sukūrimo, kuriose bū
tų įmanoma išsaugoti nacio
nalinę nepriklausomybę, sie
nų neliečiamumą, demokrati
ją ir kovoti už socialinį pro
gresą. Šitie dalykai mums, 
gyvenantiems svetur, gal la
biausiai įdomūs ir didžiai 
svarbūs.

Tarybų šalies galybe šian
dien niekas jau neabejoja. O 
jos ketinimai ir norai daug 
nulemia ir pasaulio politikoje. 
Ypatingai tarybiniams žmo
nėms rūpi taikos reikalai. 
Rūpi jie ir mums visiems. 
Įsimintinai apie tai pasakė 
TSRS vadovas Leonidas 
Brežnevas:

“Mes turime daug sudėtin
gų problemų, nemažai ir trū
kumų, bet milijonų piliečių vis 
didėjančio aktyvumo ir inicia
tyvos pagalba mes šias pro
blemas sprendžiame. Ir mes 
jas būtinai išspręsime. Mums 
reikalinga tiktai vienintelė 
sąlyga—kad pavyktų užkirsti 
kelią naujam pasauliniam ka
rui, sudaryti tvirtas garanti
jas ilgalaikei taikai. Iš to 
nesunku suprasti, kad mūsų 
propaguojama taikos politi
ka—tai ne efektinga poza, o 
pats mūsų gyvenimo pagrin
das.”

Aiškiau pasakyti nebegali
ma. Deja, Tarybinės valsty
bės propaguojama taikos ir 
taikingo valstybių sugyveni
mo politika nepatinka agresy
viajai pasaulio daliai. Kai 
kurie ypatingai aršūs karų 
šalininkai, nemažai jų yra ir 
pas mus Amerikoje, prigalvo- 
ja visokiausių trukdymų nusi
ginklavimo deryboms, šmei
žikiškai bando pavaizduoti 
Tarybų Sąjungos tarptautinę 
politiką, kaip pavojingą pa
saulio saugumui. Reakcingi 
sluoksniai deda pastangas su
trukdyti tautų santykių sure
guliavimą, ragina ir toliau 
didinti apsiginklavimą ir sten
giasi “tyčia” nematyti socia
lizmo šalies pastangų taikai 
išsaugoti. Bet geros valios 
žmonių pasaulyje gretos didė
ja, socializmo šalių įtaka vis 
stiprėja. Tai duoda vilties, 
kad pasaulio likimas pakryps į 
gerą pusę. O turėdami tokią 
gerą viltį tuojau—prisimena
me,* kad tai įmanoma tik 
Spalio revoliucijos dėka. Ir 
kiekvienų revoliucijos meti
nių sulaukimas bei atžymėji- 
mas tampa simboliškai svar
bus visam pasauliui.

Komjaunimas ir jo vaidmuo
Patiems tarybiniams žmo

nėms šie metai irgi ne visai 
eiliniai. Šešiasdešimt metų 
švenčia komjaunimas. Pir
mieji šios organizacijos kūrė
jai jau garbingo amžiaus su
laukę asmenys, bet pačiai 
organizacijai toks laiko tar
pas— tai dar tik jaunystė. 
Nors jau nuveikta daug svar
bių darbų, negalime dargi 
įsivaizduoti Tarybų šalies gy
venimo, jos suklestėjimo be 
komjaunimo. Kiek entuziaz
mo, karštų širdžių šilumos, 
kiek pasiaukojimo sudėjo 
komjaunimas ant savo tėvy
nės aukuro. Pirmiausia ginda
mi revoliucijos iškovojimus, 
vėliau susikurdami sau žmo
niškas sąlygas gyventi ir 
mokytis. Kad šiandien TSRS 
kiekvienam jaunuoliui jau pri
valomas vidurinis mokslas, 
kurį pasiekti sudarytos kuo 
palankiausios sąlygos, nemo
kamos mokyklos, vadovėliai, 
stipendijos, parodo kiek daug 
jaunimas pasiekė. Parodo ir 
kita—kiek jis valstybėje yra 
vertinamas ir reikalingas.

Niekas taip neišaukština 
asmenybės, kaip aktyvi pozi
cija gyvenime, kai žinai, su 
kuo eini, ir dėl ko gyveni. 
Aktyvumas, sąmoningas ap
sisprendimas—nužymi visą 
komjaunimo istoriją. Ir vėl 
mes prisimename, kad ta 
organizacija gimė ir galėjo 
išsivystyti į tokią vertinamą 
organizaciją valstybėje, tik 
Spalio revoliucijos dėka.
Lietuva ir Spalio revoliucija
Dar reikšmingesni šie me

tai Lietuvai. Visi atsimena
me, arba bent žinome tą 
faktą, kad 1918 metais ir 
lietuviai darbininkai, Rusijos 
darbininkų ryžtingumo ir so
cialistinės revoliucijos perga-

lės įkvėpti, pasekė jų pavyz
džiu ir taip pat ėmė kovoti už 
socializmą. Ne jų kaltė, kad 
jėgos tada buvo per menkos ir 
tarptautinė padėtis labai ne
palanki, ir neilgai pavyko 
išsilaikyti jaunutei tarybinei 
respublikai. Bet socialistinės 
valstybės buvimas šalia, visą 
laiką jaudino sąmoningiausią- 
ją lietuvių dalį ir restauravus 
buržuazinę santvarką Lietu
voje. TSRS buvo tas įkvėpi
mo ir ryžto šaltinis, nenuilsta
mo tikėjimo, kad ir Lietuvoje 
bus galima įkurti geresnę 
santvarką, žadintojas. Po
grindinei Lietuvos Komunis
tų partijai, kuri šiemet irgi ju 
biliejatė, pirmoji socializmo 
šalis buvo tas modelis, ir 
gyvas pavyzdys, kaip reikia 
tvarkyti valstybę, kad ji ati
tiktų daugumos žmonių pa
geidavimus. Todėl kai taikiu 
būdu pavyko Lietuvoje atkur
ti tarybinę valdžią, lietuvių 
tauta pasisakė nedvejodama 
už įstojimą į TSRS. Ir nuo to 
laiko sėkmingai žengia kartu 
su kitomis respublikomis, 
kaip viena iš lygių suverenių 
respublikų.

Naivokas ir sukeliantis pa
šaipą atrodo tarybinės Lietu
vos “vaduotojų” pyktis ant 
savo tautiečių, pasirinkusių 
gyvenimo būdą, kuris jiems 
atrodė geresnis. Apgailėtinos 
jų pastangos atplėšti Lietuvą 
nuo visos Tarybų Sąjungos ir 
restauruoti kapitalizmą.

Lietuva sėkmingai žengia 
savo pasirinktu keliu. Tuo 
mes nuolat įsitikiname, kai 
nuvažiuojame aplankyti savo 
arba savo tėvų žemės. Ji visai 
nenori grįžti į padėtį visų 
ujambs išnaudojamos valsty
bėlės padėtį.

Mes, pažangieji Amerikos 
lietuviai, džiaugiamės Tary
binės Lietuvos laimėjimais, 
nuoširdžiai ją sveikiname at
žymint du šešiasdešimtme- 
čius-tarybų valdžios ir Komu
nistų partijos.

Ir visada prisimename, kad 
tai buvo įmanoma pasiekti tik 
Spalio revoliucijai laimėjus.

LLD nariams pasiskaityti
Jau išsiuntinėtas Lietuvių 

Literatūros Draugijos lei
džiamo žurnalo “Šviesa” šių 
metų 3-iasis numeris. Jame 
randame daug geros medžia
gos pasiskaitymui. Su susi
domėjimu skaitome straips
nius: Vlado Niunkos—“Kata
likybės krizė ir Vatikanas,” 
L. Antanaičio—“Kaipgi gra
žus gražus,” V. Junevi
čiaus—“Stropus dainos puo
selėtojas,” A. Liepsnonio—“ 
“Meilė kalinamų kovotojų li
kime,” Broniaus Raguočio— 
“Apie pirmąją Amerikos lie
tuvių komediją ir jos pasta
tymą,” A. Gučiūniečio—“Le
vo Tolstojaus dydysis 
straipsnis ‘Negaliu tylėti’,”

Juliaus Būtėno—“Kazys In- 
čiūra,” A. Vidugirio—“Ką ži
nome apie Baltarusijos lietu
vius,” Antano Kubiliaus— 
“Knyga apie Vyt. Putną,”’ 
J. Rimkevičiaus — Didelis 
Amerikos lietuvių indėlis,” 
Petro Bražėno—“Kelias į 
pripažinimą,” Vinco Laurai
čio— “Sakmė apie Minijos 
milžiną.”

Be to, kaip ir visada, ir 
šiame “Šviesos” numeryje 
skaitytojas randa visos eilės 
Lietuvos poetų puikių eilė
raščių.

Mūsų patarimas Literatū
ros Draugijos nariams: gavę 
žurnalą pasistenkite viską 
perskaityti. Nesigailėsite.

Istorijos, kultūros paminklai

Paminklas pirmajam proletariniam lietuvių poetui Juliui 
Janoniui Biržuose. [Skulptorius K. Bogdanas].

LIETUVOS ŽURNALISTO ĮSPŪDŽIAI - -

Pasižvalgius po Ameriką
Didžiuotis tiek valstybėms, 

tiek žmonėms galima daug 
kuo—dabartimi ir praeitimi.

Ne išimtis ir puikioji tolimų
jų Amerikos vakarų valstija' 
Arkansas. Šiandien ji di
džiuojasi puikiomis kalvomis, 
srauniomis upėmis, kuriose 
tikrai gausu upėtakių, kurių 
veisimu labai rūpinamasi, 
nuostabiomis turistinėmis 
trasomis, Ozarko nacionaliniu 
parku, valstijos keliu Nr. 7, 
pagrįstai laikomu vienu vaiz
dingiausių valstijoje, ir dar 
daug kuo. Didžiuojasi Arkan
sas ir savo praeitimi, kas 
visiškai suprantama. Čia ka
daise buvo forpostas užka
riaujant “laukinius” vaka
rus—beje, indėnų čerokių 
gentis čia turėjo aukštą ir 
labai savitą kultūrą. Šiai 
valstijai yra kas prisiminti, ir 
ji—prisimena.

Pašėlusiai iškalbingas 
praeities liudininkas yra Fort 
Smitas. Šiandien tai—saulės 
iškepintas nedidelis miestas 
Arkansas ir Potju upių san
kryžoje, centre turįs puikų 
XVIII amžiaus pastatų kom
plektą. Pastatai dabar restau
ruoti ano meto stiliumi, deko
ruoti autentiškais beveik 200 
metų senumo apyvokos daly
kais.

Devynioliktojo šimtmečio 
pradžioje čia susikryžiavo da
bartinės Amerikos istorijos 
keliai. Kaip skelbia oficialūs 
šaltiniai, 1817 metų pabaigoje 
čia buvo'įkurtas “fortas, ku
riam padedant valstybė siekė 
taikos tarp karingų oseidžų ir 
čerokių indėnų genčių, taip 
pat apsaugoti indėnų žemes 
nuo įsibrovėlių ir apginti 
teisėtų naujakurių teises.”

Skambėtų labai gražiai ir 
net kilniai, tačiau realybė 
buvo kitokia. Baltieji iš ryti
nio Tennessee kalvų jėga 
išstūmė medžiotojų čerokių 
gentį. “Didysis baltasis tė
vas”—Amerikos prezidentas 
(tuo metu juo buvo T. Jeffer
son) kilniai leido čerokių in
dėnams iš savo žemių emi
gruoti į vakarus nuo Missis
sippi upės—į senovines osei
džų žemes. Natūralu, kad 
kildavo dažni susidūrimai. 
Washingtonui tai buvo gera 
proga įkelti koją į 70 tūks
tančių kvadratinių mylių in
dėnų teritoriją. Jos pasieny
je atsirado Fort Smitas—ka
rininko Smito vardu pava
dinta tvirtovė. Tai buvo tik
rai didelis žingsnis į “lauki
nius” vakarus, ir jis dar 
padidėjo, kai 1875 m. prez. 
V. Granto paskirtas čia atvy
ko aukštas, stambus teisėjas 
I. Parkeris, įėjęs į JAV 
teismo sesiją. Iš karto aštuo- 
ni žmonės buvo nuteisti pa
karti, mirties bausmės buvo 
įvykdytos šešiems—trims 
baltiesiems, dviems indė
nams ir negrui. Teisėjas la
bai pagarsėjo. Jis buvo “la
bai darbštus”—teismas vyk
davo nuo pusės devynių iki 
vėlyvo vakaro—išskyrus
sekmadienius. Tokiu būdu 
per porą dešimtmečių per 
teisėjo Parkerio rankas perė
jo. 13 490 kriminalinės bylos, 
nuteista 9 454 žmonės; 160— 
mirties bausme.

Taip Jungtinių Amerikos 
Valstijų vakarai buvo užka
riauti.

Nesinorėtų varginti skaity
tojo šia ištrauka iš Amerikos 
istorijos, jei ne šių dienų Fort 
Smitas. Miestelis kasmet su
traukia šimtus tūkstančių lan
kytojų iš visos Amerikos, nes 
čia atkurti teisėjo koriko laikų 
vaizdai: kalėjimas, kuris vadi
nosi “pasienio pragaru/ dau
gybė nuotraukų, dokumentų. 
Ir, aišku, kartuvės, jau tais 
tolimais laikais tikrai ameri
kietiškai modernizuotos: vie
nu metu buvo galima pakarti 
net šešis žmones. Eidamas 
salėmis, negali neatkreipti 
dėmesio į vieną detalę: dau
gumos nuteistųjų nuotrauko

se—indėniški, tamsūs veidai. 
O juk Parkerio teismas turėjo 
spręsti baltųjų reikalus ir 
netgi ginti indėnus! Supran
tama, tais laikais dabartinėje 
Oklahomos, Arkansas teri
torijoje gyveno toli gražu ne 
angelai.

Į milžinišką indėnų teritori
ją patraukė Amerikos avan
tiūristai, nusikaltėliai, me
džiotojai, nuotykių ieškotojai. 
Tiek tas laikotarpis, tiek 
misteris Parkeris, tiek Fort 
Smitas įamžinti ne viename 
nuotykių (o ir rimtame) filme 
apie vakarų užkariavimą. Net 
tuose kūriniuose rodoma, kad 
toli gražu ne viskas buvę taip, 
kaip kad šiandien matyti 
muziejuose. Fotografuojama, 
filmuojama.Fort Smite kas
dien ir daugybę kartų.

O iš tikrųjų ši vieta nejauki, 
nors ir puikiai prižiūrėtos 
vejos, ir moksliškai restau
ruota aplinka.

Prisimenu, New Yorko 
spaudoje buvo kilusi diskusi
ja: ar šis muziejus nedarąs 
gėdos Arkansas ir apskritai 
visai Amerikai? Tačiau dabar 
muziejus—klestinti komerci
ne įmonė. Lankytojų knygo
je—šilti ir tikrai puikiai api
būdinantys dalies dabartinių 
amerikiečių nuotaikas atsilie
pimai: “Puiku.” “Duokite 
mums Parkerį šiandien.” 
“Taip jiems ir reikėjo.” “Bra
vo, teisėjau Parkeri!” Nėra 
čia abejojimo, ar viskas buvo 
daroma teisingai, prasidėjo 
neramumai vakaruose. Belie
ka tik pridurti, kad nemažos 
šių atsiliepimų dalies autoriai 
savo superpatriotinius jaus
mus išsakę su stambiomis 
gramatinėmis klaidomis—tai 
labai jauni amerikiečiai, mo
kinukai. J

Išeinant iš muziejaus, links
mas prižiūrėtojas teiraujasi, 
kaip patiko.

— O, iš mūsų visi išeina 
patenkinti. Toks įspūdis!'

Prie durų ant specialaus 
stendo guli autentiškas nike
liuotas “tų dienų,” “Smit end 
Veston” revolveris, kurį gali
ma pakilnoti, nusitaikyti . . . 
“kad geriau pajutus tų laikų 
dvasią”—kaip aiškinama.

Yra plačioje Amerikoje vie
tų, garsių visame pasauly
je. . . Jonas Lukoševičius

K. Zakavičienė

Antras 
pasaulinis 

■karas
Vyko didis—baisus karas, 
Kiek gyvybių sunaikino, 
Vargą atnešė žmonijai, 
Tą visi gerai jau žino.

Kur karo audra praūžia, 
Ten nelieka net bakūžės, 
Kad galėtum prisiglausti— 
Nuovargį sunkų pajutęs.

Pagalvojus siaubas ima, 
Kiek jis turto sunaikina— 
Viską pelenais paverčia, 
O kodėlzir pats nežino.

Liaudis gi nenori karo, 
Karo trokšta tik biznieriai, 
Baisius ginklus jie gamina, 
Kurie viską sunaikina.

Norėčiau
Norėčiau, kad mano tėvynė, 
Brangioji šalis Lietuva, 
Pasaulyje būtų laiminga, 
Žydėtų kaip rožė rausva.

Kad žmonės laimingai 
gyventų,

Nebūtų karų, jų kančių
Ir kraujas nekaltai pralietas 
Nevilgytų žemės takų.

Norėčiau, kad visą pasaulį 
Apgaubtų ramybė-taika, 
O tautos žemynų gyventų, 
Lyg viena didžiulė šeima.

Socialistinio darbo pir

Vladas Atmanovičius
Vilniaus rajono “Naujojo 

gyvenimo” kolūkio kombaini
ninkas Vladas Atmanovičius 
jau treti metai paeiliui iškovo- 
ja geriausiojo rajone jaunojo 
kombaininko vardą. Jo nuo
širdus triūsas nuimant derlių 
yra aukštai įvertintas. V. 
Atmanovičius yra apdovano
tas Darbo raudonosios vėlia
vos ordinu.

Regina Šedytė

£1 unai
Regina Sedytė Kauno vil

nos gaminių susivienijimas 
“Liteksas” dirba tik ketvirti 
metai. Atėjusi iš profesinės 
technikos mokyklos jaunoji 
audėja greitai perprato šios 
profesijos subtilybes, tapo 
darbo pirmūne. Dabar R. 
Šedytė dienos normas viršija 
20-30 procentų.

Regina Strockytė
Šiaulių “Verpsto” trikotažo 

fabriko antrojo mezgimo ce
cho komjaunimo organizacijai 
vadovauja mezgėja Regina 
Strockytė. Ji yra ne tik aktyvi 
visuomenininke, bet ir puiki 
mezgėja. R. Strockytė įvykdė 
asmenines trejų dešimtojo 
penkmečio metų užduotis. 
Dabar ji dirba 1979 metų 
sąskaita.

Trenton, N. J. — New 
Jersey valstijoje yra 234,000 
bedarbių. Jie sudaro visų 
darbo jėgų 6.9 procento. 
Šiandien šioje valstijoje yra 
3,310,000 darbininkų.

Vilniaus universitetui —
400 metų

Ateinančiais metais Vil
niaus Valstybinis Darbo Rau
donosios vėliavos ordino V. 
Kapsuko universitetas pra
dės penktąjį savo istorijos 
šimtmetį. Per praėjusius ke
turis šimtmečius universite
tui teko pergyventi įvairias 
epochas. Ir tai beveik visada 
buvo sunkūs laikai: vyko 
nuolatinė pažangių žmonių 
kova su viduramžių scholasti
ka, jėzuitų ideologija, caro 
priespauda. Tik Tarybų val
džios metais universitetas ta
po mokslo ir kultūros židiniu. 
Dabar šioje Lietuvos aukšto
joje mokykloje mokosi 16 
tūkstančių studentų, dirba 
daugiau kaip 1500 profesorių, 
dėstytojų ir mokslinių bend
radarbių, iš jų—82 mokslų

daktarai ir 600 kandidatų. 
Kas šimtasis respublikos gy
ventojas—universiteto auk
lėtinis, sėkmingai besidar
buojąs liaudies ūkyje, kultū
ros, mokslo, švietimo baruo
se. Šiandieninis universite
tas—tai modernios auditori
jos ir laboratorijos, erdvūs 
bendrabučiai.

Dabar, sutikdamas savo 
šlovingąjį jubiliejų, vienas 
seniausių Europos universite 
tų, pergyvena antrąją jaunys
tę. Centriniuose jo rūmuose, 
kurie sudaro XVLXX amžių 
statyinių kompleksą, dirba 
restauratoriai, atkurdami 
pirmykštį šio vienogražiausių 
Vilniaus architektūros an
samblių grožį. '

Senieji Vilniaus universiteto rūmai.

Studentai klausosi paskaitos Pramonės ekonomikos fakulte
to didžiojoje auditorijoje.
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Paskutinės kautynės Kurše
PRANAS PETRONIS 

Iš atsiminimų
1945 metų vasario mėnesį 

Vyriausioji kariuomenės va
dovybė nutarė sujungti abie
jų Pabaltijo frontų—1-ojo ir 
2-ojo—kariuomenes į vieną— 
2-ąjį Pabaltijo frontą ir jo 
vadu paskirti Leningrado 
fronto vadą Tarybų Sąjungos 
maršalą L. Govorovą. Ketvir
toji smogiamoji armija, ku
rios sudėtyje kovojo ir 16-oji 
lietuvių Klaipėdos šaulių divi
zija, gavusi šį vardą po 
uostamiesčio išlaisvinimo, da
bar perėjo į 2-ąjį Pabaltijo 
frontą ir patraukė į Kuršą.

Tai jau buvo antrasis mūsų 
divizijos žygis į Latvijos že
mę. Pirmąsyk mes ten atsidū
rėme po sėkmingo ir spartaus 
puolimo per Žemaitiją, po 
sunkių ir kruvinų mūšių prie 
Usėnų ir Užpelkių kaimų. 
Beveik savaitę pailsėję Pagė
gių- Vilkiškių miškeliuose ir 
aptvarkę bei papildę savo 
gretas, į Latviją išžygiavome 
lapkričio 1 d. ir, praėję 
Naktiškius, Ž. Naumiestį, 
Švėkšną, Karteną, Salantus, 
Apuolę, lapkričio 19 dieną 
pasiekėme divizijai skirtą 
fronto barą. Keli—Lieldziel- 
da, Cimerių, Drunkių, Pam- 
palių, Beržinių, Rubanių ir 
kitų gyvenviečių apylinkėse. 
Tada Kurše buvome beveik 
du mėnesius, dalyvavome ne 
vienose puolamosiose bei gi
namosiose kautynėse ir, išžy
giuodami sausio 19 dieną į 
Lietuvą vaduoti Klaipėdos, 
palikome tą kraštą su paleng
vėjusia širdimi.

Kuršas mums paliko pačius 
slogiausius prisiminimus. Ka
ras visur lieka karu. Daugu
ma divizijos vyrų buvo ne 
naujokai, matę ir šilto, ir 
šalto, kariavę žiemą, vasarą, 
rudenį ir pavasarį, perėję 
fronto keliais nuo Oriolo iki 
Usėnų, bet mums rodėsi, kad 
dar niekur neteko kariauti 
taip sunkiai ir tokiomis bjau
riomis sąlygomis. Kuršo že
mumose lapkričio, o ir gruo
džio mėnesį toks purvas, kad 
nei mašina pravažiuosi, nei 
pėsčias išbrisi, o pabūklus 
nors ant pečių nešk. Į žemę 
neįsikasi: iškabini per kastu
vą, jau ir sunkiasi vanduo, o 
vandenyje ilgai nepagulėsi. 
Išmokome statyti priedangas 
nuo priešo kulkų virš žemės, 
sąvotiškas tvoras iš storų 
rąstų, suguldytų viens ant 
kito ir iš priešo pusės ap
krautu velėnomis. Bet ką 
reiškia apkasas žemėj iškas
tas ar viršuj suręstas, kai 
aplinkui miškas? Nuo šautuvo 
kulkos pasislėpsi, bet nuo 
artilerijos tai jokia priedanga. 
Sviediniai, minos ir stambaus 
kalibro kulkosvaidžių kulkos 
nepasiekia žemės, o sprogsta 
atsitrenkę į medžių kamienus 
ar šakas, skeveldrų lietus 
žyra iš viršaus.

Ir nėra kur nuo tos pražū
tingos krušos palįsti. Nei 
puolame, nei ginamės, vyksta 
kažkokia akla artilerijos dvi
kova, ir kasdien vis netrūksta 
sužeistų ir užmuštų. Gintis 
dar šiaip taip galima, bet pul
ti—tikra pragaištis. Mišku 
puolimo neišvystysi, juo ne
praeis nei tankai, nei artileri
jos nepraveši. Puoli tik siau
romis properšomis tarp miš
kų, skynimais, keliais . . . 
Bet, verždamasis taip pir

myn, nematai kaimynų nei iš 
dešines nei iš kairės, nežinai, 
ar jie atsiliko ar nubėgo 
pirmyn. Jei išlindai į priekį— 
lauk priešo smūgio iš flango, o 
jei nuo kaimyno atsilikai, toks 
likimas ištiks jį, ir tau nejuo
kais šukuos galvą, kad sužlug
dė! puolimą visame bare. Ne 
kautynės, o juodos katės 
gaudymas kambaryje be lan
gų, ir dar tamsią naktį.

Suprantama, nei kariams, 
nei vadams šis antrasis žygis į 
Kuršą nežadino entuziazmo: 
vieni ir kiti pavydėjo tiems, 
kurie puolė centrine kryptimi 
link Berlyno. Niekas nesitikė
jo, kad tenai bus lengvesni 
mūšiai, bet vis tik prieš akis 
buvo aiškus tikslas—karo 
baigtis. O čia—žaidimas su 
pele urve. Vilčių, kad Kuršo 
grupuotė bus greitai sutriuš
kinta, > niekas nepuoselėjo. 
Fronto linija, vienu galu įsirė
musi į Baltijos jūrą prie 
Jurmalciemio, esančio šiau
riau Šventosios, o kitu—prie 
Tukumo, truputį į vakarus 
nuo Rygos įlankos, iš viso 
tebuvo tik 218 km ilgio, o ją 
gynė daugiau kaip 33 vokiečių 
divizijos iš armijų grupės 
“Šiaurė.” Tai buvo 16-oji ir 
18-oji armijos bei generolo 
Klefelio operatyvinė grupė. 
Pirmojoj linijoj stovėjo 23 
divizijos, o užnugary—10 (iš 
jų 3-tankų). Tad vienai divizi
jai vidutiniškai teko ginti 7 
kilometrų barą. Karinė teori
ja tokį strateginį tankumą 
laiko gana dideliu net norma
laus reljefo vietovėje, o čiagi 
buvo pelkynai ir tankūs miš
kai—patys patikimiausi gam
tiniai įtvirtinimai besiginan
tiems ir sunkiausiai įveikia
mos kliūtys puolantiems. Ne, 
greitos karo baigties čia nesi
matė. ... ’.V

Pagaliau ir operatyvinės 
užduotys tiek Leningrado, 
tiek 2-ojo Pabaltijo fronto 
kariuomenės anaiptol nenu
matė kuo greičiau sutriuškin
ti apsuptą Kurše priešo gru
puotę. Tam būtų reikėję prieš 
vokiečių gynybos liniją pasta
tyti žymiai daugiau divizijų, 
negu jų buvo, atitraukiant jas 
iš svarbiausios puolimo kryp
ties Vokietijoje. Antra, būtų 
reikėję šias divizijas aprūpin
ti keliskart didesniu šaudme
nų kiekiu, o šaudmenys buvo 
kur kas reikalingesni armi
joms, kovojančioms prieš pa
grindines priešo jėgas Vokie
tijoje. Visa tai vokiečių kari
nei vadovybei būtų buvę tik į 
naudą. Be to, ryžtingos prie
monės prieš apsuptus vokie
čius būtų pareikalavusios ne
paprastai daug aukų. Vyriau
sioji kariuomenės vadovybė 
nematė mirtino reikalo grieb
tis tokių kraštutinių priemo
nių.

Galutinai įsitikinę, kad 
jiems jau nepavyks pralaužti 
apsupimo žiedo ir susijungti 
su savo armijomis, besiginan
čiomis Rytprūsiuose, vokie
čiai atsisakė puolimo ir ėmė 
rūpintis jūros keliu permesti 
kuo daugiau dalinių į Vokieti
ją prieš ryžtingai puolančias 
tarybines armijas. Sausio mė
nesį iš Kuršo į Vokietiją buvo 
perkeltos 4-oji tankų, 32-oji, 
227-oji ir 389-oji pėstininkų 
divizijos, o taip pat 15-oji SS 
divizija ir 3-ojo SS tankų 

korpuso štabas. Buvęs “Šiau
rės” armijų grupės vadas 
generolas pulkininkas Šerne- 
ris taip pat buvo atšauktas į 
Vokietiją, o jį pakeitė genero
las pulkininkas Randuličius. 
Bet ir jis grupei vadovavo vos 
keletą dienų. Jam išvykus, 
vadovavimą grupei perėmė 
pėstininkų generolas Gilper- 
tas. Sausio 25 dieną armijų 
grupė pakeitė ir pavadinimą: 
dabar ji vadinosi nebe “Šiau
rė,” o “Kuršas.” Vyriausioji 
vokiečių karinė vadovybė 
grupei iškėlė uždavinį—at
kakliai ginti Kuršo pusiasaly
je užimamas pozicijas, pri- 
kaustant čia kuo daugiau 
tarybinių divizijų.

Vasario 5 d. jungtiniame 
frontų karinių tarybų posėdy
je analizuodamas padėtį Kur
še, Tarybų Sąjungos marša
las L. Govorovas pareiškė, 
kad priešas artimiausiu laiku 
stengsis perkelti į Vokietiją 
dar 5-6 divizijas, tad 2-ojo 
Pabaltijo fronto uždavinys— 
neleisti vokiečiams išgabenti 
iš Kuršo kariuomenės, neleis
ti naujoms divizijoms įsijung
ti į mūšius Centrinėje Vokieti
joje. Šito galima pasiekti tik 
laikant priešą nuolatiniame 
įtempime, vykdant operaci
jas, turinčias ryžtingų tikslų: 
pralaužti priešo gynybos lini
ją ir užimti vokiečiams strate
giškai svarbius punktus. To
kie punktai kariajame fronto 
sparne buvo Liepojos uostas, 
dešiniajame Tukumo geležin
kelio mazgas, o centre—Sal
dus miestas. Puolimą buvo 
numatyta pradėti vasario 16 
d. dešiniajame sparne ir vasa
rio 20 d.—kairiajame.

Į Latviją mes atžygiavome 
vasario 16 d. ir užėmėme 
pozicijas Mitelio, Lubeneko, 
Nikraco, Drenkių, Krievai- 
šių, Bložių apylinkėse. Vasa
rio 20 puolime mes, galima 
sakyti, nedalyvavome: divizi
jai tekęs fronto baras buvo 
labiausiai priartėjęs prie gele
žinkelio linijos Saldus-Liepo- 
ja, tad vokiečiai, bijodami, 
kad tarybinė kariuomenė, 
puldama šiame bare, neper- 
kirstų geležinkelio linijos ir 
nenutrauktų 16-osios ir 18-o- 
sios armijų susisiekimo su 
Liepojos uostu, sutelkė čia 
tiek jėgų ir organizavo tokią 
gynybos liniją, kad jos beveik 
neįmanoma buvo pralaužti be 
didelių aukų. Mūsų puolimas 
turėjo tikslą apgauti priešą ir 
nukreipti jo dėmesį nuo svar
biausios puolimo krypties— 
nuo Priekulės geležinkelio 
mazgo, kurį atakavo mūsų 
kaimynas iš kairės -6-oji gvar
dijos šaulių armija. Šį uždavi
nį mes sėkmingai įvykdėme. 
Nelauktai atakavę priešo po
zicijas, 6-osios armijos gvar
diečiai, remiami 51-osios ar
mijos dalinių, per devynias 
dienas trukusius mūšius užė
mė Priekulę, priėjo prie Var- 
tajos upės ir grasino perkirsti 
geležinkelio liniją kitoje vie
toje—netoli Ilmajos stoties. 
Nesusilpnindami prieš mūsų 
diviziją esančio fronto baro, 
vokiečiai prieš 6-ąją gvardijos 
Šiaulių armiją metė visus savo 
rezervus ir puolimą sustabdė. 
Mūšiai prie Priekulės tokiu 
būdu privertė vokiečius 
smarkiai susilpninti savo gy
nybą Tukumo ir Saldus rajo
nuose. Ir jeigu vasario 16 d. 
puolimas Tukumo kryptimi 
beveik nedavė apčiuopiamų 
rezultatų, tai kovo 3 dieną, 
t. y. tuojau po mūšių prie 
Priekulės, prasidėjęs naujas 
puolimas leido mūsų armi
joms gerokai pasistūmėti pir
myn gana plačiu ruožu nuo 
Saldus iki pat Tukumo.

Prieš kovo 3 d. puolimą 4-oji 
smogiamoji armija persidislo
kavo Saldus kryptimi, o mūsų 
divizijai buvo paliktas tas 
pats fronto baras, dabar perė
jęs 6-osios gvardijos šaulių 
armijos dispozicijon. Iki pat 
karo pabaigos 16-oji lietuvių 
šaulių divizija ir kovojo šios 
armijos sudėtyje, užimdama 
vis tas pačias pozicijas.

Bus daugiau

Lietuvos mikrobiologų darbai

Vilniaus bandomoji pramo
nės fermentinių preparatų 
gamykla—viena didžiausių 
šalies mikrobiologijos pramo
nėje.

Kasmet čia pagaminama 
vis daugiau protosuptilino, 
talkinančio žemdirbiams, 
amilosoptilino, padedančio 
sparčiau ir kokybiškiau dirbti 
tekstilei ir maisto pramonės 
darbuotojams. Per devynis 
šių metų mėnesius gamyklos 
kolektyvas pagamino virš pla
no 33 tonas fermentinių pre

“Panaudoti savo talentus 
kovai už žmonių laimę” 
Sako Tarybinė kino žvaigždė Donatas Banionis

Tą rytą Vilniaus gatvės 
buvo tuščios tuštutėlės. Vos 
ėmus aušti, tesigirdėjo, kaip 
ūžia mažas elektros generato
rius, teikiąs srovę galingiems 
filmavimo prožektoriams.

— Kamera!—staiga suko
mandavo režisierius Marijo
nas Giedrius aktoriams ir 
operatoriui.

Lietuvos kino studijos gru
pė filmavo “Neigimo dėsnį” 
pagal žinomo lietuvių rašyto
jo Vytauto Bubnio romaną 
“Nesėtų rugių žydėjimo me
tas.” Čia sutikau Donatą 
Banionį, kuriam suteiktas

garbingas Liaudies artisto 
vardas.

— Lig šiol man neteko 
dirbti su Marijonu Gied
rium,—ėmė pasakoti jis.— 
Jau ilgas laikas aš norėjau 
vaidinti kuriame nors jo fil
me, bet vis nesisekė. Dabar, 
kai mano svajonė išsipildė, aš 
labai džiaugiuosi man pasiūly
tu vaidmeniu. Aš vaidinu 
valstietį, kuris persikėlė į 
miestą ir tapo darbininku. Jo 
gyvenimas buvo gana sudė
tingas—būdingas pokariniam 
laikotarpiui. Personažas nu
brėžtas scenarijuje itin subti
liai ir su giliais filosofiniaįs 
niuansais. Jis—geras darbi
ninkas, net pirmūnas, ir vis 
dėlto nesijaučia patenkintas 
gyvenimu, kurį pasirinko. 
Širdies gelmėse ilgisi savojo 
kaimo ir žemės.—Supratęs, 
kad apsiriko, kad jis yra lyg iš 
vandens iššokusi žuvis, įsiti
kina, kad kelio atgal nėra. Dėl 
to jis nesijaučia tvirtai stovįs 
ant kojų, neranda sau ramy
bės . . . Man patinka šis 
vaidmuo todėl, kad aš turiu 
galimybę giliai analizuoti pa
sikeitimus žmogaus gyveni
me.

Pokalbį tęsėme, vykdami į 
Inturisto bilietų kasą,' kur 
aktorius turėjo pirkti bilietą į 
Varšuvą.

— Aš vykstu į Lenkiją 
filmuotis kino juostoje apie 
Feliksą Dzeržinskį. Joje aš 
vaidinu Gartingą, kuris, pri

paratų, realizavo viršplaninės 
produkcijos už 208 tūkstan
čius rublių. Fermentai su 
valstybiniu kokybės ženklu 
sudaro 22,8 procento visų 
vilniečių gaminių. Puikūs dar
bo rezultatai pasiekti sutelk
tomis viso kolektyvo jėgomis. 
Trečdalis gamyklos darbinin
kų—komunistinio darbo spar
tuoliai. Jų tarpe fermentų 
gamybos cecho darbininkė A. 
Suboč, aparatininkai M. Mi
liūnas, M. Rickevičienė ir 
daugelis kitų.

sidengęs diplomato pasu, va
dovauja užsienio šnipų tink
lui.. . Šis vaidmuo man visai 
naujas, ir turiu pasakyti, tai 
bus savotiškas profesinis eks
perimentas, nes lig šiol nesu 
vaidinęs neigiamo personažo. 
Man liko nusifilmuoti tik 
viename epizode, ir režisie
rius Anatolis Bobrovskis 
baigs darbą su aktoriais.

Po kiek laiko Donatą Banio
nį sutikau Maskvoje, jau 
grįžusį iš Lenkijos. Mes kal
bėjomės . . . prezidento kabi
nete. Pavargęs, žilaplaukis 
žmogus su akiniais sėdėjo prie 
ilgo masyvaus stalo šalia Čilės 
vėliavos. Palinkęs prie mikro
fono, jis ryžtingai sakė kalbą, 
paskutinį savo kreipimąsi į 
tautą, kuri išrinko jį būti 
valstybės galva. Čia, “Mosfil- 
mo” studijoje buvo filmuoja
ma finalinė scena kino juostai 
“Kentaurai” apie fašistinės 
chuntos perversmą ir Čilės 
liaudies tragediją.

— Prieš kurį laiką,—papa
sakojo Donatas Banionis,— 
man pasitaikė perskaityti Vy
tauto Žalakevičiaus scenarijų 
“Kentaurai” žurnale “Tautų 
Draugystė” ir iškart pajutau 
geraširdį pavydą aktoriui, 
kuriam bus pasiūlytas prezi
dento vaidmuo, be galo įdo
mus ir nelengvas. Ir kaip tik 
pasitaikė, kad režisierius Ža- 
lakevičius pakvietė mane tai 
rolei. Pats save klausiau, kaip 
man pavyks įtikinamai ir 
teisingai išreikšti žmogiškuo
sius bruožus tokios iškilnios 
asmenybės, kuri taip ryškiai 
įėjo į istoriją? Juk turėsiu 
pavaizduoti Salvadorą Aljeri- 
dę su stipriais ir silpnais jo 
bruožais ypač tada, kai jis 
lieka vienas su savo mintimis 
ir jausmais, kada jis pats save 
klausia, kaip tat galėjo atsi
tikti. Tokiu būdu tai bus dar 
vienas, ir galbūt atsakingiau
sias ir sunkiausias, vaidmuo 
prie tos galerijos portretų, 
kuriuos lig šiol sukūriau fil
muose.

— Daugelis menininkų Va
karuose, atrodo, gyvena tikė
dami, kad jų uždavinys yra 
išreikšti save ir atspindėti 
pasaulį, apeinant prieštaravi
mus ir konfliktines situacijas. 
Aš tikiu, kad menininkų lau
kia garbinga misija įdėjų 
susikirtimuose ir kad savo 
talentus jie turi panaudoti 
kovai už demokratiją, pažan
gą, pasaulio taikų ir žmonių 
laimę, nesvarbu, kurioje mū
sų planetos dalyje jie gyven
tų.

Jurijaus Belkino reportažą 
iš “Moscos News” spalio 15 d.

numerio atpasakojo
J. Subačius

“LAISVEI” IŠ KAPSUKO

LINELĮ RAUNU NE VIENA
Su zanavykais jau buvau 

mūsų laikraščio gerb. skaity
tojus vieną sykį supažindinęs, 
rašydamas apie kraštotyrinę 
kompleksinę ekspediciją Ša
kių rajone, Lukšiuose. Dabar 
vėl esame zanavykuose, tik mėgėjų, turinčių net namuose
kiek tolėliau nuo Lukšių; 
buvusioje Degutynėje, dabar 
“Šviesos” kolūkyje. Nevadin
kime zanavykų navykais, 
kaip tai kartais padarote, bet 
jų tikruoju vardu. Zanavykas 
ir lieka zanavyku, kapso iš jo 
nepadarysi. Pats žodis, gi, 
yra slaviškas “zanovik,” tai 
reiškia užnovietį, t..y. gyve
nantį už Novos upeliuko.

Ir taip rugsėjo 4 dieną 
išgirdome griausmingą, su 
tam tikro humoro doze, mūsų 
mokyklos direktoriaus V. 
Cerneckio balsą, kad šiemet 
vyksime talkininkauti ne dzū
kams, bet zanavykams, padė
ti linus rauti ir juos apdoroti. 
Žinoma, bus kiek ir kitokio 
darbo, bet pagrinde prie linų. 
O orai šiemet žemdirbių nele
pina. Lietinga vasara, toks 
pats lietus. Jei ne dieną, tai 
naktį turi būtinai išsilyti. . .

Ir taip šaunūs zanavykų 
vairuotojai, kepures and šono 
pakreipę susodinę mūsų mer
geles rūteles išsivežiojo pas 
save į kolūkius.

Kelionė į Šakius ilgai netru
ko. Aišku, Šakiams iki Kapsu
ko dar toli ir gyventojų 
skaičiumi ir pastatais. Nors ir 
čia matyti rūpestinga šeimi
ninko ranka. Miestas po tru
putį auga, plečiasi. Didelė 
puošmena yra dirbtinis tven
kinys centre, gera universali
nė parduotuvė ir kiti pastatai.

Šakiečiai mus pasitiko gra
žiai, svetingai, prižadėjo 15 
statinių medaus ir kitokių 
gėrybių, jei gerai dirbsime. 
Eilė kolūkių į talkininkių 
gyvenamas patalpas įvedė 
televizorius, radijo aparatus, 
kad tik mergelės lelijėlės 
nesijausiu atskirtos nuo liku
sio pasaulio. Kadangi aš su 
savo 18 šaunių merginų gvar
dija apsigyvenom Griškabū
dyje, todėl savo įspūdžius ir 
pradėsiu nuo šio miesteliuko. 
Gal ir laisviečių tarpe yra 
buvusių griškabūdiečių, todėl 
jiems taip pat gali būti įdomu 
bent per laikraštį prisiminti 
savo tėviškę.

Griškabūdis
Girškabūdis-nedidelis 

miesteliukas, esąs svarbioje 
kryžkelėje. Todėl ir II pasau
linio karo metais čia vyko 
smarkios kautynės apie ką 
liudija ir gražios kapinės 
žuvusiems tarybiniams ka
riams. O jų čia palaidota keli 
šimtai.

Tebestovi senoji aštuon
kampė veikianti medinė baž
nytėlė, saugoma, kaip archi
tektūros paminklas. Mieste-

V. GULMANAS

lyje yra vidurinė mokykla, 
biblioteka su 18,000 knygų. 
Pagrindinę masę skaitytojų 
sudaro besimokantis jauni
mas, bet yra ir nemažai 
kolūkiečių, didelių knygos 

neblogas bibliotekėles. Sena
sis Griškabūdis buvo beveik 
išimtinai medinis. To paliki
mo dar yra nemažai. Tačiau 
auga ir naujasis mūrinis Griš-
kabūdis. Yra tikrai gražių 
namų, ypač Rasos gatvėje, 
kurie drąsiai galėtų stovėti ir 
sostinėje Vilniuje, Kaune.

Maždaug už 9 kilometrų nuo 
Griškabūdžio yra Degutynės 
gyvenvietė, sudaranti “Švie
sos” kolūkio centrą. Kadangi 
mūsų darbovietė kaip tik čia, 
todėl mielus skaitytojus noriu 
dar trumpai supažindinti ir su 
šiuo kolūkiu.

“Šviesos” kolūkyje
“Šviesos” kolūkis, į kurį 

patekau su savo 18 rinktinių 
merginų “gvardija,” yra vie
nas stipresnių rajone. Plo
tas—2648 hektarai. Augina
ma pagrinde linai, kai kurios 
grūdinės kultūros, ypač mie
žiai, avižos, nes rugiai čia 
prastai auga, netinkama že
mė. Pirmininkas V. Zigman
tą, su aukštuoju veterinarijos 
mokslu ir spec, viduriniu 
žemės ūkio,energingai imasi 
statybų, kurių kolūkyje dar 
labai trūksta. Statomos dide
lės dirbtuvės, 800 vietų karvi
dė, baigiami kultūros namai. 
Ateinančiais metais per De- 
gutynę eis asfaltuotas kelias, 
kad nebūtų to įgrisusio purvo. 
O jo netrūksta, ypač prie 
dirbtuvių, kur traktoriai že
mę malte išmala. Tikrai gali
ma dainuoti:
“Per Klausučių ulytėlę
Ciu dra, dralialia 
Bridau gilų purvynėlį, 
Vai kuku, vai lia lia.”
Žmonių kolūkyje apie 500. 

Iš jų darbingų apie 200. Į 
nedarbingų skaičių įeina maži 
vaikai, seneliai, invalidai. 
Trūksta darbo jėgos. Kodėl? 
Viena pagrindinių priežasčių, 
kad dar nepastatytas vaikų 
darželis ir nėra su kuo palikti 
namie vaikų. Pastačius arti
miausiu laiku, padėtis kiek 
pagerės, bet dar nevisiškai, 
kadangi darželis daugiausiai 
galės aptarnauti tuos, kurie 
gyvena grupinėje gyvenvie
tėje. 0 su viensėdininkais, 
gyvenančiais atokiau nuo ko
lūkio centro, dar bus bėdų. 
Šiaip kolūkiečių uždarbio vi
durkis sudaro 150 rb., kas yra 
visai neblogai. Mechanizato
riai, traktorininkai, ypač sta
tybininkai, uždirba iki 800 rb. 
per mėnesį. Aišku, problemų 
yra ir daugiau. Tačiau, jei jos 
bus taip energingai šalina
mos, kaip dabar, “Šviesoje” 
tikrai bus šviesu. To ir reika
linga palinkėti.

i
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KANADOS ŽINIOS
Montreal, Que.

PADĖKOS ŽODIS

Mirus mūsų brangiam vyrui 
ir tėvui, norime išreikšti 
nuoširdžiausią padėkos žodį 
visiems draugams ir drau
gėms, kurie lankėte karstą 
šermeninėje, palydėjote į am
žino poilsio vietą, Mont Royal 
kapines. Dėkojame už pri
siųstas gėles. Ačiū šeiminin
kei N. Naruševičienei ir vi- 
siems-visoms, kurie padėjote 
paruošti pietus. Ačiū Ch. 
Juškai už visais reikalais 
rūpestį, drg. Vilkeliui už 
atsisveikinimo kalbą išlydint į 
kapus ir kapinėse, ir visiems 
kurie mums moraliai padėjote 
pergyventi mus ištiktą neti
kėtą nelaimę dėl mūsų bran
gaus vyro ir tėvo mirties.

Širdingai ačiū visiems.
Žmona Elena ir sūnus 

Donaldas su šeima,
Petrauskai

Montrealiečiai 
parėmė Laisvę

į šauktą aldiečių ir “Lais
vės” skaitytojų susirinkimą 
spalio 28 atsilankė gražus 
būrys draugijos ir laikraščio 
patrijotų. Kaip liūdna, kad 
kiekviename draugijos susi
rinkime pasigendame tai vie
no, ta'Ldviejų narių, kuriuos 
mirtis iš mūsų tarpo išskiria. 
Ir šiame susirinkime vienos 
minutės atsistojimu buvo pa
gerbtas miręs ilgametis val
dybos narys—Juozas Pet
rauskas.

Išklausėme eilę pranešimų, 
ilgą finansų sekretoriaus L. 
Kisieliaus raportą apie narių 
ir finansinį kuopos stovį, 
kuriame pažymėjo, kad visi 
nariai, išskyrus vieną, užsi
mokėję narines duokles už 
šiuos metus ir jau kai kurie 
užsimokėjo ir už sekančius 
metus, tad kuopos iždas, 
dėka paskutinių dviejų paren
gimų, paaugo.

Apsvarsčius kitus kuopos 
reikalus, nutarėme suruošti 
rengimą, kada pasitaikys ge
ra proga. Atsisakius drg. J. 
Vilkelienei rašinėti į “Laisvę” 
Montrealo žinutes, šį darbą 
sutiko prisiimti P. Kisielienė, 
kuriai tautiečiai pasižadėjo 
suteikti žinių.

Ilgiau apsistota “Laisvės” 
vajaus klausimu. Drg. B. 
Kvietinskui paprašius laik
raščiui paramos, suaukota 
$500. Tik gaila, kad Kanados 
dolerio vertei nupuolus, 
“Laistei” pasiųsta ameriko
niška valiuta tik $400. Tai 
didelė laikraščiui skriauda. 
Taip pat atsinaujinant laik
raštį. Tas daug palengvins 
vajininkams darbą, nes juos 
užpuolė ne tik sunki metų 
našta, bet kai kuriuos kamuo
ja ir nesveikata. Labai pagei
dautina iš skaitytojų, kad jūs 
daugiau kooperuotumėte su 
vajininkais (rytinėj miesto 
dalyje su L. P. Kisieliais, o 
Verdūne ir apylinkėje su J. 
Urbanavičium). O už vis ge
riausia būtų, kad skaitytojai 
patys tiesiai “Laisvei” pasiųs
tų savo atsinaujinimus ir 
aukas.

Mūsų sunkiai ir ilgai 
sergantys ligoniai

Ne vien mirtis retina mūsų 
senosios kartos gretas, bet ir 
dėl savo sunkios sveikatos 
padėties visa eilė gerų buvu
sių veiklų tautiečių jau seniai 
nedalyvauja mūsų tarpe, nes 
jau kai kurie per keletą metų 
pribokšti sunkių ligų, guli 
ligoninėse, ar namieje. Iš jų 
pažymėtini: Ilgametis šios 
kolonijos buvęs veikėjas Juo
zas Lesevičius, Verutė Mika
lauskienė, Frank Šuplevičius, 
Verutė Ivaškevičienė, A. 
Kmieliauskas , E. Urbanavi
čienė, A. Verimauskienė. 
Laiks nuo laiko liga sunkiai 
pakamuoja ir F. Kaušakį, ir 
šiuo laiku jis randasi blogoje 
sveikatos padėtyje.

Bene skaudžiausiai pergy
vena, tai J. S. Čičinskai dėl 
savo jaunamečio anūkėlio, 
kuris jau keli metai guli 
ligoninėje—nei kalba, nei jau
čia, nei pažįsta žmogų, net ir 
artimiausią. Kaip skaudu žiū
rėti į tokį ligonį, kad ir 
pasiskųsti negali.

Kam sveikata ir laikas lei-

A. GRINKUS

Nuo Vancouver, B. C. 
ligi Vilniaus

[Antra dalis)

Sunku įsivaizduoti, kaip 
galima tvarkyti šešių tūk
stančių kambarių viešbutį. O 
viešbutyje “ROSSIA” tvarka 
gera. Viešbutis užima ištisą 
kvartalą, geriau pasakius, 
keturis kvartalo šonus, su 
didele eikšte, kaip ir parku, 
tarpe keturių sujungtų di
džiulių pastatų.

Mums teko nakvoti šiauri
niame pastate. Pro langus 
buvo matyti parkas, pilnas 
įvairių gėlių, medžių, van
dens fontanų. Skersai par
ką—pietinė viešbučio dalis, gi 
rytinė ir pietinė dalys abiejo
se parko pusėse.

Kiekvienam aukšte, kori
doriuose, trys budėtojos, ku
rios aprūpina svečius reika
linga informacija, minkštais 
gėrimais, ir priima ir atiduo
da kambarių raktus. Du di
deli restoranai—vienas apa
čioje, kitas 21-am aukšte, gi 
mažesnės valgyklos antrame 
ir šeštame aukštuose.

Pusryčius teko valgyti že
mutiniame restorane. Čia la
bai veikia savitarna. Prie 
įėjimo laiptų stovi mergina ir 
iš kiekvieno įeinančio priima 
po vieną rublį. įėjęs imk 
valgyt ir gerk, ką tik nori 
(arbatos, pieno ar kavos) ir 
kiek tik nori. Vien už kavą 
reikia dar primokėti po dvide
šimts kapeikų.

Čia girdėt kalbančių įvairio
mis pasaulio kalbomis: anglų, 
vokiečių, prancūzų, rusų ir 
lietuvių, gi daugumos ir su
prasti negali kuria kalba jie 
kalba.

Kaip pasikeitė ši pasaulio 
dalis! Caro Rusija buvo vadi
nama “Tautų kalėjimu,” da
bar gi, prie Tarybų santvar
kos, visos tautos ir visos 
kalbos lygiai gerbiamos.

Bevaikščiojant po raudoną
ją aikštę ir po didžiulę krau
tuvę “GUM,” buvo matyt 
žmonių iš visų pasaulio kraš
tų. Tai buvo aišku iš apran
gos įvairumo ir veidų odos 
spalvų.

Prie Lenino mauzoliejaus 
keitėsi jaunų kareivių garbės 
sargyba, gi ilgos eilės lanky
tojų nusitęsė per visą aikštę 
kaž kur toli už istorinių 
pastatų.

Nebuvo mums laiko laukti 
savo eilės prie Mauzoliejaus, 
nes pirmą vai. mūs jau lauks 

džia, prisiminkime šiuos sun
kios padėties ištiktus tautie
čius, karts nuo karto atlanky
kime, paguoskime.

Iš laikinų ligonių yra D. 
Gurklis. Jis susižeidė koją.

Visiems sergantiesiems lin
kiu kuogreičiausiai pasveikti.

P-rėK.
Montrealiečių aukos 
“Laisvei”
L.L.D. Montrealo kp. $100.00 
Moterų Klubas..........$ 50.00
A. E. Morkevičiai ...$ 50.00
L. P. Kisieliai............. $30.00
J. E. Urbanavičiai . . . .$30.00
J. J. Vilkeliai............$ 20.00
J.Kuica..................... $ 20.00
M. Janušienė............$ 20.00
J.P.Taruškai............$ 15.00
B. Kvietinskas..........$ 15.00
F. Spaičys................. $ 15.00
B. Šalčiūnas..............$ 15.00
A. Šuplevičienė........$ 15.00
S. Virbalas........... . .$ 18.00
J.Kaušyla................. $ 13.00
V. Zavišienė..............$ 10.00
V.O.Verbylai..........$ 10.00

(anksčiau aukavo $10.00)
O. Veršinskienė........$ 10.00
J.Braknys................$ 10.00
J.Stukas................... $ 10.00
O. Kielienė................$ 10.00
E. Juraitienė............$ 8.00
V. Knistautienė . . . . . $ 5.00

$500.00
Kanadiškais pinigais sukel

ta $500.50, o amerikoniška 
valiuta pasiuntėme $400.00.

viešbučio taxi vežti į Vnukov 
aerportą. Tad pusvalandžiui 
užėjome į tą milžinišką par
duotuvę. Čia matėme lenty
nas, perkrautas visokių pre
kių, gi pirkėjų visuose sky
riuose—vos begali praeiti! 
Pastebėjome prekių, impor
tuotų iš įvairių šalių: Bulgari
jos, Čekoslovakijos, Rumuni
jos, Demokratinės Vokietijos 
ir daugelio kitų pasaulio kraš
tų. Klausiau keleto pardavė
jų: “Kodėl daugiau pirkėjų 
matyti prie importuotų pre
kių?” Man paaiškino: “Kiek
viena šalis į užsienį ekspor
tuoja tiktai geriausios rū
šies prekes, jūs, kanadiečiai, 
kurie pirksite Tarybų Sąjun
gos eksportuojamą automobi
lį “LADA” Kanadoje, patvir
tinsite, kad tai irgi yra aukš
čiausios rūšies produktas.” 
(Š. m. rugsėjo mėnesį į 
Kanadą atvežė pirmutinį 
tūkstantį “LADA” automobi
lių). Taip, žmonės pirkdami 
importuotas prekes, gauna 
vien tik pirmos rūšies pre
kes.”

Iš Vnukov aerporto lėktu
vas pakilo apie 15 vai. 30 min. 
(2:30 vai. po pietų), po pusan
tros valandos jau buvome virš 
Tėvynės laukų. Pro debesų 
prošvaistes buvo matyti ly
gūs laukai, atskiri miškų 
plotai ir kalvos ir kloniai, lyg 
skaidrus šilko kašpinas, vin
guliavo upė Neris. Man širdis, 
rodos, plakė, vis garsiau ir 
greičiau!

Po keliolikos minučių, jau 
bučiavomės su giminėmis ir 
draugais. Gaila, kad dėl pada
rytos klaidos Kanados kelio
nės agentūroje, pranešėme, 
kad į Vilnių atvyksime septy
niomis valandomis anksčiau 
tai buvo jiems ilgas laukimas, 
gi mums didelis nemalonu
mas.

Apsistojome Neringa vieš
butyje—tam pačiam, kur bu
vome prieš penketą metų. Čia 
pat gretimais yra didelis 
restoranas, mėsos parduotu
vė ir daug įvairių mažesnių ir 
didesnių krautuvių abiejose 
Lenino prospekto pusėse. Ga
lėsime palyginti šių metų 
kainas su užsirašytomis prieš 
penkis metus. Atsivežiau tą 
pačią užrašų knygutę.

Kanadoje valstybinė ir pri
vatinė propaganda įtikinėja

Mūsų žymioji veikėja 
detroitietė Stefanija Masytė 

vėl viešėjo Lietuvoje

Su duona ir druska sutinkama viešnia iš Detroito Stefanija
Masytė. . V. Kapočiaus nuotrauka

TA PATI IR KASKART 
NAUJA. . .

Žinoma JAV pažangių lietu- 
-vių veikėja detroitietė Stefa
nija Masytė jau ketvirtą kartą 
aplankė savo tėvų žemę. 
Gimusi, išaugusi ir aukštuo
sius mokslus baigusi Ameri
koje, Stefanija Masytė ne tik 
nenutauto, neišsižadėjo ir ne
pamiršo savo tėvų žemės, bet 
jau tiek metų palaiko artimą 
ryšį su Tarybų Lietuva, o 
Jungtinėse Valstijose yra ak
tyvi lietuvių visuomenininke, 
pažangiosios spaudos bendra
darbė ir platintoja.

Kaip ir kiekvieną kartą, 
viešnia pirmiausia nuskubėjo 
į tėvų gimtinę, į Anykščių 
rajoną. Tik išvydusi Anykš
čius, ji suplojo rankomis iš 
nuostabos: kur praėjusį kartą 
buvo nedidelis pastatas, da
bar—įspūdingi, milijoną rub
lių kainavę, 500 vietų kultū
ros namai. Nebuvo anąkart ir 
rajone įsisteigusio Arklio mu
ziejaus. “O kiek čia naujų 
namų, kiek apartamentų žmo
nėms,”—stebėjosi viešnia.

Nemaža staigmenų buvo ir 
tėvo Miko Masio-Detroitoečio 
gimtajame Andrioniškyje. Su 
tradicine duona ir druska 
sutiktai viešniai buvo aprody
ta apylinkės biblioteka, dabar 
užimanti visą namą, su gero
kai išaugusiu knygų fondu. 
Vienas bibliotekos kambarys 
paskirtas įžymaus andrioniš- 
kiečio Miko Masio atminimui. 
Čia galima rasti medžiagos 
apie jį patį, gausu jo ir 
dukters Stefanijos padovano
tų knygų. Vakarais į šį kam
barį renkasi apylinkės jauni
mas, čia ir S. Masytės pado- 

žmones, būk infliacija “vyksta 
visame Pasaulyje, net ir Ta
rybų Sąjungoje.” Tuoj palygi
nau mėsinės lange matomas 
kainas. Pasirodo, kad tos 
pačios kainos, o kaip kurios 
ypač dešroms—net pigesnės, 
kaip buvo 1973 metais!

Neringos restorane irgi 
maistas pigesnis, kaip buvo 
anais metais. Dabar gali gauti 
“kompleksinius” pietus (yra 
du iš anksto paruošti pasirin
kimai) už 70 kapeikų (tai apie 
dolerį). Vakarienei didesnis 
pasirinkimas, bet ir tuo laiku 
nesuvalgėme daugiau, kaip už 
vieną rublį ir 45 kap. (apie 
$2.00).

Gi išėję pasivaikščioti po 
Vilnių, matėme daug žmonių 
Kapsuko gatvėje einančių į 
valgyklą Sultainiai, Kapsuko 
g-vėj nr. 6, kur ir mes 
užėjome. Čia labai greitas 
aptarnavimas ir labai pigios 
kainos: Žmona paprašę ban
delės su dešrele ir didoką 
dubenį sriubos, kaina 22 kp. 
Aš užsisakiau bandelę su 
malta mėsa ir sriubos už 
dvylika kapeikų. Tai pigesnio 
užkandžio, niekur pasaulyje 
dabar negalima gauti.

Bus daugiau 

vanotas spalvotas televizo
rius . . .

Tą dieną Andrioniškio kul
tūros namuose buvo pasakyta 
daug šiltų žodžių apie Masių 
šeimą. Žinomas visuomenės 
veikėjas, Socialistinio Darbo 
Didvyris Justas Paleckis ir 
poetas Vacys Reimeris pla
čiau nušvietė pažangiosios 
lietuvių emigracijos ryšius su 
Tarybų Lietuva, taip pat 
pažymėjo vaidmenį Miko Ma
sio, kuris, gyvendamas JAV, 
buvo aktyvus pažangaus fron
to veikėjas, nenuilstantis ko
votojas už darbo žmonių rei
kalus.

Vietos kolūkio pirmininkas
C. Narkevičius padovanojo 
viešniai paveikslą, primenan
tį jos tėvo gimtąsias apylin
kes. S. Masytė šį kartą atvežė 
bibliotekai savo tėvo kūry
bos—pjesių, jo žurnalistinės 
veiklos pavyzdžių albumą, 
prašė nepasididžiuoti ir 
priimti iš jos nedidelį suveny
rą apylinkės jaunimui—muzi
kos kombainą. . .

Susitikimas-literatūros va
karas išsiliejo į šiltą tarpusa
vio bendrąvimo upę. Vaikų 
choras dainavo daineles, mo
kiniai deklamavo lietuvių poe
tų eiles, susitikimo dalyviai 
dalijosi prisiminimais apie Mi
ką Masį, poetai Justas Palec
kis ir Vacys Reimeris skaitė 
savo kūrinius.

Šio savo apsilankymo Lie
tuvoje metu S. Masytė pla
čiau susipažino su respublika. 
Viešnią stebino Palangos ku
rorto išsiplėtimas, kitų Lietu
vos miestų greitas augimas, ji 
džiaugėsi nuostabiais pane
munės ir Žemaitijos vaizdais. 
Į savo kelionės bloknotą vieš
nia prisirašė daug įdomių 
Tarybų Lietuvos gyvenimo 
faktų.

Kai, atsisveikinant Vilniaus 
aerodrome, Stefanija Masytė 
buvo paklausta, kaip ji susu
muotų šio apsilankymo Lietu
voje įspūdžius, ji atsakė:

— Kiekvieną kartą randu 
tą pačią brangią tėvų šalį, bet 
kaskart vis naują, vis gražes
nę ... Ir negaliu susilaikyti 
nuo mane užplūstančių susi
jaudinimo ašarų. . .

Juozas Chlivickas

Paminklo žvejui Klaipėdoje 
[skulpt. K. Kisielis] frag
mentas.

B. Aleknavičiaus nuotr.

Iš Lietuvos padangės
Didžiausias Lietuvos tiltas
Jurbarkas. — Lapkričio 3 

dieną čia iškilmingai atidary
tas tiltas per Nemuną—di
džiausias Tarybų Lietuvoje. 
Jis tvirčiau sujungė ne tik 
Šakių ir Jurbarko rajonus, 
bet ir dvi Lietuvos dalis—Že
maitiją ir Suvalkiją, kas labai 
svarbu visos respublikos eko
nomikai. Nemažiau reikšmin
ga ir tai, kad naujasis tiltas 
labai pasitarnaus ir kaimyni
nių Baltarusijos, Latvijos 
Respublikų bei Kaliningrado 
srities ekonominiams ir kultū
riniams ryšiams plėsti.

Tilto atidarymo iškilmėse 
dalyvavo Lietuvos Komunis
tų Partijos ir Respublikos 
vyriausybės vadovai, šio mo
dernaus inžinierinio įrenginio 
statytojai, Jurbarko, Šakių ir 
kitų kaimyninių rajonų gy
ventojai.

Lietuvos KP CK pirmasis 
sekretorius Petras Griškevi
čius nuoširdžiai pasveikino 
tilto statytojus, kurie įveik
dami didelius sunkumus, tiltą 
pastatė visais metais anks
čiau, negu buvo planuota.

Didžiausias Lietuvos tiltas 
pradėjo savo gyvenimą. Juo 
rieda automašinos su liaudies 
ūkio kroviniais iš pietinių į 
šiaurinius ir vakarinius Tary
bų Lietuvos rajonus ir atgal. 
Atidaryti trys keleivinių 
autobusų maršrutai iš Šakių į 
Klaipėdą, iš Jurbarko į Kap
suką, iš Jurbarko į Druskinin
kus.

Vaikų Chirurgijos 
Centras Vilniuje

Augančiame Santariškėse 
sveikatos miestelyje, spalio 

Prie Kauno pilies mūrų dvi draugės—amerikietė Gina Ši 
liauskaitė ir Audronė Jonelytė iš Monrealio.

Žymusis Tarybų Lietuvos skulptorius Gediminas Jokubonis 
prie jo gaminamo paminklo karvedžiui Vytautui Putnai 
paminklo. Paminklas stovės Molėtų centre.

švenčių išvakarėse atšvęstos 
pirmosios įkurtuvės. J Naujus 
statomos respublikinės vaikų 
ligoninės korpusus persikėlė 
chirurgijos skyrius, kuris 
taps vaikų chirurgijos centru. 
Naujajame skyriuje, 300 lo
vų. Ligoninė pastatyta iš 
lėšų, uždirbtų Lenininių šeš
tadienio talkų metu.

Sveikatos miestelyje taip 
pat sparčiai statoma daugia- 
profilinė ligoninė, onkologijos 
institutas.
Literatūros ir Teatro Šventė

Kauno dirbtinio pluošto ga
mykloje buvo surengta litera
tūros ir teatro šventė, skirta 
Lietuvos Komunistų Partijos 
ir Tarybų valdžios įkūrimo 
Lietuvoje šešiasdešimto
sioms metinėms. Net trylika 
vakarų gamyklos kultūros ir 
sporto rūmuose vaidino,ruošė 
spektaklius, rašytojai, litera
tūros kritikai susitiko su 
įmonės darbuotojais.

Žiūrovai susipažino su Res
publikos teatrų repertuare 
esančių dauguma Juozo Gru
šo, Justino Marcinkevičiaus, 
Kazio Sajos dramos kūrinių, 
kuriuos suvaidino Vilniaus, 
Panevėžio ir Kauno dramos 
teatrai. Kiekvieno dramatur
go spektaklių ciklą užbaigė jų 
kūrybos vakarai, sukėlė ypač 
didelį publikos susidomėjimą.

Šventės uždarymo vakare 
Partijos istorijos instituto di
rektorius Romas Šarmaitis 
susirinkusiems papasakojo 
apie revoliucinę Lietuvos dar
bo žmonių kovos, Lietuvos 
Komunistų Partijos nueitą 
kelią, savo atsiminimais pasi
dalijo J ustas Paleckis.

V. Petkevičienė
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Džiaugiasi, kad jaučia skausmą

Euclid, Ohio.— Darbininkas Mike Sivillo labai džiaugiasi, 
kad jis jaučia skausmą, kai gydytojas jam adata bado 
pirštą. Mat, prieš tūlą laiką dirbtuvėje jam mašina buvo 
nutraukus dešinės rankos 4 pirštus, bet chirurgai jam juos 
atsodino. Jautimas skausmo parodo, kad jie prigyja!

LIETUVA JAU RUOŠIASI 1980 METŲ 
DAINŲ ŠVENTEI

Vilnius. — įvyko 1980 metų 
Respublikinės dainų šventės 
organizacinio komiteto posė
dis. Pranešimą apie pasiruoši
mo šventei uždavinius padarė 
organizacinio komiteto pirmi
ninkas, Lietuvos KP CK sek
retorius L. Šepetys.

1980 metų dainų šventė, 
skirta Tarybų valdžios Lietu
voje atkūrimo ir Lietuvos 
įstojimo į TSRS sudėtį 40-me-

čiui, pažymėta posėdyje, bus 
didelės politinės ir visuomeni
nės reikšmės įvykis respubli
kos gyvenime.

Posėdyje buvo patvirtintas 
dainų šventės organizacinio 
komiteto sekretoriatas šven
tės komisijos, rajonų ir mies
tų šefai—konsultantai.

Numatyta dainų šventės 
programa, kurią sudarys liau
dies ansamblių vakaras, šokių 
ir dainų dienos. ELTA

MIAMI, FLA.
L. L. D-jos 75 kuopos ir

pažangiųjų organizacijų spau
dos naudai parengimas buvo 
labai sėkmingas. Parengimas 
įvyko spalio 29 L. S. C. 
patalpose. Prisirinko daug 
narių ir svečių, vietinių ir iš 
toliau. Buvo ir iš šiaurės, taip 
ir iš kitų Kanados vietovių, 
kurie į saulėtą Floridą žiemą 
važiuoja praleisti.

12 vai. buvo pietūs ir 
trumpa, bet ypatingai graži

Apie gražiai pavykusį 
“L.” koncertą

Praeitą sekmadienį, lapkričio 25 dieną įvykusį “Laisvės” 
rudeninį koncertą laikome puikiausiai pavykusiu visais 
požiūriais. Gražios, amžiumi labai įvairios publikos prisirin
ko pilnutėlė salė. Jos nuotaika buvo labai pakili. Koncerti
nė programa buvo viena pačių įdomiausių. O tų vaišių ir 
nepaprastai skaniai paruoštų valgių buvo tiek, kiek tik kas 
norėjo.

Bet apie visa šios nepaprastai draugiškos ir linksmos 
popietės eigą bus ateinančios savaitės “Laisvėje.” Red.

LLD 1 kuopos 
nariams

Antradienį, lapkričio 14 d., 
2 vah po pietų įvyks LLD 
1-osios kuopos susirinkimas 
Laisvės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

Dalyvaukime visi. Valdyba

TALENTINGA KULTŪROS 
DARBININKĖ

ALEKSANDRA STASKEVIČIŪTĖ
LTSR liaudies artistė

meninė programa.
Svečių perstatytoja M. 

Koch pasveikino ir pakvietė 
kuopos pirmininką V. Boviną. 
Jis apibūdino dienos reikšmę 
ir prašė dalyvius, kas kiek 
gali, prisidėti auka prie spau
dos vajaus fondo. Perstatė ir 
Aido choro pirmininkę M. 
Navickienę, kuri pravedė me

Mūsų ligoninėse 
skandališka padėtis

Po ilgos ir sunkios ligos 
rugpjūčio 16 d. Maskvoje 
mirė Regina Januškevičienė 
(g. 1896). Sunku deramai 
įvertinti jos indėlį į mūsų 
literatūrinį, teatrinį ir vi
suomeninį gyvenimą.

Nuo jaunystės gyvenusi 
Leningrade, paskui Maskvo
je, Regina Januškevičienė 
visą gyvenimą palaikė ryšius 
su Lietuva.

Ji girdėjo “Auroros” sal
ves, klausėsi Lenino žodžių. 
Tarybų šalies ginkluotųjų 
pajėgų gimimo dieną—1918 
m. vasario 23-ąją Regina 
savanoriškai stojo į Raudo
nosios armijos gretas. Orga
nizavo kariškių klubus, rašė 
pjeses revoliucinių pertvar
kymų tema, kai tokių veikalų 
dar stigo. Tada pasirodė ir 
pirmieji jos revoliuciniai eilė
raščiai. Regina taip pat reži
savo, vaidino. Maskvoje 1922 
m. baigė Valstybinį muziki
nės dramos institutą, 1926 
m.—scenaristų kursus. Dir
bo aktore V. Mejerholdo 
teatre. Jos veiklos viršūnė 
buvo žinomo pirmojo garsi
nio mūsų filmo “Kelialapis į 
gyvenimą” scenarijus, para
šytas kartu su N. Eku ir A. 
Stolperiu. Šiame filme auto
rė ir vaidino—sukūrė Moti
nos rolę. Apie tos juostos 
sėkmę žinoma ne tik TSRS, 
bet ir užsienyje. Kartu su N. 
Eku R. Januškevičienė taip 
pat sukūrė scenarijų pirmam 
tarybiniam spalvotam filmui 
“Lakštutė č i u 1 b u o n ė 1 ė ’ ’ 
(1934), teberašė eilėraščius, 
pjeses, kitus scenarijus.

R. Januškevičienė buvo ir 
talentinga vertėja. Ji išvertė 
į rusų kalbą daugelio lietuvių 
rašytojų kūrinius—P. Cvir
kos, Jono Marcinkevičiaus, 
B. Sruogos, I. Simonaitytės, 
J. Avyžiaus, A. Venclovos ir 
kt. Prisimename ir jos knygą 
“O metai nelaukia . . .”, išė
jusią 1968 m. Lietuvoje.

Karo metais jos butas 
Maskvoje buvo savotiškas

klubas, kur jaukioje aplinko
je Regina pasitikdavo mūsų 
rašytojus ir visuomenės vei
kėjus. Kai kūrėme Lietuvos 
dainų ir šokių ansamblį , ji 
buvo kartu su mumis, padėjo 
ir žodžiu, ir darbu. Po karo 
kurį taiką gyveno Kaune, 
dirbo Lietuvos kino studijoje 
redaktore. Mokančią bend
rauti, darbščią ir paprastą, 
ją visada supo draugai. Ir 
paskui kasmet atvažiuodavo 
į Lietuvą, lankėsi ir pernai, 
jau nesveikuojanti.

Visi, kurie pažinojom Regi
ną, dirbom kartu su ja, visi 
jaučiame širdgėlą, kad mus 
paliko šis puikus žmogus, 
geras draugas, darbštus ir 
talentingas kultūros darbi
ninkas. Ji visas savo jėgas 
atidavė tarybinei Tėvynei. 
Šviesus Reginos Januškevi
čienės atminimas visam lai
kui lieka mūsų širdyse.

ninę programą.
Aido choras atidarė progra

mą vadovybėje Birutės Ra
moškaitės. Choras sudainavo 
tris dainas ir ketvirtą “Kai aš 
turėjau kaime mergelę” su 
publika. Nežiūrint, kad turėjo 
nedaug praktikų, Choras dai
navo gana gražiai. Toliau A. 
Iešmantas dainavo solo, tris 
dainas ir M. Gabrėnienė pa
dainavo vieną daina. Jai įteik
tas bukietas gėlių. M. Gabrė
nienė ir A. Iešmantą dar 
duetu sudainavo dvi dainas. 
Tuom ir baigėsi šios dienos 
programa. Programos pildy- 
tojai savo dainas gražiai atli
ko. Juos dalyviai šiltai sutiko 
ir entuziastiškai palydėjo 
audringais plojimais. Visiems 
pijanu akomponavo Birutė 
Ramoškaitė.

Buvo miela Aido Chorą 
matyti po ilgesnių atostogų.

Miami apylinkėje yra daug 
dainos talentų. Tik reikia 
visiems sueiti ir dirbti. Mes 
labai pasigendame J. Kra- 
snicko, tikimės, kad ateityje 
jis ir vėl mums padainuos.

Po vaišių ir programos 
pobūvis baigėsi muzika, šo
kiais, pabendravimu su drau
gais.

Rengėjų komisijos vardu 
dėkoju visiems kurie darba
vosi parengimo sėkmingu
mui. Dėkų Valentinai, Alekui 
ir Juozui Nevins už pagamini
mą skanių pietų, o ypatingai 
už namų gamybos dešras, J. 
Smolenskui už stalų sutvar
kymą o taip pat ir už kitus 
darbus.

Svečiams patarnavo: M. 
Navickienė, E. Calkienė ir M. 
Bružienė. Bilietus pardavinė
jo J. Zutra. Ačiū M. Gabrė- 
nienei už choro suorganizavi
mą. Prie aukų priėmimo ir 
kitų darbų darbavosi J. Šu- 
kaitis ir N. lešųiantienė. 
Beje, R. Culada atvežė 3 
dideles papajas, kurios buvo 
parduotos ir pinigai paskirti 
“Laisvės” fondui. I

Dėkojame visiems už atsi
lankymą, už pinigines aukas, 
ir visiems, kas bent kokiu 
darbu prisidėjo.

Mūsų ligoniai
Buvusi brooklynietė ir ilga

metė “Laisvės” skaitytoja I. 
Vitartienė buvo Miami ligoni
nėj. Sveikatai pagerėjus; bu- 

1 vo sugrįžus į namus, bet ir vėl 
turėjo grįžti į ligoninę.

J. Daugirda, “Vilnies vaji- 
ninkas, turėjo širdies prie
puolį. Sveiksta namuose, 
žmonos prižiūrimas.

K. Aima *as jau seniai 
serga. Bu’ goninėje bet 
nesidavė antros, kojose am
putuoti (nupjauti). Dabar na
muose gydosi žmonos prižiū
rimas, ir dargi labai rūpinasi 
spauda. Skaito laikraščius ir 
klausia kaip vyksta “Lais
vės” vajus, ir spaudą pare
mia, pagal savo išgalę.

William MacKay
Jis nėra baigęs nė vidurinės 

mokyklos, bet pasivadino chi
rurgu, gavo darbą ligoninėje 
(Long Island Hospital) ir 
praktikavo chirurgijoje. Jis 
prisipažįsta, kad jis dalyvavo 
net visame 100 įvairių opera
cijų. Kai kurios operacijos

I buvo labai sunkios ir pavojin-
I g0S'

Pats MacKay dabar sako, 
i kad “pasibaisėtinas dalykas 
| yra tas, jog tai, ką aš dariau, 
I yra visoje šalyje daroma 
| ligoninėse.”

Vadinasi, žmones gydo ne 
gydytojai ir operuoja nechi- 
rurgai, o tik pasivadinę gydy
tojais ir chirurgais. Tai baisus 
ir pavojingas ligoninių virši
ninkų apsileidimas ir nepaisy
mas žmonių sveikatos ir gy
vybės. Jie matyt, nereikalau
ja, kad kiekvienas naujas 
gydytojas ir chirurgas negin
čijamai įrodytų savo mokslinį 
kompetentiškumą toje profe
sijoje praktikuoti.

PAPIRKINĖJO 
VALDININKUS IR 
VEIKĖJUS UŽSIENYJE

Washingtonas. — Atiteng- 
ta, kad International Tele
phone and Telegraph Corpo
ration yra nelegališkai išlei
dusi milijonus dolerių užsie
nyje papirkui valdininkų ir 
veikėjų. Korporacija plačiau
siai tokias operacijas atlikinė
ja Philipinuose, Algerijoje, 
Nigerijoje, Meksikoje, Itali- 
jojp, Turkijoje ir Čilėje. Pav., 
Čilėje per dvejus metus (1970 

: ir 1972) papirkimui preziden- 
! to Salvador Allendės vadovy
bei priešingų reakcinių vadų 
išleido $400,000. Nėra jokia 
paslaptis, kad Čilės socialisti
nė vyriausybė buvo reakci
ninkų nuversta su Jungtinių 
Valstijų Central Intelligence 
Agency (CIA) ir kapitalo 
pagalba.

KaipLos Angeles, Cal.
žinia, Vakarų Vokietijoje yra 
įstatymas, kuriame nustato- 

. ma, kad po 1979 metų gruo
džio 31 dienos nebebus me
džiojami ir baudžiami net ir 
patys baisiausi naciški krimi
nalistai, masiniai žmonių žu
dytojai Antrojo pasaulinio 
metu. Šiuo laiku smarkiausiu 
naciškų kriminalistų ieškoto
ju yra laikomas Simon Wie
senthal. Jis ragina pasaulį 
reikalauti, kad Vakarų Vokie
tija tą įstatymą atšauktų. 

. Wiesenthal sako, kad šian-
su raketomis atsieinąs maž-| dien yra 160,000 naciškų 
daug tiek, kiek kainuoja kriminalistų, gyvenančių lais- 
55,000 tonų mėsos.

Jonas ir Sofija Tamsonai, 
pažangiečiai, ilgai gyvenę 
Brooklyne, abudu nesveikuo- 
ja. Ypatingai Jonas liko inva
lidas ir jau nevaikšto. Sofijos, nę” spaudos teigimu, šiuolai-, 
kuri jį prižiūri, irgi labai 
menka sveikata.

K. Tamošiūnas,klubo direk
torius, jau turis laikas nelan
ko klubo, nes buvo sužeistas 
auto avarijoj ir jam nebetar
nauja kojos.

E. Aleksander buvo ligoni
nėj pergyvena sudėtingą ope
raciją, bet jau namuos^>drau- 
gų prižiūrimas sveiksta.

Seniai ir sunkiai serga E.
Millerienė.

Visų šių draugų labai gaila. 
Kai buvo sveiki, daug darba
vosi pažangiečių eilėse. Mes 
linkime visiems greitai ir 
pilnai pasveikti.

Ginklų kaina
Ginkluotė vis negailestin

giau krausto pasaulio “kiše-

kinis lėktuvnešis su atominiu 
varikliu kainuoja tiek, kiek 
2,75 milijono tonų kviečių, o 
reaktyvinio bombonešio kai
na lygi 100,000 tonų cukraus 
kainai. Povandeninis laivas

vai įvairiose šalyse.

BRIEFS

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 
PRENUMERATŲ

VAJUS PRASIDĖJO RUGSĖJO 1 IR TĘSIS TRIS 
MĖNESIUS, IKI ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 30 D.

Kviečiame į Talką

Padėka
Dėkoju visiems, kurie man 

padėjo laike mano ligos: už 
gėles, dovanėles, užuojautą 
žodžiu bei laiškais. Jūsų visų 
užuojauta man padėjo atgauti 
sveikatą ir sustiprėti.

• Natalija lešmantienė

Pranešimas
Lietuvių Socialio Klubo 

priešmetinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 13. Bus renka
ma Nauja Valdyba. Kviečia
me visus narius dalyvauti. 
Adresas: 2610 N. W. 119 Str., 
Miami. Valdyba

So. Boston, Mass.

Nemato savo darbo
53 metų John Luisas Per- 

naras iš Lijono per 30 metų 
savo rankomis padarė per 3 
tūkstančius pirmaklasių fut
bolo kamuolių. Įdomiausia, 
kad Pernaras apie futbolą 
neturi nė menkiausio supra
timo ir niekad iš arti nėra 
regėjęs, kas daroma su jo 
rankdarbiais.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

J oseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 
labai laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorga
nizuokime šiam darbui ir veikime su pirma 
vajaus diena. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiau
sia namų vajaus reikalu ir kalbinti žmones 
užsisakyti “Laisvę.”

$15,000 FONDAS
Apart įeigų .už prenumeratas ir skelbimus, turi

me ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, kad 
“Laisvė” gyvuotų. Per šį vajų sieksime ir vėl šiam 
svarbiam reikalui sukelti $15,000 fondą. Tai pada
rykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE 
IR UŽSIENIUOSE:

Amerikoje $10 metams, $5.50 pusei metų.
Kanadoje $10.00 metąms, $5.50 pusei metų 
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų 
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei 

♦metų

visais vajaus reikalais rašykite:

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, NA .11417

Lapkričio 4 Lietuvių Drau
gystės salėje, valgomajam 
kambaryje LLD 2 kp. narės, 
prie užkandžių ir gėrimų, 
turėjo trumpą pasikalbėjimą.

Finansų sekretorė Eliza- 
bieta Repšienė pranešė, kad 
N. Grigaliūnienė, 2 kp. iždi
ninkė iš banko išėmė visą 
LLD turtą $311.00 ir del 
silpnos sveikatos atsisakė 
būti kasininke.

Susirinkimas buvo links
mas ir draugiškas, nors ir 
nelabai skaitlingas. Daug ne
kalbėjus, nutarė paremti 
spaudą: $100 paskyrė “Lais
vei”. $100 “Vilniai” ir $50 
“Daily World.”

Kai kurios narės užsimokė
jo mokesčius už 1979 
Susirinkime dalyvavo 10 
rių. Iš viso kuopoje 
pilnai užsimokėjusių 19

Girls stand up to the rigors 
of high school sports better 
than boys, says a new study. 
A survey of 870 girls in four 
Seattle high schools found 
that 22 percent of the girls 
were injured during each 
season of play. 24 percent of 
(the boys in comparable 
sports were injured. 

* * *
Soviet Life is the only 

magazine circulated in the 
United States by reciprocal 
agreement between the gov
ernments of the USA and 
the USSR. In that magazine 
you will find firsthand infor
mation on the*hopes, pro
blems, aspirations, plans of 
the Soviet people. Subscrip
tion rates to this illustrated 
monthly magazine are: one 
year $6.00, two years $9.50, 
three years $13.50. Write to:

1706 Eighteenth St. N. W.
Washington, D. C. 20009 

* * *
Deaths from heart disease 

could be slashed a startling 
60 to 70 percent by consum
ing foods rich in the element 
selenium, a dramatic statisti
cal study of 24 countries has 
shown.

“We have been able to 
establish a definite correla-

tion between selenium defi
ciency and the incidence of 
heart disease,” says Dr. 
Raymond Shamberger, a top 
biochemist at the Cleveland 
Clinic.

* * *
Laisve’s concert was a big 

success. Hall was completely 
full, program very enjoyable 
and dinner good. Best of all 
was to see friends again 
some of whom we haven’t 
seen for a long time and it 
was good to talk to them and 
spend some time together.

* * *
The rebellion against the 

Pill is gaining strength am
ong women across America, 
as medical researchers keep 
adding to the list of dangers 
associated with oral contra
ceptives. 

* * *
Artist May Steven’s new 

exhibition— Three History 
Paintings—opened Satur
day, Nov. 4th and will be at 
Lerner-Holler gallery for a 
month. May Steven’s hus
band, artist-journalist Ru
dolf Baranik has also exhibit
ed many times. Both of them 
are progressive and success
ful artists. Use

m. 
na- 
yra 
na-

rių.
Dabartinė valdyba: Pirmi

ninkė E. Fremontienė, sek
retorė H, Žekonienė, fin. 
sekretorė E. Repšienė, iždo 
globėja V. Kvietkas. E. R. One of the May Steven’s paintings at the exhibit.




