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Paskutinės dvi savaitės

A. BIMBA
Per koncertą teko susitikti 

ir pasikalbėti su daugeliu 
laisviečių. Beveik kiekvienas 
sakė galvojąs, sveikatai lei
džiant, 1979 metais vykti 
paviešėti Lietuvoje.

Gerai, kad iš anksto apie 
tai galvojama ir planuojama. 
Jau reikėtų ir mūsų laikraš
čiams bei organizacijoms 
pradėti galvoti apie ateinan
čią vasarą ekskursijas ir 
gimtąjį kraštą.

□
Spalio mėnesį mūsų visų 

gyvenimui reikalingų pro
duktų kainos bendrai pakilo 
.9 procento. Bet svarbiausias 
ir reikalingiausias produk
tas, be kurio nė vienas negali 
apsieiti, būtent maistas, paė
mus jį atskirai, pabrango net 
1.7 procento!

Nieko geresnio nesitikima 
ir iš lapkričio mėn. Net ir 
valdžios žmonės, pradedant 
patimi prezidentu Carteriu, 
nieko geresnio, linksmesnio 
nežada.

□
Kad šiandien mūsų Ameri

koje tiktai turtuoliai tegali 
patekti į aukštas valdiškas 
vietas, štai pora pavyzdžių. 
Antai New Yorko 18-distrik- 
te praėjusiuose rinkimuose 
buvo du kandidatai į Kongre
są. Kiekvienas savo rinkimi
nei kampanijai išleido po 
pusę milijono dolerių. Ir be
veik visi tie pinigai buvo jų 
pačių. O Minnesotos valstijo
je demokratų kandidatas į 
Senatą išleido net $1,421,000 
ir beveik visa ta milžiniška 
suma—iš jo paties kišenės.

Tos sumos išleidžiamos 
propagandai per spaudą, ra
diją bei televiziją. Tiktai 
turtuoliai jas gali ištesėti. 
Darbininkiškos partijos kan
didatams tos reklaminės 
priemonės neprieinamos. O 
kitaip nėra kaip šiais laikais 
piliečių mases pasiekti su 
propaganda už savo kandida
tūrą.

O
Pranešimuose iš Washing- 

tono jau kalbama apie milita- 
riniams reikalams išlaidas fe- 
deraliniame 1980 metų biu
džete. Jos būsiančios net 
devyniais bilijonais dolerių 
didesnės negu dabartiniame 
biudžete. Jos sieksiančios 
135 bilijonus dolerių, o da
bartinės susideda iš 126 bili
jonų. Bet už tai 1980 metų 
biudžete būsią nuo keturių 
iki penkių bilijonų dolerių 
mažiau skiriama įvairioms 
socialinėms programoms.

Praeitą savaitę Baltimorė- 
je įvyko labai įdomi šios 
šalies katalikų konferencija. 
Jinai susidėjo iš 2,000 daly
vių. Jų apie du trečdaliai 
buvo vienuolės. Konferencija 
tęsėsi tris dienas. Jos tiks
las: aptarti Katalikų bažny
čioje moterų kovą prieš dis
kriminaciją ir už lygias tei
ses, jų tarpe ir už moteries 
teisę į kunigystę.

Konferencija išrinko ir pa
siuntė dvi skaitlingas delega
cijas: Vieną į Amerikos kata
likų vyskupų konferenciją 
Washingtone, o kitą tiesiai į 
Vatikaną pas naująjį popie-

Reikalauja 
išsikraustyt 
iš Cyprus salos

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Generalinė 
Asamblėja per ištisas ketu
rias dienas debatavo Cyprus 
salos padėtį. Diskusijos buvo 
gana smarkios. Išvada: 110 
balsų prieš 4 Asamblėja įsa
ko Turkijai tuojau ištraukti 
visas savo militarines jėgas 
iš salos ir instruktuoja Sau
gumo Tarybą imtis praktiškų 
priemonių tas jėgas iškraus
tyti, jeigu Turkija nesutiktų 
geruoju paskirtu laiku jas 
iškraustyti.

Apskaitoma, kad šiandien 
Cyprus saloje Turkija laiko 
40,000 kareivių gerai tink- 
luotą armiją.

Tarp Kambodijos 
ir Vietnamo 
blorji santykiai

Hanoi. — Vietnamo spau
da kaltina Kambodijos vy
riausybę, kad jinai tapusi 
ištikimu Kinijos įrankiu. Iš 
savo pusės Kinijos vadovybė 
prasimano ir skleidžia viso
kius melus apie Vietnamą, 
kad turėtų pasiteisinimą į 
Kambodiją siųsti daugiau mi- 
litarinių jėgų. Primetimas 
Vietnamui, būk jis planuojąs 
militarinį užpuolimą prieš 
Kambodija, esąs grynas me
las.

Tai visa rodo, kad santy
kiai tarp Kambodijos ir Viet
namo ne tik nesitaiso, bet 
blogėja.

JO “IŠSITRĖMIMAS” IŠ / 
POLITIKOS BAIGĖSI

Richard Nixon
Grapevine, Texas. — Čia 

kalbėdamas buvęs preziden
tas Richard Nixon pareiškė, 
kad jo dėl Watergate skan
dalo pasitraukimas iš politi
nės veiklos baigėsi.

Buvęs prezidentas esąs la
bai patenkintas lapkričio 7 
įvykusių rinkimų rezultatais. 
Jis juos laiko dideliu republi- 
konų partijos laimėjimu. Jie 
parodę, kad jo partija prade
danti vėl tvirtai atsistoti ant 
abiejų kojų.

žiu su reikalavimu moterims 
lygių teisių.

□
Jau tik nebe visai pilnos 

dvi savaitės beliko iki šio 
“Laisvės” vajaus pabaigos. 
Kaip būtų garbinga ir gražu, 
jeigu pasibrėžti tikslai būtų 
pasiekti nustatytu laiku, tai 
yra su gruodžio 1 d., ir kad 
nereikėtų vajaus pratęsti iki 
1979 metų pradžios!

Planuoja kampaniją prieš 
naciškus karo kriminalistus

Simon Wiesenthal [kairėje], Elizabeth Holtzman ir Martin 
Mendelsohn

Praeitą savaitę New Yorke 
spaudos konferencijoje žy
musis naciškų karo krimina
listų medžiotojas austrijietis 
Simon Wiesenthal ragino vi
sus siųsti laiškus Vakarų 
Vokietijos premjerui Helmut 
Schmidtui ir vyriausybei rei
kalaujant panaikinti patvar
kymą, jog po šių metų gruo
džio 31 dienos Vokietijoje 
nebebus naciški karo krimi-

Justijos Dept. už 
Wilmington 10 
išteisinimą

Washingtonas. — Justici
jos Departamentas pasiuntė 
federalinio teismo teisėjui 
Franklin T. Dupree į Ra
leigh, N. C., ilgą pareiškimą 
“Wilmington JO” bylos reika
lu. Departamentas pripažįs
ta, kad jie buvo neteisingai 
nuteisti ir pataria ištraukti 
arba panaikinti visus prieš 
juos kaltinimus. Tai labai 
didelis laimėjimas tai drąsių 
kovotojų prieš rasizmą gru
pei ir tiems, kurie jų nekal
tumu tiki ir reikalauja juos 
paliuosuoti. O tai kovai, kaip 
žinia, vadovauja pažangiečiai 
amerikiečiai su komunistais 
priešakyje.

Bet šis Justicijos Departa
mento įsimaišymas į nuteis
tųjų reikalą dar nereiškia, ir 
patarimas visus nuteistuo
sius paliuosuoti kad teisėjo 
Dupree bus priimtas. Pagal 
įstatymus, jis turi teisę šį 
patarimą ignoruoti.

KAMBODIJA KALTINA 
JUNGT. VALSTIJAS

United Nations, N. Y. — 
Kambodijos delegatas Gene
ralinėje Asamblėjoje pasakė, 
kad Jungtinės Valstijos ne
turi jokios teisės kalbėti apie 
žmogaus teises, nes jos per 
karą Indokinijoje paskerdė 
visą milijoną Kambodijos 
žmonių. Jis labai aštriame 
laiške Saugumo Tarybos pir
mininkui protestuoja prieš 
Amerikos kišimąsi į Kambo
dijos vidinius reikalus. 

nalistai, žydų ir kitų žmonių 
skerdikai, medžiojami ir bau
džiami. Iš Amerikos Schmid- 
tas turi gauti tokių atvir
laiškių bent pusę milijono.

Spaudos konferencijoje 
taipgi dalyvavo brooklynietė 
kongresmanė Elizabeth 
Holtzman ir federalinės Imi
gracijos ir natūralizacijos 
tarnybos sudaryto vieneto 
kovai su karo kriminalistais 
direktorius Martin Mendel
sohn. Jie Wiesenthal suma
nymui pritarė. Mendelsohn 
sakė, kad jie jau atidengę 
daugiau kaip 200 šioje šalyje 
gyvenančių tokių kriminalis
tų. Prieš 12 jų jau esančios 
užvestos bylos teisme.

Be to, prezidentas Carteris 
yra sudaręs 24 narių komisi
ją, suruošti tinkamą nacių 
aukų prisiminimą 1979 balan
džio 28-29 dienomis. O kon
gresas priėmė ir prezidentas 
Carteris pasirašė įstatymą, 
kuriame valdžia yra įparei
gojama susektus šioje šalyje 
gyvenančius naciškus krimi
nalistus išdeportuoti.

Ispanijoje 
protestai prieš 
dešiniųjų terorą

Madridas. — Ne tik sosti
nėje, bet visuose Ispanijos 
miestuose vyksta didelės 
liaudies demonstracijos prieš 
siautėjantį dešiniųjų terorą. 
Labai svarbu tai, kad, kaip 
atrodo, komunistai ir socia
listai yra prieš tą terorą 
sudarę bendrą frontą. Antai 
sostinėje Madride spalio 10 
dienos milžiniškoje protesto 
demonstracijoje dalyvavo ir 
kalbėjo Ispanijos Komunistų 
Partijos generalinis sekreto
rius Santiago Carrillo ir So
cialistų Partijos prezidentas 
Enrique Terno Galvan.

San Jose, Costa Rica. — 
Spalio 10 didelis Nikaragvos 
armijos vienetas įsiveržė į 
Costa Ricos teritoriją ir mal
šino partizanus, kovojančius 
prieš savo valdžią.

Kubiečiai uoliai
ruošiasi Kongresui

Havana. — Kubos Darbo 
Federacija savo 14-ąjį kon
gresą šaukia lapkričio 28. Jis 
tęsis keturias dienas. Prie jo 
labai uoliai prisiruošta. Tiki
masi 2,100 delegatų. Pusę jų 
sudarys darbo unijų delega
tai. Kiti delegatai atstovaus 
kitų profesijų dirbantie
siems.

Socialistinės Kubos darbo 
liaudis yra gerai organizuota 
ir šalies gyvenime vaidina 
lemiamą vaidmenį.
Nauji vaistai,
akims gydyti!

Pranešama, kad Food and 
Drug Administration (FDA) 

: užgyrė išrastą ir jau gamina
mą naują vaistą gydymui 
akių ligos, vadinamos “Glau
coma.” Jis esąs daug efektin
gesnis, negu iki šiol naudoja
mi įvairūs vaistai.

Šioje šalyje šiandien yra 
net 1,800,000 šios nelemtos 
ligos kankinamų amerikiečių.

Naujas vaistas vadinamas 
“Timoptic.” Jam gauti reikia 
gydytojo preskripcijos.

AMERIKOS 
KAPITALISTAI STATYS 
VIEŠBUČIUS KINIJOJE

Hong Kong. — Čia pasira
šyta tarp Kinijos valdžios ir 
amerikinės Intercontinental 
Hotels Corporation sutartis. 
Korporacija sutiko Kinijoje 
pastatyti ir operuoti penkis 
ar šešis viešbučius. Jie kai
nuos apie 500 milijonų dole
rių. Viešbučiai bus statomi 
Pekine, Shanghajuje ir Can- 
tone.
Naujasis popiežius 
už celibatą 
katalikų kunigams

Roma. — Lapkričio 9 d. 
kalbėdamas į 1,300 susirin
kusių kunigų, naujasis po
piežius Jonas Paulius II pa
reiškė, kad jis priešingas 
panaikinimui kunigams celi
bato. Kaip žinia, per pasta
ruosius 15 metų tūkstančiai 
Katalikų bažnyčios kunigų 
metė kunigystę ir pradėjo 
normalų gyvenimą. Dėl to 
buvo pradėta kalbėti apie 
reikalą celibatą panaikinti.

Sakoma, kad popiežiaus 
pareiškimas buvęs publikos 
sutiktas labai garsiais aplo
dismentais.

WASHINGTONAS 
PAKEITĖ POLITIKĄ 
LINK ARGENTINOS

Buenos Aires. — Prieš 
kiek laiko Jungtinės Valsti
jos buvo sulaikiusios teikimą 
finansinės pagalbos Argenti
nos militariniam režimui dėl 
varžymo žmogaus teisių. Bet 
dabar gautas iš Washingtono 
pranešimas, kad tas sulaiky
mas nutraukiamas ir kad 
Argentina gaus net 280 mili
jonų dolerių paskolą. Tai, 
žinoma, labai nudžiugino Ar
gentinos valdžią.

Tuo tarpu Argentinoje 
žmogaus teisių klausimu nie
kas nėra pasikeitę. Argenti
nos kalėjimai perpildyti poli
tiniais kaliniais.

Cairo. — Egipto spauda 
rašo, kad Egipto prezidentas 
Sadatas pasiuntė popiežiui 
Jonui Pauliui pakvietimą at
silankyti į svečius ir kad 
popiežiaus pakvietimą priė
mė. Vizito diena dar nepa
skirta.

Šaunieji Tarybiniai kosmonautai 
Vladimirovas Kovalionokas ir Aleksandras 
Ivančenkovas baigė misiją ir grįžo į žemę

Kosmonautai Vladimiras Kovalionokas [dešinėje] ir Alek
sandras Ivančenkovas.

Jų misiją ir pasiekimus 
sekamai apibūdina savo svei
kinime Tarybų Sąjungos 
Kom. Partijos CK, Aukš
čiausiosios Tarybos prezidiu
mas ir Ministrų Taryba:

Mūsų socialistinė Tėvynė 
pasiekė naują įžymų laimėji
mą kosmoso tyrimo ir įsisa
vinimo srityje.

Tarybų Sąjungos kosmo
nautai Vladimiras Kovaliono
kas ir Aleksandras Ivančen- 
kovas Didžiosios Spalio so
cialistinės revoliucijos 61-ųjų 
metinių išvakarėse užbaigė 
ilgiausią kosmonautikos isto
rijoje pilotuojamą s .ridimą, 
trukusį 140 parų, įvykdė 
didelę tyrimų ir eksperimen
tų programą. Visų šalių tau
tos su didžiuliu dėmesiu sekė 
neturintį pavyzdžio moksli
nio tyrimo komplekso “Sa- 
liut-6”—“Sojuz” skridimą.

Per tą laiką su stotimi 
“Saliut-6” buvo sujungti kos
miniai laivai “Sojuz-29,” “So- 
juz-31,” automatiniai krovi
niniai laivai “Progres-2,” 
“Progres-3,” “Progres-4” ir 
perjungtas laivas “Sojuz-31.”

Šiais skridimais buvo įtiki
namai pademonstruotas ta

Labai geras derlius davė labai 
didelį grūdų perviršių

Praeitą vasarą beveik viso
je šioje šalyje oras derliui 
buvo labai prielankus. Javai 
visur puikiai užderėjo ir da
vė didžiulį grūdų perviršių. 
Visi sandėliai esą visokiais 
grūdais perpildyti. Kalbama 
apie to perviršiaus eksporta
vimą.

Atrodo, kad dabar čia pat, 
namie, duona turėtų žymiai 
atpigti. Bet apie tai niekas 
nė nekalba. Kaip visų kitų 
žmogaus gyvenimui reikalin
gų produktų kainos—nesu
laikomai tebekyla, taip ir 

btai vienas iš labai aaugeno pavyzdžių. Montana valstijoje 
Chinooke į didelį Milk River Elevator Company svirną 
grūdai nesutilpo, tai likusi dalis šalia jo supilta į didelę
krūvą.

rybinės kosminės technikos, 
kuri įgalina sėkmingai spręs
ti sudėtingiausius moksli- 
nius-techninius uždavinius, 
aukštas lygis, taip pat labai 
efektyvus orbitinio komplek
so aptarnavimas pilotuoja
mais ir automatiniais krovi
niniais laivais. Orbitinio 
komplekso “Saliut-6”—“So
juz” sistemų, agregatų ir 
aparatūros patikimas darbas 
viso skridimo metu įgalino 
visiškai įvykdyti užplanuotą 
programą.

Kosmonautai atliko įvai
rius mokslinius-techninius ir 
medicininius biologinius tyri
mus bei eksperimentus, įgu
la buvo išėjusi į atvirą kos
minę erdvę. Pagal gamtos 
išteklių ir aplinkos tyrimo 
programą reguliariai buvo 
fotografuojamas Žemės pa
viršius ir pasaulinio vande
nyno akvatorija. Daug dėme
sio buvo skiriama technologi
niams kosminės medžiagoty- 
ros eksperimentams.

Sėkmingai buvo išbandy
tos naujos sistemos ir prie
taisai, skiriami perspekty
viems kosminiams apara
tams.

duonos kaina.
Mūsų kapitalistinėje san

tvarkoje duonos kaina nepri
klauso nuo derliaus. Ją 
nustato milžiniškos monopo
lijos, kurios kontroliuoja 
grudų pavertimą į duoną ir 
jos pristatymą naudotojams. 
Jos grūdus iš žemdirbių su
perka žemiausia kaina, o 
duoną vartotojams parduoda 
aukščiausia, ir iš to darosi 
rekordinius pelnus.

Todėl ir dabar nei žemdir
biai, nei vartotojai negali 
džiaugtis grūdų perviršiumi.
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Kas ką rašo ir sako
vadovybę visai žmonijai kri-! 
tišku momentu.” I Tai kelia rūpestį

Tai vietai 
netinkamas kandidatas

Pažangieji amerikiečiai aštriai smerkia prezidentą Jimmy 
Carter už nominavimą buvusio generolo George M. 
Seignious į Ginklų kontrolės ir nusiginklavimo agentūros 
direktoriaus vietą. Iki šiol tas pareigas ėjo Paul C. 
Warnke, kuris, dar vis nežinia, pats pasitraukė ar buvo 
pašalintas. Kiek žinoma, Warnke buvo detentės ir 
susitarimo su Tarybų Sąjunga dėl strateginių ginklų 
apribojimo šalininkas. Kaip tik priešingo nusistatymo yra 
gen. Seignious, kuris iki šiol buvo vienas iš vadų 
apsiginklavimo varžybų plėtimo ir šaltojo karo šalininkų 
padaro “American Security Council’s Coalition for Peace 
Through Strength’’ veikėjas. Jis taipgi yra labai artimas 
prezidento Carterio patarėjo saugumo reikalais atkaklaus 
reakcininko Brzezinskio bičiulis.

Kaip Warnke labai svarbu vaidmenį vaidino derybose su 
Tarybų Sąjunga dėl “SALT II”, taip vaidins ir naujasis 
Ginklų kontrolės ir nusiginklavimo agentūros direktorius. 
Tai ir kyla klausimas: Kodėl prezidentas tai vietai 
nominuoja žmogų, kuris susitarimui priešingas? Nejaugi ir 
pats prezidentas nenori tokio susitarimo?

Susitarimo dėl “SALT II” ir nusiginklavimo šalininkai 
reikalauja, kad Senatas prezidento peršamą kandidatą 
atmestų. Juk yra Amerikoje žmonių, kuriems rūpi 
nuėmimas ginklavimosi naštos nuo liaudies pečių, panaiki
nimas naujo karo grėsmės ir visų valstybių bei tautų taikus 
sugyvenimas. Prezidentas turėtų nominuoti vieną tokių 
žmonių.

Ne teismas, bet 
pasityčiojimas iš teismo

Skaitai spaudoje lapkričio 6 pranešimą iš Vakarų 
Vokietijos ir negali susilaikyti giliausiai nepasipiktinęs. 
Mat, pranešimas kalba apie Dusseldorf mieste vykstantį 14 
nacių teismą, apie kurį, beje, iki šiol šios šalies spaudoje 
nieko nebuvo rašoma. Tik dabar sužinome, kad teismas 
buvo pradėtas prieš ketveris metus! Ir dar jam nesimato 
galo! Pranešime tik spėjama, kad sprendimas gal bus 
išneštas 1981 metais! Vadinasi, teismas bus užsitęsęs net 
šešeris metus. Gal dar nieko panašaus nėra buvę visoje 
pasaulio istorijoje.

Teisiamieji kaltinami, kad jie karo metu nacių okupuoto
je Lenkijoje—Lubline Maidanek koncentracijos stovykloje 
su milžinišku krematoriumu dalyvavo žydų naikinime. O, 
kaip žinia, ten buvo sunaikinta net 250,000 žydų!

Kaltinamuosius gina 28 patys gudriausi ir .smarkiausi 
Vakarų Vokietijos advokatai. Jie ir, matyt, teisėjai daro 
viską, kad teisiamieji nebūtų pripažinti kaltais ir nubausti.

C kaip su Vakarų Vokietijos valdžia? Kaip su jos 
premjeru socialdemokratu Helmut Schmidt? Kodėl valdžia 
ir premjeras nieko nedaro, kad tam cirkui būtų padaryta 
galas?

Tas tik patvirtina jau seniai į pasaulį iš V. Vokietijos 
sklindančias kalbas, kad dabartinėje V. Vokietijos vadovy
bėje knibždėte knibžda naciški karo kriminalistai. Kaip tik 
šiomis dienomis vienas aukštas pareigūnas prisipažino, kad 
karo metu jis buvo veiklus nacių partijos narys.

Kaip ten bebūtų, bet iš tokio teismo negalima tikėtis 
teisingo nuosprendžio.

Istorinė sutartis ir 
pasižadėjimai

Lapkričio 3 Maskvoje pasirašyta sutartis tarp Tarybų 
Sąjungos ir jaunutės Vietnamo Socialistinės Respublikos. 
Tai istorinė sutartis. Joje abi pusės iškilmingai sudeda net 
keletą labai svarbių pasižadėjimų. Sutartyje sakoma, kad 
jos ir ateityje stiprins nepažeidžiamos draugystės, solida
rumo ir broliškos savitarpio pagalbos santykius, nuolat 
plės politinius santykius ir gilins visapusišką bendradarbia
vimą, teiks viena kitai visokeriopą paramą, suvienys 
pastangas, stiprindamos ir plėsdamos savitarpiškai naudin
gą ekonominį ir mokslinį-techninį bendradarbiavimą, toliau 
ilgam laikui koordinuos savo liaudies ūkio planus, rems 
valstybinės valdžios organų ir visuomeninių organizacijų 
bendradarbiavimą, vystys plačius ryšius mokslo ir kultū
ros, švietimo, literatūros ir meno, spaudos, turizmo, kūno 
kultūros bei sporto ir kitose srityse, visokeriopai ir 
nuosekliai kovos už tolesnį socialistinių šalių broliškų 
santykių, vienybės ir solidarumo stiprinimą, ir toliau dės 
visas pastangas tarptautinei taikai tautų saugumui ginti, 
viena su kita tarsis visais svarbiais tarptautiniais klausi
mais, liečiančiais abiejų šalių interesus ir t. t.

Sutarties paskutiniame straipsnyje sakoma:
“Si sutartis sudaroma 25 metams ir bus automatiškai 

pratęsiama kiekvieną kartą sekantiems 10 metų, jeigu nė 
viena iš aukštųjų susitariančių šalių nepareikš norinti 
nutraukti jos galiojimo informuodama apie tai prieš 12 
mėnesiu, iki atitinkamas terminas pasibaigs.”

Si sutartis pilniausiai atitinka abiejų šalių geriausius 
interesus. Ji taipgi yra svarbus įnašas į kovą už pasaulinę 
taiką.

LABAI RIMTO DĖMESIO 
VERTI KLAUSIMAI

Nėra jokia paslaptis, kad 
rūkymas ir girtavimas yra 
didžiausi žmogaus sveikatos 
priešai. Visoje šioje “ašarų 
pakalnėje” šiandien nėra to
kios šalies, valstybės nei 
tautos, kuri galėtų didžiuotis 
neturinti šių problemų. An
tai Jungtinėse Valstijose yra 
apie 25 milijonus alkoholikų, 
o rūkorių—net kelis kartus 
daugiau.

Gaila, bet reikia pripažinti, 
kad su šiomis problemomis 
tenka grumtis ir Tarybų Lie
tuvai. Lietuvos spaudoje 
šiandien nestoka užuominų 
apie rūkymo ir girtavimo 
daromą žalą visose gyvenimo 
srityse.

“Daug prirašyta apie alko
holio ir rūkymo žalą, o kova 
su šiomis blogybėmis tebėra 
nevaisinga,” sako kaunietis 
teisininkas Matas Grygeris 
žurnalo “Mokslas ir gyveni
mas” šių metų 9-tame nume
ryje. “Alkoholizmas—didelė 
nelaimė, ir apie šią problemą 
negalima tenkintis vien for
maliu tūpčiojimu. Alkoholiz
mas kasmet kelia vis didesnę 
grėsmę, vis daugiau parduo
dama svaigiųjų gėrimų, gir
tavimas plinta. Taip pat plin
ta ir jaunimo, ypač mergai
čių, rūkymas.

Alkoholis skatina nusikalti
mus, skurdina ir griauna 
šeimas, ardo sveikatą. Su 
girtavimu susijęs venerinių 
ligų plitimas. Girtuokliai 
gimdo nepilnaverčius vaikus. 
Nerimą kelia dažni profesi
nių technikos ir bendrojo 
lavinimo mokyklų moksleivių 
nusikaltimai, kurių nuolati
nis palydovas yra alkoholis. 
O dar autoavarijos, pra
vaikštos, gamybos brokas ir 
t. t.

Stoti į kovą su šiomis 
blogybėmis, padaryti tą kovą 
ryžtingesnę ir atkaklesnę— 
visų bendras reikalas.”

O tame pačiame “Mokslas 
ir gyvenimas” numeryje kau
nietis Prapuolenaitis klausia: 
“Kodėl taip plačiai prekiauja
ma menkaverčiais svaigiai
siais gėrimais?” Girdi:

“Perskaičius straipsnį “Ko
dėl žudome save?”, kilo klau
simas: kodėl pas mus taip 
plačiai prekiaujama menka
verčiais alkoholiniais gėri
mais, kaip spirituoti vynai, 
taip pat prastos kokybės 
tabako gaminiais, jei visa tai 
yra XX amžiaus maras? Ma
nau, kad, nebegaminant ir 
nepardavinėjant bent men
kaverčių alkoholinių gėrimų 
ir visiškai—tabako gaminių, 
bent dalis girtuoklių rečiau 
gertų, taip pat didžioji dalis 
rūkorių mestų rūkyti.”

O lentvarietis V. Dansevi- 
čius savo klausimu “Kodėl 
gaminami svaigalai?” rašo:

“Perskaičiau prof. A. Mar
cinkevičiaus straipsnį ir ne
galiu susilaikyti neparašęs. 
Man viena neaišku: kam visi 
tie rašymai, kalbos apie alko
holio žalą, gąsdinimai, paga
liau gydymas nuo alkoholiz
mo, jei to alkoholio tiek daug 
gaminama? Dažnai tenka 
skaityti ir klausytis laidų per 
televiziją “Žmogus ir įstaty
mas,” kur minima, kad drau
džiama reklamuoti alkoholi
nius gėrimus. O kaip yra 
tikrovėje? Užeikite į bet ku
rią maisto prekių parduotu
vę—lentynos lūžta nuo įvai
riausių butelių, o apie etike
tes nėra ko ir kalbėti. Aš jau 
7 metai neimu burnon nieko' 
stipresnio už mineralinį van
denį—ir nieko, be svaigalų 
gyventi galima. Tad kam 
taip gausiai gaminami alko
holiniai gėrimai, tas pigusis 
“rašalėlis,” degtinė? Nega- 
minkit ir nebus tų apsvaigu
sių žmonių sukeliamų trage
dijų.”

Tai klausimai, kurie, 
mums atrodo, verti didžiau

sio dėmesio visų, kurie tų 
blogybių nešamą žalą su
pranta ir nori jas su šaknimis 
išrauti iš naujojo socialistinio 
gyvenimo.
LIETUVA PAGERBS

MUSŲ VEIKĖJUS
Laikraščio “Vilnis” redak

torius S. J.Jokubka rašo:
“Džiugi žinia “Vilnies“ 

skaitytojams ir visai JAV 
pažangiajai lietuvių visuome
nei. Justas Paleckis laišku 
praneša, kad kitais metais 
numatoma išleisti dviejų 
“Vilnies” darbuotojų knygas.

Viena bus Vinco Andrulio 
knyga “Didysis pašaukimas.” 
Jos turinyje—pasakojama 
apie V. Andrulio gyvenimo 
kovos kelią, jo prisiminimai 
ir dalis jo publicistinio paliki
mo bei grožinės kūrybos 
pluoštai.

Antroji knyga bus J. Mile
rio—Dzūkelio “Metai ir ben
dražygiai.” Knygoje šis bu
vęs “Vilnies” darbuotojas pa
sakoja apie Amerikos lietu
vių pažangiosios išeivijos is-' 
toriją ir atskirus jos reiški
nius. ’

Tokios žinios mums čia 
emigracijoje kelia nuotaiką.”

TO NET IR IŠ JŲ 
NESITIKĖJOME

Chicagos menševikai sako, 
kad jie labai iškilmingai atžy
mėję savo “Naujienų” 64 
metų sukaktį. Girdi, “šia 
proga Chicagos Martinique 
salėje buvo suruoštas ban- 
kietas.”

Čia, žinoma, nieko naujo ir 
nieko baisaus. Bankietų ruo
šimas yra labai, labai sena 
Amerikos lietuvių veikloje 
tradicija.

Bet štai kas nauja, juokin
ga ir nesitikėta net ir iš 
Martyno Gudelio ir jo kole
gų, būtent, kad jie tą savo 
bankietą atidaryti pasikvietė 
kanauninką Vaclovą Zaka
rauską! Ir, žinoma, kanau
ninkas pakvietimą mielu no
ru priėmė, ir atvykęs paskai
tė gana ilgą invokaciją-mal- 
dą. Jis taip garsiai ją skaitė, 
kad net salės lubos kilnojosi. 
Jis gvoltu šaukė: “Viešpatie, 
mes žinome,” “Viešpatie, at
simink,” “Viešpatie, padėk 
mums,” “Pažvelk,, Viešpa
tie”. . .”

Gale: “Palaimink mus vi
sus, čia susirinkusius . . . 
Palaimink ... Per Kristų 
mūsų Viešpatį. Amen!”

Ta invokacija Martynui 
Gudeliui taip pataikė į jo 
nelaimingą širdį, kad jis visą 
lapkričio 3 d. “Naujienose” 
atspausdino vedamuoju. >

ĮDOMIOS lenkiškos 
PASTABOS APIE 
NAUJĄJĮ POPIEŽIŲ

Varšuvoje išeinančiame sa
vaitraštyje “Literatūra” ko
mentatorius Jozef Winiewicz 
pateikia keletą labai įdomių 
pastabų apie popiežių Joną 
Paulių II, kuris, kaip žinia, 
yra buvęs Krokuvos kardino
las. Winiewicz į savo tautietį 
žiūri labai draugiškomis aki
mis. Jis rašo:

Neginčijamas labai tdidelis 
moralinis autoritetas, kurį 
turi Vatikanas, dabar randa
si rankose lenkiško kunigo, 
kuris yra darbininkiškos šei
mos sūnus, kuris turėjo labai 
sunkiai dirbti, kad galėtų 
užsimokėti už mokslą.

Popiežius Jonas Paulius II 
yra didelio žinojimo ir tvirtų 
įsitikinimų žmogus, kurio vi
sas suaugęs gyvenimas susi
formavo Antrojo pasaulinio 
karo, kurį ant mūsų brutališ- 
kai užkrovė naciškieji agre
soriai ir pokarinės mūsų ša
lies socialistinės rekonstruk
cijos dienomis. Visa tai turė
jo daryti nemažą poveikį į jo 
pažiūras.

Negali būti jokios abejo
nės, kad popiežius Jonas 
Paulius II paėmė Bažnyčios

Pabrėžęs, kokios didelės 
socialinės ir politinės pakai
tos vyksta šiandien pasauly
je, Winiewicz sako:

“Daugelyje kontinentų■ 
žmonės kovoja už savo tauti
nes teises. Be pertraukos 
eina kova tarp taikos jėgų ir 
tų, kurios pasaulį stumia į 
karą . . .

Aukščiausias Lenkijos 
Liaudies Respublikos autori
tetas naujajam popiežiui jo 
misijoje palinkėjo pasiseki
mo, taip pat padarė visi 
lenkai. Tas faktas, kad jis 
priėmė savo pirmtakūnų var
dus, parodo jo norą tęsti jų 
darbą, pirmoje vietoje darbą 
Popiežiaus Jono XXIII ir 
Popiežiaus Pauliaus VI. Šie 
popiežiai nuėjo istorijon tvir
tais puoselėtojais taikos, de
tentės ir bendradarbiavimo 
tarp valstybių su skirtingo
mis religinėmis ir politinėmis 
sistemomis. Todėl lenkų vie
šoji opinija atsargiai sekė 
kiekvieną Vatikano žingsnį 
taikos naudai, ir ateityje dar 
daugiau dėmesio kreips į 
Vatikano politiką šiuo klausi
mu, kai dabar Popiežius yra 
lenku kilmes.”

Angelė Rupšienė su dukrele 
Sigute po eilinės treniruotės

Viena populiariausių Tary
bų Lietuvos sportininkių yra 
TSRS sporto meistrė, TSRS 
moterų krepšinio rinktinės ir 
Vilniaus “Kibirkšties” ko
mandos kapitonė Angelė 
Rupšienė. Ji —Montrealio 
Olimpinių žaidynių čempio
nė, tris kartus Pasaulio ir du 
kartus Europos šempionė.

T. Žebrausko nuotrauka

Naujos knygos
IŠLEIDO “VAGA”

Aleksys Churginas Verde
nė (240 psl.) Vyresniosios 
kartos poeto narių eilėraščių 
ir verstinės poezijos knyga.

Juozas Macevičius Suar
tėjimas (380 psl.) Eilėraščių 
rinktinė, papildyta naujais 
poeto kūrybos posmais.

Viktoras Valaitis Atakon 
žengiu (238 psl.) Poeto, žu
vusio Didžiojo Tėvynės karo 
fronte, eilėraščiuose atsi
spindi meilė gimtajam kraš
tui, neapykanta grobikams, 
tikėjimas pergale. Apysakos 
fragmente “Du rytmečiai” 
vaizduojama Lietuviškosios 
16-osios divizijos kovos. 
Knygoje taip pat spausdina
mi poeto bendražygių, drau
gų, artimųjų prisiminimai.

Kazys Plačenis Pavasario 
pranašas (308 psl.) Senosios 
kartos autoriaus (1908-1970) 
kūrybos rinktinė. Ją sudaro 
romanas ir apsakymai. Ro
mane atgaivinama legenda 
apie liaudies dainių Strazde
lį.

Almis Grybauskas Bandy
mai apkabinti (110 psl.) An
tras jauno . poeto eilėraščių 
rinkinys, kuriame jis bando 
išreikšti save, savo laiką, 
savo dvasinę patirtį, įgytą 
naujomis socialinėmis mok
slinės ir techninės revoliuci
jos epochos sąlygomis.

Saulius Šaltenis Škac mir
tie, visados škac (144 psl.) 
Jauno dramaturgo pjesė, 
statyta Vilniaus Jaunimo 
teatre. Stefa Butkienė

Ką geriau pasirenka pro
tingas normalus žmogus: tai- 

; ką ar karą? Atsakymas, be 
abejonės, gali būti tik vie
nas—galvojantys žmonės vi
sada pasisako už taiką, už 
gerus normalius santykius 
tarp tautų, už ginklų kalnų 
sumažinimą, o kada nors—ir 
jų sunaikinimą.

Tokios tarptautinės politi
kos daugybę metų prisilaiko 
Tarybų Sąjunga, ką tik at
šventusi savo valstybės še
šiasdešimt pirmąsias meti
nes. Jos vadovai savo šventi
nėse kalbose ne grąsino ki
toms tautoms — priešingai, 
kvietė bendradarbiauti, tai
kiai sugyventi.

Iš amerikietiškų didlapių 
matome, kad Tarybų Sąjun
ga siekia kuo greičiau atnau
jinti sutartį su mūsų valsty
be dėl strateginio ginklavi- 
mose sumažinimo. Tarybų 
Sąjunga taikos ir nusiginkla
vimo politikos visada laikosi 
ir Jungtinių Tautų posė
džiuose. Ir tai galima vertin
ti tik teigiamai: kas gali būti 
geriau, nei patrankoms skir
tą metalą paversti žmogui 
naudingomis, o ne griovimo 
mašinomis: juk nuo to laimė
tų viso pasaulio žmonės, bū
tų galima padėti labai atsili
kusioms ekonomikoje ir kito
kiame vystymęsi valsty
bėms, kurių dar yra labai 
daug.

Taigi, Tarybų Sąjungos 
pastangos bei jos taikos ir 
gero sugyvenimo tikslai yra 
labai akivaizdūs.

Ką mes tuo tarpu matome 
savo namuose, Amerikoje?

Prezidentas Carteris, pa
saulio visuomenės protestų 
spaudžiamas, prieš kiek laiko 
buvo pažadėjęs pristabdyti 
baisesnės ir už atominę neu
troninės bombos gamybą. 
Dabar viskas atrodo taip, 
kad riedama priešingon pu
sėn—tie, kurie suinteresuoti 
gauti didžiulius pajus iš karo 
mašinos, vis šaukia už neu
troninę bombą ir nori pasiek
ti savo.

Nežiūrint akivaizdžios nau
dos, kurią duotų susitarimo 
su Tarybų Sąjunga atnauji
nimas dėl strateginių ginklų 
sumažinimo ir apribojimo, 
mūsų spaudoje prieš tokį 
susitarimą skaitome vis dau
giau atvirų ar gerai užmas
kuotų pasisakymų. Tuo pačiu 
metu tam tikri Amerikos 
sluoksniai—aišku, visų pir
ma pačio didžiojo biznio 
sluoksniai—nė neslepia, kad 
Amerika kišasi į Irano reika
lus, palaikydama žmonių ne
kenčiamą šachą, kurio dikta
tūra braškėte braška. Betgi 
Iranas labai turtingas nafta, 
kuri didžiajam bizniui labai 
reikalinga, Iranas yra pačio
je Tarybų Sąjungos pašonė
je—kas generolams 
įdomu.

Štai čia visai užmirštamos 
žmogaus teisės, apie kurias 
mūsuose taip kalbama—o

Detentės Tiltas. 

juk šacho kalėjimuos kanki
nasi ir žūsta šimtai, tūkstan
čiai politinių kalinių.

Visa tai ir kai kurie kiti 
reiškiniai politiniame gyveni
me kelia nemažą rūpestį.

Prie jų reikia priskirti ir 
dviejų tarybinių Jungtinių 
Tautų darbuotojų Enger ir 
Černiajevo teismą, kuris ne
seniai įvyko mūsų kaimynys
tėje, New Jersey. Netgi 
žmogui, esančiam toli nuo tų 
reikalų, yra visiškai aišku: 
tai buvo grynai politinė byla. 
Jos “įrodymai” rėmėsi tik 
FBI oficialių tarnautojų pa
rodymais. Net iš jų buvo 
aišku, kad tiems Jungtinių 
Tautų tarnautojams buvo pa
ruošti specialūs spąstai, kad 
jie buvo išprovokuoti. Nepai
sant viso to, šie žmonės 
nuteisti tiesiog pasakiškai 
kalėjimo bausmei—po pen
kiasdešimt metų kiekvienas!

Kodėl visa tai buvo pada
ryta? Tikslas vienas, ir labai 
aiškus: palaikyti įtemptus 
santykius su Tarybų Sąjun
ga, kad to įtempimo išdavoje 
būtų galima toliau kurstyti 
šaltojo karo nuotaikas, kad 
būtų lengviau priimami di
džiuliai kariniai biudžetai, 
kad būtų kliudoma susitarti 
su Tarybų Sąjunga dėl gink
lų apribojimo.

Jau po šio teismo, sukėlu
sio didelį nustebimą ir pasi
piktinimą ne tik pas mus, bet 
ir plačiai pasaulyje, Tarybų 
Sąjunga įrodė, kad ji nekei
čia savo gero nusistatymo 
mūsų valstybės atžvilgiu ir 
noro bendrauti su mumis.

Kaip žinome, neseniai į 
vandeniną nukrito didelis 
Amerikos karinis lėktuvas— 
netoli Tarybų Sąjungos ribų. 
Jei ne tarybiniai žvejai, ku
rie, nepaisydami pavojaus 
sau, gelbėjo amerikiečius, 
dar dešimt Amerikos lakūnų 
būtų žuvę. Patys pilotai vė
liau spaudai pareiškė, kad 
tarybiniai žmonės jais labai 
rūpinosi, kad suteikė visoke
riopą pagalbą, kad tarybinė 
valdžia iš karto, ir be jokių 
kliūčių padėjo jiems grįžti 
namo. 0 juk tai nebuvo koks 
nors keleivinis lėktuvas: 
tikriausiai, jo tikslas kaip tik 
ir buvo stebėti Tarybų Są
jungą.

Ar bereikia geresnio drau
giško nusiteikimo įrodymo?

O tokių įrodymų—tiek kas
dieniuose dalykuose, tiek di

labai I Spalio revoliucijos

džiojoje politikoje—kiek tik 
nori.

Būtų pats laikas į draugys
tės pasiūlymus atsakyti tik 
tuo pačiu. Laisvietis

Iš laiškų
Brangūs laisviečiai!

Karštai sveikinu visą Jūsų 
šaunų kolektyvą Didžiosios 

švenčių
proga. Linkiu sveikatos, 
energijos, laimės, džiaugsmo 
ir ko tik širdys trokšta.

Vandelinas Junevičius
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Lietuvos kai II ynės Inžinierių na ai Šiauliuose
Tarybų Balturisijai—

60 metų
Daug bendro Lietuvos ir 

jos kaimynės —Baltarusi
jos—istorijose. Abi tautos 
bendrai kovojo už savo liau
dies išvadavimą nuo išnaudo
jimo, ir, kaip žinome, nema
žą laiko tarpą turėjo bendrą 
komunistų partiją. Sekančių 
metų sausio pirmą dieną Ta
rybų Baltarusija švenčia sa
vo gyvavimo šešiasdešimt
metį. Ką per tuos metus 
pasiekė Tarybų Lietuvos kai
mynė?

Iki Spalio revoliucijos Bal-' 
tarusija buvo atsilikusi agra
rinė carinės Rusijos provin
cija: kaime gyveno ir dirbo 
apie 90 procentų jos žmonių, 
pagrindiniais darbo įnagiais 
buvo medinės žagrės. Men-1 
kūtė pramonė taip pat rėmė
si rankų darbu, ir daugiau
siai buvo skirta žemės ūkio 
produktams perdirbinėti. Iki 
Spalio revoliucijos Baltarusi
joje nebuvo nė vienos aukš
tosios mokyklos, o 100 tūks
tančių gyventojų tebuvo po 
17 gydytojų. Neraštingumas 
buvo tiesiog masiniu reiški
niu.

Panašiai, kaip ir Lietuvoje, 
tokios gyvenimo sąlygos ska
tino masinę emigraciją: per 
50 metų (iki Spalio revoliuci
jos) iš Baltarusijos į sveti
mus kraštus laimės ieškoti 
išvyko apie pusantro milijo
no darbingų žmonių.

Per laikotarpį, praėjusį 
nuo Spalio revoliucijos , Bal
tarusija tapo šiuolaikine in
dustrine valstybe, turinčia ir 
aukštai mechanizuotą žemės 
ūkį, puikiai išvystytą moks
lą, kultūrą.

Skaičiai sako daug ką. O 
jie porina, kad Baltarusija 
šiandien gamina 190 kartų, 
daugiau produkcijos nei iki 
1917 metų, o pramoninė ga
myba, palyginus su 1940-ais 
metais, išaugo 25 kartus. 
Šiandieninės Baltarusijos 
produkcija eksportuojama 
daugiau kaip į 90 pasaulio 
šalių.

Šiandien Tarybų Baltarusi
jos laukuose triūsia daugiau 
kaip 100 tūkstančių trakto
rių, 30 tūkstančių grūdinių 
kombainų. Su kiekvienais 
metais vis daugiau pačios 
moderniausios technikos lau
kuose, ir grūdų, bulvių, linų 
cukrinių runkelių derlius 
gausenis kiekvienais metais, 
vis daugiau pieno, kiaušinių, 
daržovių bei vaisių. Kalbant 
apie Lietuvos kaimynę, ne
galime nepriminti, kad Tary
bų Baltarusija gyvenimą 
“nuo nulio” praktiškai pradė
jo du kartus: po Spalio revo
liucijos ir po antrojo pasauli
nio karo.

Daugelis žinome, kad hitle
rininkai visiškai sunaikino 
Baltarusijos pramonę, 90 
procentų visų pastatų mies
tuose, pelenais buvo pavers
ta 9200 kaimų, pastogės ne
teko apie 3 milijonai žmonių. 
Tai—baisūs skaičiai. Jie dar 
baisesni, kai kalbama apie 
žmones: karo metais žuvo 2 
milijonai 230 tūkstančių žmo
nių—kas ketvirtas Baltarusi
jos gyventojas. Baltarusiai, 
kaip ir visi tarybiniai žmo
nės, didvyriškai priešinosi 
hitleriniams okupantams: 
respublika pavirto partizanų 
kraštu, kurie žymiai prisidė
jo įveikiant fašizmą.

Tad Tarybų Baltarusija po 
karo iš naujo statė savo 
miestus—tame tarpe ir visiš
kai sunaikintą savo sostinę 
Minską, kuris šiandien pel
nytai garsėja kaip puikus 
modernus miestas, pramonę, 
kaimus.

Dabar Baltarusija gamina 
labai sudėtingas mašinas (no
rime priminti, kad jos trak
torius “Bielorus” labai perka 
ir giria Amerikos farmeriai), 
automobilius, įrankius ir 
aparatus, elektroniką ir tiks-

j liąją mechaniką. Išvystyta 
j chemijos, lengvoji, maisto 
pramonė. Tikriausiai bus 

I įdomu sužinoti tokius daly- 
jkus: Nors Tarybų Baltarusi
ja užima tik šimtąją visos 
Tarybų Sąjungos teritorijos, 
o jos gyventojai sudaro 4 
procentus visų gyventojų, 
Baltarusija pagamina 43 pro
centus visų Tarybų Sąjungo
je gaminamų kalio trąšų, 16 
procentų traktorių, 14 pro
centų metalo piovimo stak
lių, apie 11 procentų Tarybų 
Sąjungos linų užauga taip 
pat Baltarusijos laukuose.

Baltarusijoje, kaip ir vi
suose Tarybų Sąjungos res
publikose, pasikeitė ne tik 
ekonomika, pramonė ar že
mės ūkis: pasikeitė ir patys 
žmonės. Šiandien daugiau 
kaip du trečdaliai dirbančių 
Baltarusijos žmonių turi 
aukštąjį arba vidurinį išsila
vinimą. Kiekvienam pramo
nėje dirbančiam tūkstančiui 
darbininkų tenka 300 diplo
muotų inžinierių ir technikų. 
Kaip ir visoje Tarybų Sąjun
goje, Baltarusijoje įvestas 
privalomas vidurinis moks- 
las-mokosi, praktiškai, kas 
trečias respublikos gyvento
jas: dabar baltarusiai turi 
31 aukštąją, 132 tūkstančius 
vidurinių specialių mokslo įs
taigų.

Ir jeigu per aštuoniasde
šimt metų iki Spalio revoliu
cijos dabartinėje Baltarusijos 
teritorijoje buvo išleistos 320 
knygų, tai dabar čia per 
metus spausdinama iki 3 
tūkstančių pavadinimų leidi
nių.

Baltarusijoje labai rūpina
masi nacionaline kultūra, 
menu, ir toki rašytojai bei 
poetai, kaip J. Kupala, J. 
Kolosas, P. Brovka, K. Kra- 
pyva, M. Tankas, V. Byko
vas puikiai žinomi visoje Ta
rybų Sąjungoje, užsienyje, 
jų kūriniai verčiami į kitų 
tautų kalbas.

Šiandieninė Baltarusija tu
ri 15 profesionalių teatrų, 
dvi filharmonijas, keletą val
stybinių meninių ansamblių, 
šimtai Baltarusijos daininin
kų, muzikantų, artistų pui
kiai atstovauja tarybinį me
ną užsienyje. Kaip žinome, 
Baltarusija yra Jungtinių 
Tautų narys, ji atstovaujama 
ir daugybėje kitų tarptauti
nių organizacijų. Taigi, net 
labai prabėgomis peržvelgus 
matyti, kokį didelį kelią per 
šešiasdešimt metų nuėjo Lie
tuvos kaimynė. M. Galvonas

Naujas didžiausias 
tiltas Lietuvoje

Lapkričio 3 d. Jurbarke 
atidarytas naujas tiltas per 
Nemuną. Tai didžiausias til
tas Tarybų Lietuvoje. Į ati
darymo iškilmes susirinko 
daug darbo žmonių atstovų 
iš visos apylinkės. Dalyvavo 
ir Komunistų Partijos pirma
sis sekretorius Petras Griš
kevičius ir kiti partijos bei 
vyriausybės vadai.

“Šis tiltas sujungė ne tik 
kaimyninius Jurbarko ir Ša
kių rajonus, Suvalkiją ir Že
maitiją,” sakoma “ELTos 
pranešime, “bet ir nutiesė 
kelią tiesioginiams Baltarusi
jos . Lat v i jos br oli šk ų j ų res
publikų, Kaliningrado ekono
miniams ryšiams plėsti.”

DIDELĖ DAUGUMA UŽ 
MOKESČIŲ MAŽINIMĄ

National Opinion Poll pra
vestas platus apklausinėji
mas parodo, kad amerikiečių 
net 73 procentai pritaria su
mažinti valdžiai taksų (mo
kesčių) 30 procentų. Tiktai 
25 procentai balsavo prieš 
mažinimą.

Rekonstruotame pastate Šiaulių miesto centre atidaryti pirmieji Lietuvoje Inžinierių 
namai. Jie skirti beveik dviem tūkstančiams diplomuotų specialistų, dirbančių miesto 
pramonės įmonėse, statybose, mokslo įstaigose.

Inžinierių namuose vyksta konferencijos, susitikimai, veikia kūrybinės sekcijos, 
labiausiai prityrę specialistai konsultuoja darbininkus, besidominčius racionalizacija ir 
išradyba. Dilio nuotrauka

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Mėgina išgelbėti rasistus
Vieno Zambijos sostinės— 

Lusakos priemiesčio gyven
tojai ką tik buvo pradėję 
darbo dieną, kai ryto tylą 
sutrikdė aviacijos motorų 
riaumojimas. Į molines afri
kiečių lūšnas pabiro bombos, 
prapliupo kulkosvaidžių seri
jos. Po kelių minučių rajo
nas, kuriame gyveno pabė
gėliai iš kaimyninės Rodezi- 
jos, paskendo juodų dūmų 
kamuoliuose. Iš malūnspar
nių nusileido baudėjų būriai, 
kurie ėmė šaudyti beginklius 
žmones, negailėdami nei se
nelių, nei moterų, nei vaikų. 
Po pusvalandžio viskas buvo 
baigta. 226 užmušti ir 629 
sužeisti, napalmo išdeginta 
žemė—toks Rodezijos rasis
tų barbariškos “operacijos” 
rezultatas.

Kai tai? Rasistų jėgos de
monstracija grasinant pa
skandinti kraujyje vietinių 
Rodezijos gyventojų naciona
linio išsivadavimo judėjimą, 
kovojant už savo tėvynės 
išvadavimą iš rasistų jungo? 
Ar beviltiškumo aktas Smito 
klikos, po kurios kojomis 
dega žemė?

Veikiau pastarasis. Žiau
rūs Rodezijos rasistų bau
džiamieji “reidai” prieš kai
mynines “pafrontės” valsty
bes (Zambiją, Mozambiką ir 
kt.), vykdomi kovos su parti
zanais dingstimi, rodo ne 
tiek Smito režimo jėgą, kiek 
jo silpnumą. Vis labiau įsi
liepsnoja ginkluota afrikiečių 
kova, kuriai vadovauja Zim
babvės patriotinis frontas. 
“Baltosios Rodezijos” žemė
lapis traukiasi, tartum Ša
grenės oda. Vis naujus rajo
nus ima kontroliuoti patriotų 
reguliarioji armija, dabar 
veikianti net Rodezijos sosti
nės Salisbury apylinkėse, 
Rasistai gyvena kaip apsup-

ir pasiekti jo “tarptautinį 
pripažinimą,” o kartu ir pa
naikinti Suvienytųjų Nacijų 
Organizacijos įvestas prieš jį 
ekonomines sankcijas.

Tačiau rasistai ir jų globė
jai turi savų planų, ignoruo
dami pačios Zimbabvės liau
dies valią. O ji atmeta jų 
kėslus. Pavyzdžiui, vienas iš 
Zimbabvės patriotinio fronto 
lyderių D. Nkomas nedvi
prasmiškai pareiškė, jog 
frontas kategoriškai atsisako 
vesti derybas su Smitu JAV 
ir Anglijos organizuojamoje 
konferencijoje. Patriotai 
tvirtai pasiryžę su ginklu 
kovoti prieš rasistinį režimą 
iki visiškos pergalės.

Kaip Rodezijos klausimu 
Vakarų valstybės sudarinėja 
sąmokslą su Smitu, taip 
klausimu dėl Namibijos liki
mo jos nori susitarti su Pietų 
Afrikos Respublikos rasis-; 
tais.

Priminsime, kad Namibia 
ja—teritorija Pietvakarių 
Afrikoje, nepaprastai turtin
ga naudingųjų iškasenų,— 
jau seniai tapo Anglijos, 
Amerikos, Pietų Afrikos ir 
kitų monopolijų grobuoniško 
išnaudojimo objektu. Iš ten 
monopolijos išveža auksą, 
deimantus, vanadį, uraną ir 
kitą vertingą žaliavą. Ją val
do Pietų Afrikos Respublikos! 
rasistai, kurie ten turi 50 
tūkstančių žmonių armiją.

Neseniai Saugumo Taryba 
patvirtino, kad būtina įvyk
dyti Jungtinių Tautų nutari
mus dėl kolonijinės adminis
tracijos panaikinimo šioje ša
lyje ir, Jungtinėms Tautoms 
tarpininkaujant, perduoti 
valdžią Namibijos liaudžiai. 
Tačiau Pietų Afrikos rasisti
niai vadovai tam pasipriešino

ir pareiškė ketiną surengti 
Namibijoje savo kontroliuo
jamus “rinkimus,” kad galė
tų ten įvesti jiems tinkamą 
marionetinį režimą.

Tokia Jungt. Tautų nutari
mus įžūliai ignoruojančių 
Pietų Afrikos rasistų pozicija 
sukėlė susirūpinimą Vakarų 
valstybėms. Juk tokio reži
mo nepripažins nė viena val
stybė, o stiprėjantis naciona
linio išsivadavimo judėjimas 
Namibijoje gali sukelti grės
mę jų milijardinėms kapitalo 
investicijoms. Ir štai penkių 
Vakarų šalių—JAV, Angli
jos, Prancūzijos, VFR ir Ka
nados užsienio politikos žiny
bų vadovai nuskubėjo į Pre- 
toriją įtikinėti Pietų Afrikos 
režimo lyderių, kad jie turi 
būti “lankstesni.”

Sprendžiant iš visko, šie 
įkalbinėjimai nelabai paveikė 
užkietėjusius rasistus. Jie 
tebėra pasiryžę surengti Na
mibijoje savo prižiūrimus 
pseudorinkimus, nors ir pa
žadėjo vėliau apsvarstyti 
klausimą dėl naujų Jungt. 
Tautų kontroliuojamų rinki
mų. (Ar ne dėl to, kad su 
J. T. vėliava pridengtų neo- 
kolnialistinį Namibijos pro
blemos išsprendimą!). Beje, 
galutinis rasistų ir jų globėjų 
Vakaruose tikslas yra vie
nas—išlaikyti Namibijoje 
neikolonialistinę tvarką, neį
leisti į valdžią tikrųjų Nami
bijos liaudies atstovų—Piet
vakarių Afrikos liaudies or
ganizacijos (SVAPO).

Tačiau, kad ir kokių gu
drybių ir manevrų griebtųsi 
imperialistai ir rasistai, jų 
pastangos pasmerktos žlugti. 
Paskutiniai rasizmo ir kolo
nializmo bastionai Afrikos 
pietuose, nacionalinio išsiva
davimo judėjimo puolami, 
neišvengiamai turės pasiduo
ti. V. Sereika

Jonas Graičiūnas

Liberalų “principai”
Stasys Matulaitis savo 

“Atsiminimuose” (išl. 1957 
m.) ne kartą mini Kazį Gri
nių, kuris nuo universiteto 
baigimo laikų buvęs nuošir
dus jo draugas: atsilankyda
mi vienas pas kitą, per kiau
rą naktį turėdavę apie ką 
pakalbėti.

Bet vėliau, kai Grinius 
vedė, draugystė suirusi. Ma
tulaitis už anticarinę veiklą 
buvo ištremtas trejiems me
tams iš Lietuvos. Pasibaigus 
bausmės laikui, grįžo, tačiau 
atsirado kliūtis apsigyventi 
Pilviškiuose, iš kur buvo 
ištremtas. Čia buvo laikinai 
įsikūręs gydytojas K. Gri
nius, kuris geruoju nesutiko 
užleisti vietos. Prireikė tre
čiųjų teismo. Dėl to Matulai
tis skaudžiai nusivylė jau
nystės draugu ir kaltino jo 
žmoną, padariusią vyrui nei
giamą įtaką.

S. Matulaitis savo atsimi
nimuose Griniuvienę vaiz
duoja kaip veidmainę. Pa
vyzdžiui, gyvendama Mari
jampolėje, kol buvo netekė
jusi, norėdama įtikti Griniui, 
“stengėsi rodytis aršia bedie
ve. Jos tėvo namai stovėjo 
netoli šventoriaus. Švento
mis dienomis, kai aplink baž
nyčią eidavo procesija, busi
moji Griniaus žmona tyčia 
išsinešdavo siuvamąją maši
ną į verandą ir labai garsiai 
sukdavo, kad visi girdėtų.”

Na, o tapusi daktariene, 
‘‘gyvendama Pilviškiuose, 
stengėsi rodytis pamaldi, tie
siog davatka: klebonui Ole
kai bučiuodavo rankas, buvo 
taip jam prisigerinusi, kad 
net gaudavo iš klebonijos 

i sūrius, kumpius ir kitus 
maisto produktus, o su jaunu 
kunigu Bridžium palaikė in
tymią pažintį. Dažnai jis 
ateidavo pas Grinienę, vyrui 
išvažiavus pas ligonį.”

Atsižvelgiant į tai, kad 
buvusių nuoširdžių draugų 
ryšiai anuomet nutrūko, be 
to, po Spalio revoliucijos 
jiedu atsidūrė priešingose 
barikadų pusėse, vienam ki
tam skaitytojui susidarė įs
pūdis, esą S. Matulaitis savo 
atsiminimuose spalvas, rašy
damas apie valstiečių liaudi
ninkų lyderį K. Grinių, kai 
ką perdėjęs ar net išgalvo
jęs.

Iš tikrųjų memuarai—sub
jektyvus žanras. Priklauso 
dar ir nuo autoriaus atmin
ties. S. Matulaitis atsimini
mus rašė, sulaukęs gilios 
senatvės. Betgi jis buvo isto
rikas, jam buvo itin svarbi 
tiesa, faktų tikrumas.

Aprašydamas trečiųjų teis
mo bylą su K. Grinium, S. 
Matulaitis pastebi: “Antruo
ju liudininku pasirinkau Pil
viškių krautuvės vedėją Juo
zą Lozoraitį, kuris patvirtino 
girdėjęs, kad, man išvažiuo
jant, Grinius žadėjęs išsikelti 
iš Pilviškių, kai sugrįšiu.” 
Taigi J. Lozoraitis buvo pati

kimas tų laikų įvykių liudi
ninkas.

Na, ir po daugelio metų aš 
susidomėjau to J. Lozoraičio 
visuomenine veikla. Jis mi
ręs dar 1920 m., bet Vilniaus 
universiteto bibliotekos 
rankraštyne saugoma pluoš
tas jo laiškų, rašytų įvai
riems asmenims. Tarp jų anų 
laikų visuomenės veikėjui 
drg. J. Bagdonui.

Paimu laišką, rašytą 1901 
m. iš Pilviškių drg. J. Bag
donai į Paryžių, kai jis tenai 
rūpinosi lietuvių etnografine 
paroda. Tarp kitų dalykų J. 
Lozoraitis rašo jam apie 
bendrus pažįstamus: “Mes 
nuo tūlo laiko gyvename la
biausiai atsiskyrę vieni nuo 
kitų, rečiau pas juos (Gri
nius—J. B.) pradėjau atsi
lankyti dėlei biaurumo bo
bos, kuri kaip su dumblu 
drebia ant Stasio (Matulai
čio—J. B.), Tamstos ir kitų, 
būk mes esą kvailesni už 
kvailiausias davatkas, nes 
kunigėlius regime šventomis 
ypatomis, ne žmonėmis, 
jiems viską užginame, kas 
pridera žmogui, o laikraščiai 
tai tikri šaltiniai pliauškynių 
pirmeiviškų, kad į rankas 
gėda paimti išmintingam 
žmogui. Aš net nusistebėjau, 
išgirdęs tokią jos nuomonę, 
juog pirma kunigai jos akiai 
buvo tik eržilais, “pasibizu- 
chy,” ir t. t. Per pirmutinius 
du metus nė karto nenuėjo į 
bažnyčią, o dabartės eina 
“bilijušus,” aure ėjo į bažny
čią ant palaiminimo pas kokį 
atvykusį barzdotą kunigą, 
nešė palaiminti savo sūnų. 
Mat, dirbti naujai atvykęs 
jaunukas, su kuriuo važinėja 
į svečius antkaimų, ant 
vestuvių ir abelnai labai su
tinka; girdėjau, net kelnes 
skalbianti kunigėliui.

Juk ji gudresnė ir už lapę: 
pamatė, jog jų žmonės neuž
kenčia, tai šoko po skvernu 
kunigėlių, gal tokiu būdu nuo 
šiųjų pareis garbės gabaliu
kas ir ant daktarų šeimynos, 
žmonės gal ims ir juos guo- 
duoti ir iš to turės daugiau 
pelno. Jos vienintelis siekis 
tiktai pralobimas.”

Čionai reikia paaiškinti, 
kad laiško autorius J. Lozo 
raitis buvo spaudos drau
džiamojo laikotarpio litera
tas: bendradarbiavo “Varpe” 
bei “Ūkininke,” rašydamas 
publicistinius straipsnius, 
eilėraščius, prozos kūrinius 
ir buvo pažįstamas su svar
besniais to meto visuomenin- 
kais.

Taigi J. Lo. oraičio cituota
sis laiškas patvirtina, jog 
Stasys Matulaitis atsimini
muose nieko neperdėjo, ap
rašė tikrus atsitikimus.

Įdomu, kad K. Grinius, 
rašydamas savo atsiminimus 
apie tokį įvykį, kaip konflik
tas su St. Matulaičiu, nerado 
reikalo užsiminti. O tasai 
konfliktas liaudininkų veikė
jo aureolės anaiptol nepuo
šia .. . Julius Būtėnas

toje tvirtovėje.
Tokiomis sąlygomis Smito 

globėjai Washingtone ir Lon
done karštligiškai ieško bū
dų, kaip išgelbėti jiems pa
rankų režimą, o kartu ir 

• išsaugoti savo ekonominius 
bei strateginius interesus. 
Tuo metu, kai baudėjų bom
bos krito ant pabėgėlių lūšnų 
Lusakos priemiestyje, netei
sėto režimo vadeiva kartu su 
jam paklusniomis marionetė
mis Washingtone vedė dery
bas su JAV valstybės depar
tamento ir Anglijos užsienio 
reikalų ministerijos atsto
vais.

Pastarieji įkalbėjo rasistų 
vadeivą dalyvauti vadinamo
joje “visų suinteresuotų šalių 
konferencijoje” Rodezijos 
klausimu. Šios konferencijos 
idėją jau seniai brandina 
Vakarų valstybės. Jos tiks
las—prislopinti išsivadavimo 
kovą, išsaugoti vienos ar 
kitos formos rasistinį režimą

Imperatyvinė deklaracija
Neslaptink kilimais širdies 
Ir baldais neužgožk mintiesi

Netekus polėkiams sparnų, — 
'Ąpterns saulėtekiai dienų!

Kol mintys į vienovę audžia
Tau ateiti ir būvio pradžią,

Kuri nebuvo mums šviesi, 
Tu — dabarties žmogus esi!

Būk laiko bėgsmo verpete,
Džiaugsmų ir negandų sraute,

Kad — virtus tau jau praeitim — 
Didžiuotųs rytdiena tavim!

Kam ši diena darbuos nekaista, 
Tam žemėj ir išlikt neleista!

Toks tėviškės imperatyvaš! —
Išgirsk, jei žemės balsui gyvas!
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Jį andai iš Vilnelės nugirdau, 
Tad giesme perduodu ir tau!

Nauja vaga į Nėr Į kažkada 
Ir ji senolių buvo nukreipta.
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Paskutinės kautynės Kurše
PRANAS PETRONIS

Iš atsiminimų
Tęsinys iš praeito num.

* * *
Po rudens purvo, kuris] joms, stovinčioms mūsų kai- 

mums taip įgrįso 1944 metų minystėje.
pabaigoje, antrąsyk atvykus, Kovo pabaigoje mūsų divi- 
Kuršas mums pasirodė ne zijos vadą generolą majorą
toks baisus. 1945 metų žiema 
buvo bjauri: menkai tešalo, 
ir reikėjo bristi purvą. Ir 
šiaip visos kitos sąlygos tos 
pačios: ir tankūs miškai, ir 
net žiemą neįšąlančios pel
kės, per kurias nepervažiuo
si su karine technika, ir virš 
galvų sprdginėjantys artile
rijos sveidiniai bei minos. 
Tačiau kai visa tai jau sykį 
patirta, tampa tarytum ne 
taip ir nepakenčiama. Bjaur
iausias dalykas dabar mums 
pasirodė Vartajos aukšuma, 
stuksėjusi prieš kairįjį mūsų 
pozicijų sparną. Gana aukšta 
kalva Vartajos upės pakran
tėje, dominuojanti viršum 
žemų lygumų, plytinčių toli 
aplinkui, buvo užimta vokie
čių, ir jie jos nieku gyvujpuso vadas į 
nenorėjo užleisti. Šioji aukš
tuma jiems buvo itin svarbi
operatyviniu atžvilgiu: vo
kiečiai joje buvo įsirengę 
sekyklą ir kaip ant delno 
galėjo stebėti apylinkes dau
gelį kilometrų aplinkui. O 
mums ji buvo kaip rakštis 
akyje; žiūrėk tik sujudėjai 
truputį, fašistų artilerija ir 
pliekia. Ir baisiausia—pliekia 
gana taikliai.

Pasibaigus vasario-kovo 
puolamiesiems mūšiams, vi
same Kuršo fronte buvo pra
dėta ruoštis pavašarinei puo
limo kampanijai. Į 16-ąją 
lietuvių šaulių diviziją, kaip 
ir į kitas, nuolat buvo siun
čiami papildymai. Kaskart 
atvykdavo po šimtą kitą nau
jokų, praėjusių pirminį ap
mokymą dar Lietuvoje. Jie 
buvo atgabenami geležinke
liu iki Vainodės geležinkelio 
stoties, ten jų pasitikti mes 
pasiųsdavome kurį nors šta
bo karininką. Jis juos ir 
turėjo atvesti į divizijos pozi
cijas.

Bene kovo viduryje, gavę 
pranešimą apie naują papil
dymą, į Vainodę pasiuntėme 
jauną štabo karininką, ką tik 
atvykusį į diviziją iš karinės 
akademijos. Jis išjojo į gele
žinkelio stotį raitas, priėmė 
nemažą būrį naujokų ir pa
traukė su jais atgal. Kai iki 
divizijos vadovietės bebuvo 
likę 5-6 kilometrai, staiga 
pasigirdo keistas garsas.

— Iš pradžių man pasiro
dė, kad naujokai užtraukė 
dainą “Ei Lietuvos kareivė
liai,”—pasakojo paskui tasai 
karininkas.—taip tasai gar
sas priminė pratisą, tolydžio 
vis stiprėjantį “Ei.” Pagalvo
jęs, kokie šaunūs tie naujo
kai, atsisukau atgal ir tik 
tada supratau, kad niekas nė 
nemano dainuoti, kad tai 
atlekiančių sviedinių kauki
mas. Pirm, negu suspėjau 
surikti vyrams gultis, sviedi
niai ėmė sproginėti netoli 
kolonos. Naujokai spruko 
kur kas išmanė.

Karininkas į diviziją grįžo 
tik su nedideliu naujokų bū
reliu, kurį jam pavyko po 
artilerijos a^audymo su
rinkti. Kiti išlakstė į visas 
puses ir paskui beveik visą 
savaitę plaukė pas ųius po du 
tris ar mažais būreliais pa
tys. Ir čia buvo kalta ta 
prakeiktoji Vartajos aukštu
ma, nuo kurios vokiečiai pa
stebėjo keliu traukiančią ka
rių koloną ir atidengė artile
rijos ugnį.

Apskritai dienos metu nuo 
kalvos apžvelgiamame akira
tyje negalėjo ant kelio pasi
rodyti nei mašinos, nei bent 
kiek didesnis žmonių būrelis. 
Judėjimas prasidėdavo tik 
sutemus. Ir tai mums be galo 
įgriso. Ir ne tik mums. Ši 
aukštuma nemaža nemalonu
mų teikė ir kitoms divizi- 

A. Urbšą, divizijos štabo 
viršininką ir mane iškvietė į 
22-ojo gvardijos šaulių kor
puso, kurio sudėtyje buvo 
16-oji lietuvių divizija, štabą. 
Kaip ir tikėjomės, korpuso 
vadas generolas A. Ručkinas 
be jokių įžangų pradėjo kal
bą apie Vartajos aukštumą.

— Aukštumai šturmuoti 
duodu jums papildymą— 
drausmės bataljoną—pasakė 
jis. —Kai aukštuma bus 
užimta, būtina joje įsitvirtin
ti ir žūt būt išlaikyti. Opera
cijai paruošti trijų dienų pa
kaks?

— Pakaks,— atsakė A. 
Urbšas.

— 0 ką pasakys artilerijos 
viršininkas?—kreipėsi kor- 

mane.—Šaud
menų pabūklams užteks, pul
kininke?

— Jei mestume į šį barą 
visas divizijos atsargas, gal 
ir išsiverstume, — atsa
kiau.—Patys žinote, draugas 
generole, kiek gauname 
šaudmenų.

— Na, na neverkšlenkite. 
Gausite puolimui papildomai. 
Divizijos atsargų nelieskite.

Iš štabo išėjome nelinksmi. 
Visi gerai supratome, koks 
nelengvas bus uždavinys 
užimti ir išlaikyti aukštumą. 
Kautynės už ją bus kruvinos 
ir atkaklios. Gerai, kad nors 
duoda papildymą—žmonių ir 
šaudmenų. Bus mažiau aukų 
divizijos gretose.

Beje, mes pastebėjome, 
kad kiekvieną sykį, kai divi
zijai būdavo pavedamas sun
kesnis uždavinys, korpuso ar 
armijos vadovybė stengėsi 
paremti mus artilerija bei 
tankais. Žinodami, kaip 
striuka su žmonėmis visuose 
fronto baruose, ypač vyks
tant lemiamiems mūšiams 
Vokietijos žemėje, mes kar
tais pagalvodavome, kad Ta
rybų Sąjungos karinė vado
vybė truputį tausoja 16-ąją 
lietuvių diviziją. Motyvų to
kiems samprotavimams, 
mums rodėsi, buvo pakanka
mai. Viena, Lietuva jau iš
laisvinta, joje vyksta atsta
tomasis darbas, ir fronte 
užgrūdinti kadrai, nuaidėjus 
pergalės saliutui, čia bus 
labai reikalingi. Antra, ir 
latviai, ir estai turėjo nacio
nalinius korpusus, o mes tik 
diviziją. Suprantama, tada 
nieks mums šito nesakė, mes 
galėjome tik spėlioti, bet 
kaip vėliau paaiškėjo, tokia 
nuoroda patausoti mūsų divi
ziją frontų ir armijų, kurių 
sudėtyje kovojome, vadams 
iš Vyriausiojo kariuomenės 
vado būstinės buvo duota.

Grįžę iš korpuso štabo, 
skubiai ėmėme ruošti Varta
jos aukštumos šturmo opera
cijos planą. Galvojant viso 
karo mastu, ši operacija bu
vo tik labai smulkutis epizo
das, tik menkos vietinio po
būdžio kautynės. Bet tam, 
kuris kariauja, tai neturi 
jokios reikšmės: jis taip pat 
šaudo, taip pat kyla į ataką, 
taip pat žūsta. Kai žmogus 
žūsta, jam vis tiek, ar žūsta 
jis dideliame puolime, ar 
nežymiose kautynėse. O ku
ris kare garantuotas, kad 
išliks gyvas iki rytojaus?

Pagaliau, kas gi tasai dide
lis puolimas, puolimas netgi 
kelių frontų mastu? Tai aibės 
mažų kautynių suma, kauty
nių turinčių savo smulkius, 
dalinius tikslus, savo planą, 
savo taktiką, kautynių, ku
rios atitinkamai koordinuo
tos ir koreguojamos siekia 
vieno didelio tikslo, keliamo 
visam frontui ar net keliems 
frontams. Nustatant mastą,

“LAISVEI” IŠ KAPSUKO

Šaunus jubiliejus
MARIJAMPOLĖS REALINĖS 
GIMNAZIJOS GO-CIO PROGA

V. Gulmano nuotr.
Medalis, pagamintas Marijampolės buv. realinės gimnazi
jos 60-čiui atminti.

Mokyt. P. Lastienė su savo buvusia mokine, II pasaulinio 
karo dalyve O. Michnevičiūte-Budrevičiene.

Neįprastai atrodė Kapsu
kas š. m. rugsėjo 16 d. Jo 
gatvėse galėjai matyti daug 
pagyvenusių, bet savo dva
sia dar jaunų, buvusios Mari
jampolės realinės gimnazijos 
mokinių, kurie įdėmiai žiūri
nėjo, kaip atrodo buvęs jų 
miestas, dabar atjaunėjęs ir 
išaugęs Kapsukas, kur koks 
pastatas stovėjo, kur jų buvo 
vaikščiota, svajota. Čia galė
jai pamatyti dar gyvus, bet 
baltus, kaip vyšniuos viršū
nė, buvusius mokytojus P. 
Sirutytę-Lastienę, Pr. Braz- 
džių, atvykusį į jubiliejų net 
iš A. Akmenės. Linksmai 
šnekėjo buvę mokiniai V. 
Čėpla, O. Mandziukaitė-Ka- 
zanskienė, O. Michnevičiūtė- 
Budrevičienė, M. Krygeris ir 
kt. Kiek kalbų, prisiminimų 
ypač susirinkus į savo buvu
sią gimnaziją.

Marijampolės realinė gim
nazija, nors ji egzistavo neil
gai, vos 7 metus (1918-1925 
m.), suvaidino labai didelį 
vaidmenį ne tik Sūduvos, bet 
ir bendrai Lietuvos gyveni
me. Ji davė Lietuvai tokius 
šviesius žmones, kaip velio

viską lemia akiratis ir atsa
komybė.

Eilinis karys kasdien ka
riauja savo didįjį karą. Jo 
akiratis —priekyje esantis 
priešas, kaimyno petys iš 
dešinės ir iš kairės; paskui jį 
bėgančio draugo akys. Jis 
atsakingas tik už save. Prieš 
savo sąžinę, prieš draugus, 
prieš vadą. Skyriaus vado 
akiračio ribos remiasi į šalia 
jo skyriaus puolančius kitus 
skyrius, būrio vado—į kitus 
būrius, kuopos—į kitas kuo
pas. Ir kiekvienam sava at
sakomybė. Kol karinis pada
linys mažas, vadas dar įsten
gia matyti atskirus žmones 
kaip individus, su kurių cha- 
raktęrio savybėmis ir asme
ninėmis ypatybėmis jis turi 
neišvengiamai skaitytis, no
rėdamas juos nuvesti į per
galę. Bet kuo didesnis dali
nys, kuo platesnį akiratį va
dui reikia aprėpti, kuo dides
nė jam užkrauta atsakomy
bė, tuo menkiau jis gali 
betarpiškai matyti atskirą 

nis prof. K. Baršauskas, 
prof. N. Milenskis, P. Glo
vackas, M. Meškauskienė, L. 
Matulaitytė ir t. t. Mokėsi 
čia ir Martynas Gudelis, de
ja, atsidūręs antitarybinėse 
gretose. Daug matė dabar 
atjaunėję buvę “realkos” mū
rai, apie kuriuos taip šiltai 
parašė M. Meškauskienė ir 
kurių istorija tikrai įdomi. 
Juk tokio tipo gimnazijų su 
sustiprintu matematikos ar
ba gamtos mokslų dėstymu 
Rusijoj buvo nemaža. Ir tai 
nebuvo kažin koks pažangie
čių išradimas, kaip galvoja 
dvasiškiai.

1918 metais į susikūrusią, 
buržuazinę Lietuvą pradėjo 
grįžti daug karo pabėgėlių, 
kurių tarpe buvo nemažas 
skaičius pažangiai nusiteiku
sių inteligentų, kaip A. ir A. 
Bulotos, J. ir A. Valaičiai, P. 
Sirutytė-Lastienė ir eilė ki
tų. Radikaląi Marijampolėje 
buvo įkūrę klečikalinę “Žibu
rio,” vėliau virtusia Rygiškių 
Jono gimnaziją, gi pažangūs 
norėjo turėti savo mokymo 
įstaigą, kurioje tikybos dės
tymas nebūtų privalomas.

kovotoją. Jis mąsto ir ope
ruoja smulkesniais daliniais 
kaip vienetais, kurioje kovo
tojas lyg ištirpsta bendroje 
kitų kovotojų masėje. Tuo 
pačiu kriterijumi remiantis, 
nustatomas ir kautynių mas
tas, bet toli gražu ne reikš
mė.

Dažnai iš pažiūros gana 
nedidelės kautynės, atliktos 
bataliono ar net kuopos jėgo
mis, turi nemažą reikšmę 
visai divizijai ar net armijai. 
Tokios būtent buvo kautynės 
už Vartajos aukštumą. Ir 
mes tai supratome. Ir plana
vome šią operaciją divizijos 
mastu, ir vis jautėme asme
ninę atsakomybę: ne tik ba
taliono vadas, kuriam buvo 
pavesta atakuoti ir užimti 
aukštumą, bet ir pulko, ku
rio bare ji buvo, vadas pulki- 
'ninkas V. Ryliškis, ir net 
pats divizijos vadas, jau ne
kalbant apie atskirų divizijos 
tarnybų viršininkus.

Bus daugiau

Tuo būdu Bulotos, Valaičiai 
ir kt. pažangūs inteligentai, 
gavę reikiamus leidimus iš 
valdžios, 1918 metais pradėjo 
kurti realinę gimnaziją, kuri 
1919 metais buvo pilnai su
komplektuota ir pradėjo sa
vo darbą. Pirmuoju direkto
rium buvo J. Valaitis (iki 
1922 m.), vėliau iki uždary
mo 1925 m.—St. Totorius 
(LTSR nusip. mokyt.)

Realinė gimnazija savo eg
zistavimo laikotarpiu Mari
jampolėje vaidino labai didelį 
vaidmenį, skiepydama pa
žangią mintį, materialistinę 
pasaulėžiūrą. Čia atvykdavo 
skaityti paskaitų tokie žy
mūs Lietuvos veikėjai, kaip 
dr. J. Šliupas, filosofas V. 
Storasta-Vydūnas, šaunus 
9 pulko karininkas, vėliau 
Kauno universiteto profeso
rius, gydytojas J. Kairiūkš
tis, kurio paskaita .sukėlė 
didelius ginčus pasaulėžiūros 
klausimais tarp realistų ir 
ateitininkų. Visa tai ugdė 
tvirtą, sveiką požiūrį į gyve
nimą. Čia mėgdavo lankytis 
ir rašytoja Žemaitė, gyvenu
si tuo metu pas Bulotus. 0 
vaidinimai, kuriems vadova
vo ir režisavo J. Žiugžda 
(dabar akademikas) ir A. 
Iešmantai Todėl realinė gim
nazija klerikalų akyse buvo 
kaip rakštis. Juk tuometinė
je Marijampolėje buvo gana 
stipri klerikalų įtaka, čia pat 
stovėjo marijonų vienuolyno 
mūrai. Kunigija negalėjo su
sitaikyti su mintim, kad tiky
bos mokymas neprivalomas. 
Mok. A. Valaitienė dėstė 
gamtos mokslą remdamasi 
darvinizmu, kas taip pat siu
tino dvasiškius. Todėl ir ka
pelionai čia ilgai neišsilaiky
davo.

Kaip prisimena mok. P. 
Lastienė, nuo tikybos moki
niai būdavo atleidžiami pagal 
pareiškimą. Nepilnamečių 
vardu pareiškimus rašydavo 
tėvai, o nuo 18 metų—patys 
mokiniai. Kadangi realinėje 
gimnazijoje buvo nemažas 
skaičius ir nelietuvių, todėl 
veikė ir paralelės klasės su 
dėstomąja rusų k. Rusų kal
ba, kaip viena svetimųjų, 
buvo dėstoma visose klasėse. 
Didelė naujiena buvo ir mo
kinių taryba, prie kurios 
buvo dar po vieną atstovą 
nuo kiekvienos klasės, kas 
leido palaikyti reikiamą 
drausmę, kontroliuoti pažan
gumą ir pan. To nebuvo 
kitose to meto Lietuvos gim
nazijose.

Kadangi realinėje gimnazi
joje vyravo pažangi dvasia 
su realistais palaikė glau
džius ryšius ir kitų mokyklų 
pažangės moksleiviai, kaip 
V. Montvila, K. Boruta, A. 
Venclova ir kt., vėliau tapę 
žymiais rašytojais.

Darbo sąlygos buvo gana 
sunkios. Klerikalinė Lietu
vos valdžia ieškojo visokiau
sių priekabių, bet realistai 
kovojo dėl savo teisių. Ta
čiau atsispirti darėsi vis sun
kiau. 1924 metais buvo atim
ta dotacija. Tų pat metų 
rugsėjo 13 dieną buvo parei
kalauta, kad mokslas tęstųsi 
ne 7, bet 8 metus, kaip 
kitose gimnazijose. Neužilgo 
atėjo naujas įsakymas, kad 
uždraudžiama realistų uni
forma, kurios vietoje turi 
būti nešiojami standartiniai 
mokykliniai rūbįai. Neužilgo 
griežtai buvo įsakyta dėstyti 
tikybą, grasinant, kad ates
tatai nebus pripažinti, jei 
nebus šio dalyko pažymio. 
Nesvarbu, esi tikintis ar ne. 
Tuo būdu, pirmų dviejų laidų 
atestatai buvo be tikybos 
pažymio, o likusių—jau su 
pažymiu. Tikybą, išskyrus 
retą atvejį, laikydavo forma
liai, prie direktoriaus paskir
tos komisijos, kad tik būtų 
pripažintas atestatas ir neuž- 
kirstas kelias toliau mokytis.

Deja, nepalankios apysto- 
vos, pinamos pinklės privedė 
prie to; kad realinė gimnazi
ja 1925 metais, nepaisant 
pažangios visuomenės pro-

10 sveikiausių ir 10 nesvei- 
kiausių Amerikos miestų

&LEAST POLLUTED MOST POLLUTED CITIES

2.
3.

5.
6.

10 miestų mažiausia užterštų 
oru ir tuo būdu sveikiausi 

gyvenimui: 
Honolulu
Portland, Oregon 
San Francisco 
New York 
Miami
New Orleans
San Jose
Detroit 
Boston

10. Washington, D. C.

8.
9.

WATERBURY, CONN
Spalio 12 d. po trumpos 

ligos savo namuose mirė 
John A. Danisevich, 64 me
tų, gyvenęs 163 Draher St.

John Danisevich buvo gi
męs 1914 m. sausio 12 d. Tai 
Charles ir Magdelenos (Ke- 
mėža). Danisevich sūnus.

Jis buvo Waterburio Lie
tuvių Klubo narys. Dirbo 
Chase Brass and Copper Co. 
Buvo prieš 5 metus išėjęs į 
pensiją.

Liko liūdesyje jo tėvas 
Charles Danisevich, žmona 
Mary (Verseckas) Danise
vich, Waterbury; du sūnūs 
Dennis Danisevich, gyvenąs 
Wolcott, o Robert Danise
vich Waterbury; brolis Char
les Danisevich—gyvena Mid
dlebury, ir 2 anūkai.

Buvo pašarvotas pas 
Stokes Funeral Home, 134 
Highland Ave., Waterbury. 
Palaidotas spalio 16 Lietuvių 
kapinėse, Waterbury.

John Danisevich buvo sū
nus Charles Danisevičiaus, 
kuris yra “Laisvės” ir “Vil
nies” skaitytojas per daug 
metų. Jis buvo Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 49 kp. 
finansų sekretorius per daug 
metų. Buvo geras sekreto
rius, tada kuopa gyvavo ge
rai. Sekretoriavo kol leido 
sveikata. Kai sumažėjo gir
dėjimas ir regėjimas, turėjo 
pasitraukti iš sekretoriaus 
vietos. Jis lanko mūsų pa
rengimus ir finansiškai remia 
mūsų spaudą.

Jų liūdnoje valandoje gili 
užuojauta John Danisevich, 
žmonai Mary, sūnums Den
nis ir Robert, broliui Char
les, anūkams ir kitiems gimi
nėms.

Buvau nuvykusi pas drau
gą H. Kūtelę. Pasikalbėjo
me. Atsinaujino “Laisvės” 
prenumeratą ir paaukojo 
“Laisvės” fondui.

Kutelis per daug metų 
gyvena vienas. Jis dar pajė
gia apsitvarkyti save ir pasi
gaminti maistą. Jis sakė, 

testo balsų, buvo uždaryta, o 
buvę auklėtiniai išsiskirstė 
po kitas mokyklas, nenu
traukdami tarpusavio ryšių, 
ką ir parodė šis susitikimas 
Kapsuke.

o

Daug žmonių kasdien 
praeina pro buvusius reali
nės gimnazijos mūrus Kap
suke, tačiau nevisi pagalvo
ja, kokį didelį vaidmenį atli
ko ši pažangi mokymo įstai
ga, kiek daug šviesių asme
nybių iš šių mūrų išėję ir 
dabar, tarybiniais metais, 
užimdami svarbius postus 
mūsų visuomeniniame gyve
nime, nepamiršta vienas ki
to, minėdami mokyklą ir 
mokytojų kolektyvą šiltu, 
švelniu žodžiu. V. Gulmanas

YORK

\į

10 miestų labjausiai užterštu, 
oru ir tuo būdu nesveikiausi:

i 8.
9.

10.

1. Los Angeles
2. Chicago
3. Denver
4. Cincinnati
5. Cleveland 

St. Louis 
Pittsburgh 
Minneapolis-St. Paul 
Philadelphia 
San Diego 

sekančiais metais jau bus 90 
metų.

Aš linkiu, drauge Kuteli, 
geros sveikatos ir kad jūs 
sulauktumėte dar daug daug 
gimtadienių.

Aplankiau ir Idą Ablažie- 
nę, Oakcliff Convalescent 
Home, 71 Plaza Ave., Wa
terbury, Conn. Radau sėdin
čią kėdėje prie lovos. Ji 
neblogai atrodo, buvo geroje 
nuotaikoje. Džiaugėsi, kad 
lanko vaikai ją. Duktė Alma
te dirba toje pačioje įstaigoje 
slauge, ir kiekvieną dieną 
ateina pasikalbėti. Sūnus 
Vincelis ir dažnai aplanko. 
Draugiškai pasikalbėjome, ji 
atnaujino savo “Laisvės” 
prenumeratą ir dar atnaujino 
vieną prenumeratą į Lietuvą 
ir užsimokėjo mokesčius 
LLD 28 kp.

Linkiu draugei geros svei
katos.

Taipgi lankiau ir Oną Žiū- 
raitienę, Oakville, Conn. Ji 
yra Park Manor Convale
scent Home, 1312 W. Main 
St., Waterbury. Žiūraitienė 
sunki ligonė: suparalyžiuota, 
negali pavaikščioti. Susikal
bėti galima, pasikalbėjome 
draugiškai. Skaityti jau ne
pajėgia, bet ji “Laisvės” fon
dui paaukojo $10. Linkiu 
draugei geros sveikatos, kad 
greit pagytumėt.

Prisimenu Juozą Žiūraitį, 
gyvenusį Oakville, mirusį 
1969 metais. Kada jis buvo 
gyvas ir jo žmona Onutė 
buvo sveika, buvo surengta 
daug parengimų pas jų duk
terį Alice ir Theodore Mor
ris.

Parengimus rengdavo Li
teratūros Draugijos 28 kp. ir 
Darbininkų Susivienijimo 31 
kp.

Juozas Žiūraitis visuomet 
darbavosi, kviesdamas savo 
kaimynus į parengimus. Par
davinėdavo bilietus, ir pagel
bėdavo kitus darbus dirbti.

Ona Žiūraitienė su dukra 
Alice pagamindavo maistą. 
Daug gerų darbų jie atliko, 
daug mitingų, daug kalbų 
buvo atlaikyta pas juos ir 
pasakyta prakalbų.

Žiūraičiai išaugino gražią 
šeimą: sūnus Joe ir Daniel, 
dukteris Mary ir Alice. Ir jų 
vaikai yra tos pačios idėjos, 
kaip ir jie. M. Svinkūnienė

Gydytojų metinės 
pajamos

American Medical Associa
tion sako, kad Jungtinių Val
stijų vidutinis gydytojas į 
metus uždirba $60,000. Jis 
dirba 52 yalandas savaitėje. 
Žinoma, yra ir tokių gydyto
jų, kurie pasidaro daug dau
giau, bet yra tokių, kurių 
metines pajamos gerokai ma
žesnės.
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KANADOS ŽINIOS
Montreal, Que.

KREIPIAMĖS I “LAISVĖS” 
SKAITYTOJUS

Daugumos mūsų kolonijos 
“L” skaitytojų prenumeratos 
baigiasi su šių metų pabaiga. 
Kadangi laikraščio vajus jau 
prie pabaigos, tai labai pra
šome skaitytojus, kad pasi
stengtumėte dar laike vajaus 
prenumeratas atsinaujinti, 
žinoma, pridėdami ir aukų. 
Vajininkai prašo skaitytojų 
daugiau kooperacijos. Pasi
stenkite laikraščio atsinauji
nimus priduoti vajininkams, 
arba siųsti tiesiai “Laisvei.” 
Vajininkus slegia ne tik sun
ki metų našta, kai kuriuos 
kamuoja ir nesveikata. Lau
kiame kooperacijos.
SĖKMINGAS 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Moterų Klubo 
eilinis susirinkimas, įvykęs 
lapkričio 5 pas J. P. Skrip- 
kus, praėjo įvairiai ir įdo
miai. Susirinkimui pasibai
gus, pasivaišinta pačių narių 
suneštais skanėsiais, o vėliau 
vienos lošė bingo, kitos nuo
širdžiai pasišnekėjo, o kitos 
dar prasimanė įvairių žaidi
mų. Apie mitingą plačiau 
parašys pašios moterys.
NETEKOME DVIEJŲ 
TAUTIEČIŲ

Spalio 30 po ilgos ir sun
kios ligos iš gyvųjų tarpo 
išsiskyrė senosios kartos 
tautietis—Adolfas Krasaus
kas, sulaukęs 78 m. Didelia
me liūdesyje liko žmona, 3 
dukros ir sūnus su šeimoms, 
4 ankūkėliai. Iš Lietuvos 
kilęs, rodos, nuo Kėdainių.

Rašant šiuos žodžius, pa
siekė žinia, kad po ilgos 
paralyžiaus ligos, lapkričio 5 
d. amžinai užmerkė akis pla
čiai žinomas šios kolonijos 
tautiečiams ilgametis pažan
gaus judėjimo veikėjas— 
Juozas Lesevičius. Apie jį 
bus plačiau parašyta vėliau.

LIGONIAI
Jau seniai nesveikuoja ir 

dažnai ligoninę lanko rose- 
montietis Jurgis Skripka. 
Vėliausiu laiku sveikata buvo 
daugiau pašlijusi.

Taipgi sunkiai buvo susir
gusi Petrė Valinčienė. Sku
biai nuvežta į ligoninę, bet 
dabar jau gydosi namuose.

Pereitą kartą rašant apie 

MONTREAL, QUE., CANADA 

Mirus

Juozui Lesevičiui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Anei, jo 

dukrai ir jos šeimai, visiems giminėms ir drau
gams, taipgi labai apgailestaujame, kad mus visus 
paliko toks brangus draugas, tiek daug pasidarba
vęs Kanados lietuvių labui.

P. E. LAURUSEVICIAI 
J. A. YLAI
B. JANAUSKIENĖ

(Toronto) J. NARUSEVlClENĖ

MONTREAL, QUE., CANADA

Mirus

Juozui Lesevičiui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai, dukrai ir jos 

šeimai, giminėms ir draugams ir gailimės netekę 
gero ir daug pasidarbavusio lietuvių labui draugo. 
Lai būna lengva jam Kanados žemelė.

J. Petkauskas

b. E. Faberaliai A. Jurgutaitis
A. Vilkelienė V. Rimdeikis
Ch. Morkūnas J. Leskevičius
P. M. Daugėlai A. Vaičiulienė
J. Valaitis M. Vaitkienė
M. A. Guobai I. Rukienė
S. Karvelis A. Poškienė
J. M. Mileriai H. Jarienė
J. A. Žuliai J. Morkūnas
F. Balnys J. R. Kuktarai

ilgus sunkiai sergančius ligo
nius, praleisti šie du labai 
sunkiai ir ilgai sergantys, tai 
rosemontietis Vanagas, bu
vęs aktyvus Vytauto Klubo 
narys, ir O. Jokšienė. Be 
abejo, yra ir daugiau sergan
čių, bet tik apie tuos teko 
sužinoti. Linkiu visiems ser
gantiems greit pasveikti.
SVEČIAVOSI

Po ilgos viešnagės pas sa
vo dukras Toronte ir Flori
doj, sugrįžo P. Bendžaitienė.

Taipgi labai patenkinta iš 
viešnagės po J._ A. V. sugrį
žo E. Zieniuvienė, kur aplan
kė savo jaunų dienų draugę 
Bronę Spūdienę. Woodha
ven, N. Y.
PAMINĖJO GIMTADIENI

Labai šaunų pokylį suruošė 
Danutė Vekterytė savo bro- 
lienei-Stefanijai Vekterienei, 
jos gimtadienio proga. Daly
vavo giminės ir artimi jubi- 
liantės draugai. P-rė K.

Montrealio kronika
LIGONIAI

A. Braknienė staigiai su
sirgo ir išvežta į R. Victoria 
ligoninę.

M. Valašimienė netikėtai 
gatvėje puolė ir sulaužė koją 
trijose vietose. Nuvežta į 
Lasalle ligoninę.

J. Buttino (Rimkiūtė) stai
ga susirgo, nuvežta į St. 
Caprini ligoninę.

Linkiu ligonėms greit pa
sveikti.

ATVYKO
B. M. Šalčiūnus aplankė 

brolis su žmona iš J. A. V.
Pas J. P. Taruškus lankėsi 

giminės iš Chicagos.
B. J. Pakulius aplankė 

giminės iš Toronto, taip pat 
viešėjo ir pas B. A. Alens- 
kus.

J. A. Ylai iš Toronto viešė
jo pas L. P. Kisielius ir 
susitiko daug senų pažįsta
mų.

Linksmos viešnagės.

NEPAPRASTI SVEČIAI
Iš T. Lietuvos su grupe į 

Montrealą atvyko operos so
listas Edvardas Gutauskas ir 
T. Lietuvos švietimo minis
tro pirmasis pavaduotojas 
Valentinas Spurga. Buvo la

bai malonu juos susitikti ir 
išgirsti gražių dainų. P. J. 
Adomoniai sukvietė gražų 
būrį draugų ir visus puikiai 
pavaišino, o svečiams nuo 

visų iteikė po gražų siuveni- 
rą.

Nors svečiams laikas buvo 
labai trumpas, bet dar spėjo 
keletą vietų aplankyti ir pa
sikalbėti.

Svečiai apkeliavo Kanadą 
ir J. A. V.

Laimingos kelionės.
SUSILAUKĖ DUKRELĖS

Ch. T. M.(Red.) (Martely- 
tė) susilaukė gražios ir svei
kos pirmagimės dukrelės. 
Vardą davė Kristina. Tėve
liai ir tėvukai yra labai pa
tenkinti.

Linkiu gražiai augti.
LIŪDNA ŽINIA

D. Svotelienė gavo liūdną 
žinią iš T. Lietuvos, kad ten 
mirė jos mylima mamytė.

Svotelių šeimai gili užuo
jauta.
MIRĖ

Spalio 2d. po ilgos ir 
sunkios ligos mirė Petras 
Rzevuckis, 65 m. Paliko nu
liūdime žmoną Aldoną ir bro
lį Stasį. Laidot išvežė į Onta
rio. Į Kanadą velionis buvo 
atvykęs po Antro Karo.

Artimiesiems gili užuojau
ta. Velioniui tebūna lengva 
Kanados žemelė. J-na

Montreal
PAKVIETIMAS

Montrealio Moterų Klubas 
ruošia pietus Ukrainų svetai
nėje, 3447 St. Laurence St., 
gruodžio 2 dieną. Kaip ir 
visada, bus skanūs valgiai, 
muzika. Įžanga $5.

Kviečiame visus, kurie 
mylite laiką linksmai praleis
ti. O. Viršinskienė

Toronto, Ont.
L. L. D-jos Toronto kuo

pos susirinkimas įvyks lap
kričio 30 d. 2 vai. po pietų, 
160 Claremont St., Sūnų ir 
Dukterų Klubo patalpose.

Kviečiame narius ir simpa- 
tikus būtinai dalyvauti, nes 
mūsų organizacijos didžioji 
darbymetė eina prie pabai
gos, o dar yra gerokai neat
naujintų “Laisvės” ir “Vil
nies” prenumeratų. Kviečia
me visus laikraščių skaityto
jus ir platintojus ateiti į 
susirinkimą. Kuriems bus 
reikalinga pagelbėti atsinau
jinti laikrašti, susirinkime 
bus keli žmonės, kurie mielu 
noru pagelbės.

Taigi, nepamirškite lapkri
čio 30 d., ketvirtadienio. 
Šiame susirinkime aptarsime 
mūsų organizacijos svarbius 
reikalus. Kuopos Valdyba

Vancouver, B. C.
Vancouveris su apie milijo- 

nu gyventojų yra trečiasis 
didmiestis Vakarų Kanadoje. 
Čia atvyksta daug turistų. 
Praeitą vasarą buvo virš 
milijono. Turistai labai domi
si Vancouverio apylinkėmis.

Miestas prie pat jūros. 
Aplink aukšti kalnai, ant 
kalnų sniegas. Bet čia klima
tas ne šaltas. Žiemą jei būna 
5 laipsniai žemiau nulio, tai 
jau labai šaltas. Vasarą ne-

LONGUEUIL, QUE., CANADA

LIŪDNAS

Aleko Veršiliškio
PRISIMINIMAS

Gruodžio 7 d. sueis liūdni dveji metai nuo mano 
mylimo ir brangaus vyro mirties.

Rodos, neseniai buvai su Tavim. Mes Tavęs 
ilgimės. Mūsų šeimoje palikai gražų prisiminimą. 
Kasdien Tave prisimename. Gamtos sutvarkyta, 
kad kas nuėjo į kapus, tai jau nesugrįžta. Per tą 
trumpą mūsų gražaus gyvenimo kelią abu ėjome 
laimingai, bet žiauri mirties Tave iš mūsų tarpo 
atėmė, liko tik liūdesys.

Žmona ir podukra 
su šeima

PHILADELPHIA, PA. San Francisco, Gal
NEPAMIRŠTAMA IŠVYKA

Jau prieš kokį laiką, “Lais
vėje” buvo skelbimą, kad jų 
vietinis Aido Choras ruošia
si, sukauptomis jėgomis pa
linksminti New Yorko ir apy
linkės savo tautiečius, links
momis dainomis ir muzika. Ir 
jie savo užsibrėžtam tikslui 
paaukojo daug meninio dar
bo.

Dar keliom dienom prieš 
koncertą, suskamba telefo
nas. Pakeliu priimtuvą, ir 
girdžiu pakeltu ūpu balsą: 
“Heilo, drg. Kazlauskas, gal 
norėtum šį sekmadienį va
žiuoti į New Yorką pasiklau
syti dainų? New Yorko me- 
nininkai-kės savo programo
mis visuomet patenkina 
klausytojus.” Klausiu: “O 
kas veš?” “Mano, duktė Rožy- 
tė, savo didele mašina,” at- 

būna karščių, nuo sniego ant 
kalnų oras atvėsta.

Vancouveryje yra didelė 
prieplauka. Čia atvyksta lai
vų iš viso pasaulio. Iš čia 
išgabenami eksportui kvie
čiai, medžiai, lentos, žuvys. 
Daug laivų atplaukia iš Tary
bų Sąjungos. Jie ima kvie
čius.

Vancouveryje yra tik leng
voji pramonė—medžio apdir
bimo ir žuvininkystės.

Vancouveryje gyventojai 
labai maišyti. Čia yra įvairių 
tautybių ir rasių žmonių iš 
viso pasaulio. Lietuvių yra 
apie du šimtai. Bet jie labai 
išsiskirstę apylinkėse. Turi
me 126 kuopą. Retkarčiais 
susirenkame, pasikalbame ir 
kiek išgalime, paaukojame 
“Laisvei” ir kai kuriems ki
tiems darbininkiškiems laik
raščiams.

Čia apsigyveno keletas po 
karo atvykusių lietuvių. 
Dauguma jų jau pradeda 
susiprasti, keletas buvo nu
vykę į Lietuvą. Ten suėjo su 
savo giminėmis. Sugrįžę sa
ko, kad ten visi dirba, gra
žiai gyvena, maisto niekam 
netrūksta, gražiai apsirengę, 
dauguma turi savo automobi
lius. Visi kalba lietuviškai. 
Niekas jiems nedraudžia. 
Bet čia dar yra ir tokių, 
kurie dar vis Lietuvą “va
duoja” ir nervinasi, kad ne
gali “išvaduoti”. . . Rašinėja 
į namus asmeniškus laiškus. 
Jų laiškuose prirašyta viso
kių nesąmonių. Gąsdina 
tuos, kurie skaito darbinin
kiškus laikraščius. Labai 
neapkenčia turistų iš Tarybų 
Sąjungos.

Vancouveris negali pasigir
ti su Social Credito valdžia. 
Yra apie 90,000 bedarbių. 
Miestas paskendęs narkoti
kuose ir alkoholyje. Girtavi
mas, žudynės. Nėra tos die
nas, kad nebūtų nužudytas 
žmogus. Daugiausia naudoja 
peilius. Kalėjimai prikimšti. 
Nebežinome nė ką su jais 
daryti. Policija persergėjo 
naktimis po vieną nevaikš
čioti, nes pavojinga.

Mūsų valdonai tuo nesirū
pina. Jiems nerūpi, koks 
žmonių likimas ir. kokia jų 
ateitis. Jiems rūpi tik kuo 
daugiau žmones apkrauti 
mokesčiais ir pasidaryti sau 
daug pelno . . .

K. Makarevičius 

sako R. Merkis. “Su mielu 
noru, sutinku,” sakau, “Ačiū 
už pakvietimą!”

Tačiau viskas pasikeitė. 
Rožytė valydama kambario 
langus, staiga kryptelėjo, ir 
skaudžiai patempė kojos rau
menis, kad net koja sutino! 
Tuomet Merkio sūnus Alber
tas surinko mus tris—: ma
ne, tėvą, ir P. Valentą, 
susodino į savo “japonukę” ir 
visi linksmai šnekučiuodami, 
riedame plačiu vieškeliu, ste
bėdami šonuose kelio malonų 
gamtos grožį.

Medžių lapai liepsnoja įvai
riausiomis spalvomis. Ak, 
koks gamtos grožis! Trauk
te, traukia žiūrovo akį.

Diena giedri, skaidri, sau
lutė gausiai beria sąvo raus
vus spindulius. Tai graži ir 
šilta, lapkričio mėn. “bobų 
vasara.”

Nė nejutom, kaip pasie
kėm New Yorką. Rūstaus di
džiojo Atlanto įlankos, ilgi ir 
aukšti tiltai. Šian ir ten, sto
vi didoki prekybiniai laivai. 
Į galvą stuktelėjo mintis: 
Ak, tai už šito plačiojo van
denyno, netoliese, mano 
gimtasis kraštas Lietuva, 
kurią palikau prieš septy
nias dešimtį metų.

Netrukus jau ir prie “Lais
vės namo. Svečių susibūrę 
daug. Susitikę bičiulius, 
draugus ir šiaip pažįstamus, 
paspaudžiam jiems dešinę ir 
klausiame: Na, mielas drau
ge, kaip tau klostosi gyveni
mas, kaip sveikatėlė? Iš visų 
gaunam atsakymą. Viskas 
būtų gerai, tik tas nelemtas 
krūvis metų slegia!

Reikėjo ilgokai palaukti 
Aidiečių Choro programos. 
Bet kuomet jie pradėjo sve
čius linksminti linksmomis 
liaudies dainomis, visi klau- 
sovai nurimo ir klausėsi net 
kvapą sustabdę. Tik kartais 
pagerbė dainininkus savo 
gausiais delnų plojimais . . .

Pasibaigus dainoms, sve
čiai buvo pavaišinti skaniais 
užkandžiais. Ir mes philadel- 
phiečiai, patenkinti, nesigai
lėdami šimto mylių kelionės, 
patraukėm į namus labai 
patenkinti.

“Laisves” Reporteris

Brockton, Mass.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 6-osios kuopos susirin
kimas dalyviais buvo ne
skaitlingas, bet praėjo gero
je nuotaikoje. Priėjus prie 
“Laisvės” vajaus reikalų, 
draugai Skirmontai, ne tik 
atsinaujino prenumeratą, bet 
dar ir į vajaus fondą'paauko
jo $100!

Nutarėme kitą kuopos su
sirinkimą šaukti gruodžio 3 
d. 2 vai. popiet, 27 Cleveland 
Ave. Tai bus šių metų pabai
ga, o per žiemą susirinkimų 
nelaikysime. Vėl susirinksi
me tik kovo pabaigoje ar 
balandžio pradžioje.

Ch. U stupas
LLD 6 kp. pirmininkas

Plymouth, Conn.
Plymouth miestelio terito- 

rijoje yra nedidelis ežeras, 
vadinamas Lake Plymouth. 
Ten gyvena keletas lietuvių 
ir “Laisvės” skaitytojas Vla
das Unikas. Buvau nuvažia
vus jį aplankyti. Atradau 
labai sergantį—gulintį lovo
je. Sakė, kad sunku kvėpuo
ti, ir mažai gali kalbėti. Prie 
lovos pastatytos oxygeno 
tankos ir suvesti į nosį vamz
deliai. Tik oxygeno pagalba 
gali kvėpuoti. Sakė, kad bu
vo ligoninėje 30 dienų, po to 
buvo Convalescent namuose. 
Dabar namie, gyvena pas 
savo dukterį, kuri jį prižiūri.

Kalbėjome apie “Laisvės” 
prenumeratos atnaujinimą. 
Sake: “Jei pagysiu, atva
žiuok kitais metais, tai užsi
mokėsiu.”

Linkiu draugui V. Unikiui 
geros sveikatos.

M. Svinkūnienė

SPALIO REVOLIUCIJOS 61 
METINIŲ ATŽYMEJIMAS

Šį garbingą metinį minėji
mą suruošė San Francisco 
Holland Roberts centras ir 
American-Russian institutas, 
kuris taip pat mini 46 metų 
gyvavimo sukaktį. Didžiosios 
Spalio revoliucijos 61 metinis 
minėjimo renginys įvyko lap
kričio 5 dieną Jack Tar 
viešbutyje. Žymėtina, kad 
dalyvių prisipildė šio viešbu
čio Eldorado pilna salė.

Prieš pradedant turtingą 
programą, instituto pirmi
ninkė Ks. Karosienė renginio 
dalyvius jausmingai pasvei
kino su Spalio revoliucijos 
sukaktimis ir pristatė vietinį 
rašytoją, kalbininką Mike 
Davidow būti renginio pirmi
ninku.

Davidow su šia sukaktimi 
entuziastiškai sveikino ir pa
brėžė,—kad pasaulyje drau
gystės ryšiai ir taika gyvuo
tų amžinai. Taipgi pirminin
kas paskaitė šiltus sveikini
mus nuo San Francisco mero 
George Mascone ir Oakland 
miesto mero Willson.

Programa buvo turtinga su 
žirniais kalbėtojais ir įspūdin
ga menine dalim. Visų pirma 
pirmininkas iškvietė entu
ziastą, kalbininką ir už pa
saulinę taiką kovotoją Rev.

Binghamton, N. Y.
z ( I

LDS 6 kuopos susirinkimas 
įvyko lapkričio 3. Susirinki
mas prasidėjo 1 vai. po 
pietų. Jį atidarė ir pravedė 
kuopos pirmininkė A. Mal- 
deikienė.

Visi raportai buvo priimti 
vienbalsiai. Daug kalbėta 
apie aukų sukėlimą “Lais
vei.” Nutarta iš kuopos iždo 
paskirti $10 ir parinkti tarp 
narių. Visi sudėjome po dole
rį, tai pasidarė virš $20.

A. Žemaitienė priminė, 
kad reikia parinkti aukų ir 
vilniečiams. Bet po ilgų dis
kusijų nutarėme šį klausimą 
palikti kitam susirinkimui. 
Per susirinkimą viena narė 
prieina prie manęs ir duoda 
$50-$10 už prenumeratą ir 
$40 aukų “Vilniai.”

Vėliau prasidėjo vaišės. 
Buvo išleistuvės mūsų sekre
torei Jane Brown, kuri vyks
ta į Kiniją su 24 žmonių 
grupe. Sudėjome po dolerį 
jai linksmai kelionei. Ačiū 
draugėms moterims už savo 
lėšomis paruošimą tokių ska
nių vaišių.

Koresp. J. Vaicekauskas

DISKRIMINACIJA 
PRIEŠ VYRUS?

Buvęs sociologijos profeso
rius James Crane traukia 
teisman Virginia Common
wealth University. Jis kalti
na, kad universitetas prakti
kuojąs diskriminaciją prieš 
vyrus. Mat, prof. Crane yra 
bedarbis. Mokykloje esan
čios dvi neužpildytos pasto
vios vietos., Prof. Crane pa
davė aplikaciją į vieną iš jų. 
Jis jai pilnai kvalifikuotas. 
Bet mokyklos administracija 
jam pareigų neduoda, nes ji 
yra nusprendus abidvi vietas 
užpildyti moterimis. Prof. 
Crane tokį mokyklą nusista
tymų laiko nelegališku ir 
teismo keliu siekia priversti 
mokyklą jį samdyti.

STREIKAS SULAUŽYTAS
Vėliausi pranešimai iš Ira

no rodo, kad dviejų savaičių 
naftos darbininkų streikas 
militarinės karaliaus valdžios 
tapo sulaužytas. Jau beveik 
normališkai pramonė dirba.

Bet tas, žinoma, nereiškia, 
kad toje šalyje jau ir opozici
ja valdžiai tapo likviduota. 
Liaudies kova prieš valdžios 
represijas tebesitęsia.

Tokyo. — Japonija pažadė
jo daugiau finansiškai prisi
dėti išlaikyti Amerikos oku
pacinių jėgų Japonijoje.

Cecil Williams iš Glide Me
morial United Methodist 
Church.

C. Williams pareiškė troš
kimą, kad pasaulyje gyvuotų 
visuotiniai žmonių draugys
tės ryšiai, kad taikos žodis 
neišdiltų kiekvieno žmogaus 
širdyje ir 1.1.

Po to buvo iškviestas Tar. 
S-gos San Francisce genera
linis konsulas Alexander Zin
chuk. Konsulas šiltai pasvei
kino skaitlingą publiką, pa
brėždamas sakė, kad visame 
pasaulyje gyvuotų draugys
tės ryšiai, kurie būtų glau
dūs ir amžinai tvirti.

Buvo ir daugiau kalbėtojų. 
Ji visi jausmingai sveikino 
Spalio revoliucijos metines, 
linkėdami pasauliui visuoti
nos taikos ir draugystės ry- 
šių.

Meninė programa buvo įs
pūdinga. Pueblo Unido artis
tų grupė su savo melodingo
mis dainomis ir muzika pu
bliką žavėjo. Jie buvo paly
dėti gausiais aplodismentais.

Prie to, džiugu pažymėti, 
kad šioje įspūdingoje sukak
tyje dalyvavo 25 asmenų 
turistinė grupė iš Tarybų 
Sąjungos. Pirmininkas Davi
dow šiltai juos pasveikinęs, 
kiekvieną atskirai pristatė, o 
publika juos palydėjo gausin
gais aplodismentais. Šioje 
Tarybų Sąjungos turistinėje 
grupėje buvo trys žymūs 
artistai! Valentina Strelchen
ko, Sergei Slepokurov ir 
Vladimir Yakvlev, kurie pu
bliką sužavėjo meliodingomis 
dainomis ir muzika. Taip pat 
džiugu priminti, kad minimo
je turistinėje grupėje buvo 
du mūsų didžiai gerbiami 
tėvynainiai—Romualdas Si
korskis, Lietuvos TSR finan
sų ministras iš gražuolio Vil
niaus, ir Henrikas Kretavi- 
čius, Kėdainių rajono ir Rytų 
Aušros kolūkio pirmininkas.

Apgailėtina, kad šiems 
mieliems turistams bei sve
čiams buvo pertrumpas lai
kas daugiau pasižvalgyti po 
mūsų San Francisco miestą.

Pirmininkas prisiminė, kad 
šiais brangiais laikais Ameri
can-Russian instituto ir Lol
land Roberts centrui išlaikyti 
reikia nemaža lėšų. Tam tam 
tikslui šaunūs paminėjimo 
dalyviai sudėjo virš $1,300. 
Tarybiniai turistai buvo pa
kviesti užkandžiams Holland 
Roberts centre, kur vyko 
pabendravimas ir draugiški 
pokalbiai.

MIRĖ
Apgailėtina, kad iš gyvųjų 

tarpo išsiskyrė ilgai sirgęs 
nuožmia vėžio liga mūsų 
Ignas Kamarauskas, kuris 
buvo veiklus, rūpestingas 
pažangaus judėjimo ir orga
nizacijų narys.

Ignas buvo spaudos skaity
tojas, rėmėjas ir pažangiai 
spaudai žinių teikėjas bei 
rašytojas.

Velionis Ignas vos buvo 
pasiekęs 75 metus amžiaus. 
Jis mirė spalio 16, buvo 
pašarvotas Laurel Chapel 
Oakland, Cal. Laidotuvėmis 
rūpinosi Igno žmona Martha. 
Šermeninėje Ks. Karosienė 
apie Igno gyvenimo kelią 
jausmingai pakalbėjo.

Velionio Igno maloni žmo
na Martha vietinius Igno 
draugus bei palydovus pa
kvietė užkandžiams. Spalio 
19 lėktuvu Igno palaikai nu
vežti į Marthos gimtinę, 
Morefield, Nebraska.

Šios apylinkės Igno drau
gai velionio žmonai Marthai, 
giminėms ir draugams reiš
kiame gilią užuojautą, o Ig
nui amžinos ramybės.

Apgailėtina, kad mūsų vie
tiniai Igno draugai neturime 
platesnių apie Igną žinių, 
pav., kurioje Lietuvos dalyje 
jis buvo gimęs. Todėl gal 
atsiras kas iš Igno buvusių 
draugų, kurie pateiks plates
nių apie velionį žinių. M. B.
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“Laisvės” metinis koncertas Aido Choro žinios
Koncertas įvyko lapkričio 

5 d. Tiek daug svečių nesiti
kėjome. Iš Philadelphijos at
vyko Al Merkis su tėvu, F. 
Walant ir J. Kazlausku. Bu
vo gražus būrys iš New 
Jersey, taipgi nemažai sve
čių iš Long Island. Ypatingai 
buvo malonu matyti zYrtūrų 
Petrick su mamyte ir žmona.

Programų vedė “Laisvės” 
administratorė Ieva Mizarie- 
nė. Aidiečiai šį sykį pasirodė 
tiesiog stebėtinai gražiai. 
Jiems teko išpildyti veik visų 
programų. Solistai —Nelė 
Ventienė, Viktoras Bekeris 
ir Viktoro sūnūs savo parti
jas atliko puikiai. Duetai 
buvo Nelė Ventienė ir Tessie 
Stočkienė, Nelė ir Viktoras 
Bekeris, Viktoras ir jo sūnus 
Viktoras Bekeris, Jr. Wats 
choras, vadovybėje Mildred 
Stensler, kelias dainas sudai
navo tikrai puikiai, nors trū
ko keleto dainininkų.

Prieš dainavimų “Laisvės” 
redaktorius Antanas Bimba 
svečius pasveikino.

Kai kuriems dainininkams 
akompanavo Mildred Stens
ler, nes Frank Bražinskas

“LAISVĖS” REIKALAI

TARP LIETUVIŲ

“Laisvės” metiniame koncerte aukų į fondų per adminis
tracijų įteikė sekami rėmėjai: (Kas aukojo per mūsų New 
Yorko vajininkus, tų aukos bus paskelbtos sekančiame 
numeryje).
Jonas ir Henry Juškai, Richmond Hill, N. Y............ $100.00 '
Sylvia ir Algerd Bukas, Sands Point, N. Y..................100.00
Ignas ir Povilas Beeis, So. Orange, N.J........................40.00
E. Daniels, Brooklyn, N. Y...................  20.00
Arthur Petrick, Miller Place, N. Y................................. 20.00
M. Kavaliūnienė, Jamaica, N. Y..................................... 20.00
Eleanor Sungailienė, Oceanside, N. Y............................20.00
K. Meškėnas, So. Ozone Park, N. Y., per W. Misiūnų 15.00 
“Laisvės” reporteris, Philadelphia, Pa....... ............  .10.00
Stanley ir Teresė Simas, Tallahasee, Fla........... 10.00 
W. Misiūnas, Richmond Hill, N. Y..................................10.00
A. Bel, Brooklyn, N. Y................................... 10.00
Adam ir Adelė Stupur, Brooklyn, N.Y......... ................ 10.00
Tessie Stočkienė, Newark, N.J..................... ............... 10.00
Adele ir Felix Lupsevičiai, Newark, N. J......... .............10.00
Julia Šimkienė, Brooklyn, N. Y. ................................... 10.00
Chas. S. Bukas, New Hyde Park, N.Y................. 10.00
Frances Mažilienė, Brooklyn, N. Y....................    .5.00
F. Walant, Philadelphia, Pa.......................................   • • 5.00

Viso .................................  $435.00
m.-tingai dėkojame.

ADMINISTRACIJA

Šiomis dienomis mūsų geri 
rėmėjai Stasys ir Teresė 
Simai persikėlė iš New Yor
ko į Tallahasee, Floridų, pa
stoviam gyvenimui. Prieš iš
vykstant, jų paskutinis pasi
rodymas buvo “Laisvės” me
tiniame koncerte.

Linkime draugams Simams 
laimės ir sveikatos jų naujai 
pasirinktoje vietoje, nors 
mes tikrai pasigesime jų. 
Ypatingai New Yorko Lietu
vių Moterų Klubo mitinguo
se prisiminsime draugę Si
mas, kuri mažai kada apleis
davo Klubo susirinkimus.

* * *
Karen Bražinskas, kuri da

lyvavo “Laisvės” koncerto 
programoje, staiga pertempė 
kulkšpį (sprained ankle) ir 
dabar koja gipse. Linkime jai 
greit sus veikti.

♦ * *
Eldana Imilkowski pranešė 

telefonu, kad jos mieli tėve
liai Kazimieras ir Veronika 
Milenkevičiai jau sugrįžo į 
namus iš ligoninės ir jos 
priežiūroje, kasdien eina sti

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

RUMFORD, MAINE

Elzbietos Stankaitės 
Vaznienės

Mirė 1928 m. lapkričio 16 d.
Liūdinčios dukros —

ANNE YAKSTIS, Richmond Hill, N. Y.
OLGA MARGOS, Bronx, N. Y.

šiek tiek pavėlavo. Kai atvy
ko, jis akompanavo visiems 
daininkams ir chorui. Pasku
tinį numerį jis atliko su savo 
dukrelėmis Karen ir Eliza
beth. Karen davė fleito solo, 
Karen ir Elizabeth dainavo 
duetų, tėvas dainavo su duk
relėmis ir paskiausiai nianinn 
ir fleita grojo tėvas ir Karen. 

Tai buvo tikrai įdomi progra-i 
mos dalis. Bražinskų šeimai, 
už dalyvavimų mes esame 
labai dėkingi.

Po koncerto turėjome ska
nius pietus, kuriuos paruošė 
Nelė Ventienė ir Marytė 
Račkauskienė. Prie stalų pa
tarnavo aidietės. Povilas 
Venta, Karolis Benderis ir 
Alekas Mitchell prisidėjo pa
sotinti “ištroškusiuosius.” 
Povilas priruošė stalus ir 
pagelbėjo šeimininkėms su
vežti maistų. Sofija Stasiu
kaitienė dirbo prie bilietų. Ji 
taipgi aukojo pyragus ir dvi 
bonkas degtinės.

Direktorių vardu tariame 
ačiū visiems dalyviams ir 
visiems, prisidėjusiems su
rengti ši koncertų.

Ieva

pryn. Ypatingai draugas Mi- 
lenkevičius džiaugiasi pergy
venęs sėkmingai operacijų, 
tikisi greit sustiprėt.

Beje, lapkričio 11 d. Milen
kevičiai sulaukė 67 metų 
vedybinių sukaktuvių

Sveikiname draugus ir lin
kime jiems sveikatos.

* * *
Praėjusį antradienį LLD 

1-mos kuopos susirinkime tu
rėjome malonių staigmenų. 
Mūsų nepamirštami buvu
sieji brooklyniečiai Valentina 
ir Alekas Nevins atvyko ap
lankyti laisviečius ir LDS 
Centro darbuotojus ir ta pro
ga dalyvavo mūsų mitinge. 
Malonu buvo pasikalbėti su 
jais ir išgirsti apie jų veiklų 
Miami, Floridoje. IM

Tokyo. — Čia kalbama, 
kad 1979 metais Prancūzijos 
prezidentas Valery Giscard 
d’Estaing ir Jungtinių Val
stijų prezidentas Jimmy Car
ter su vizitais lankysis Japo- 

; nijoje.

/'"’I 1 <* ® w « ©Garbingi svečiai
iš Lietuvos

LTSR Finansų Ministras Romualdas Sikorskis ir “Rytų 
aušros” kolūkio pirmininkas Henrikas Kretavičius.

J. Siurbos nuotr.
Spalio 29 d. iš Tarybų 

Sųjungos atvyko 22 svečiai, 
kviečiami American-Soviet 
Friendship Draugijos, kurių 
tarpe buvo du žymūs draugai 
iš Lietuvos—LTSR Finansų 
Ministras Romualdas Sikors
kis ir Kėdainių rajono Laba- 
navos “Rytų Aušros” kolūkio 
pirmininkas Henrikas Kreta
vičius. Ši grupė lankėsi Los 
Angeles, San Francisco, Ma
dison. (Wisconsin), Detroit, 
Chicago, Washington, D. C., 
ir išvyko namo lapkričio 13 
d.

Mūsų mieli tautiečiai atsi
lankė “Laisvės” pastogėje, 
kur, greitosioms, sukvietė
me, kiek galėdami, pasiekti 
laisviečius.

Buvo malonu iš jų išgirsti 
apie Tarybų Lietuvos pasie
kimus. Ne vienas jau pažino
jome draugų Kretavičių, nes 
būdami Lietuvoje su ekskur
sija, mes buvome labai malo
niai priimti d. Kretavičiaus 
vadovaujamam “Rytų Auš
ros” kolūkyje. Šis kolūkis 
tikrai gali pasididžiuoti savo 
puikiais namais ir visa tvar
ka.

* * *
Pereitų pirmadienį “Lais

vėje” lankėsi Vilniaus tuber- 
kolozinės dispanserijos dak
taras Jonas Kaminskas. Jis 
atvyko į Chicagų kviečiamas 
artimųjų, ir jau kelioms die
noms spėjo apsilankyti New 
Yorke. Mano dar vykti į 
Kanadų, o vėliau grįš vėl į 
New Yorkų. Daktaras Ka
minskas sakė, kad jei tik 
sųlygos leis, jis su mielu 
noru apsiima mums paskai
tyti paskaitų apie medicinų. 
Laukiame . . . Ieva

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI" NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 
PRENUMERATŲ

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

Kviečiame į Talką
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 fondų. Tai pada
rykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE 
IR UŽSIENIUOSE:

Amerikoje $10 metams, $5.50 pusei metų.
Kanadoje $10.00 metams, $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, N.Y .11417

SPALIO REVOLIUCIJOS 
MINĖJIMAS JAV

Lapkričio 6 d. Washingto
ne Tarybų Sųjungos ambasa
doje įvyko Spalio Revoliuci
jos 61 m. minėjimas. Puoš
nioje ambasados buveinėje 
sugužėjo apie 1,000 sukvies
tų svečių. Čia matėsi Cyrus 
Vance, Henry Kissingeris,P. 
Warnke ir daug uniformuotų 
atstovų iš įvairių šalių.

Ambasadorius Dobrininas 
ir atašė G. Mikhailovas su 
žmonom stovėjo priėmimo 
eilėje ir su kiekvienu svečiu 
pasisveikino.

Stalai buvo perkrauti 
maistu. 

* * *
Lapkričio 8 d., New Yorke 

Tarybų Sųjungos konsulate 
buvo priėmimas, kur dalyva
vo ir būrys lietuvių. Čia irgi, 
kaip ir Washingtone, buvo 
daug svečių, atstovaujančių 
įvairias šalis. Ieva Mizarienė

ATŠAUKIA 320,000 
AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMUI

Detroit, Mich. — General 
Motors Corporation praneša, 
kad ji atšaukia net 320,000 
1976 m. ir 1977 m. gamybos 
Chevrolet automobilių, nes 
jie išėję su defektais ir turi 
būti pataisyti. Jų kuro siste
moje esu reikalingi pakeiti
mai. Už pataisymų automobi
lių savininkams mokėti ne
reikės.

Seoul, Pietų Korėja. — 
Lapkričio 10 d. anglies kasy
klos nelaimėje žuvo 10 ang
liakasių.

Aido choro mokytoja Mild
red Stensler ir choro solistas 
Victoras Beckeris išvyko į 
turistinę kelionę Kalifornijo
je. Jie du žada aplankyti ten 
gyvenančius laisviečius ir 
juos pasveikinti nuo Aido 
choro, 

o

“Laisvės” redaktorius An
tanas Bimba visada sako, 
kad reikia veikti ir darbuotis 
organizacijose. Darbas atne
ša žmogui gyvenime pasiten
kinimų. Aidiečiai visi jau yra 
nejaunuoliai, bet kas šešta
dieniais susirenka į prakti
kas, mokosi dainuoti, ir kai 
reikia atlikti parengimuose 
darbus, visi dirba. Tas buvo 
įrodyta ir “Laisvės” metinia
me koncerte. Jie ne tik 
atliko dainų programą, bet ir 
bankiete darbavosi.

o

“Laisvės” koncerte nesi
matė ilgametės aidietės Onos 
Čepulienės. Nežinome, kas 
Onai atsitiko. Teko nugirsti, 
kad yra pasidavusi į ligoninę 
sveikatai patikrinti. Aidiečiai 
linkime Onutei greitai atgau
ti sveikatų ir sutvirtėti.

o

Po sunkios operacijos Me
čislovas Hacinkevičius dar 
vis nesveikuoja. Skauda ran
kų, negali mašinos vairuoti, 
atvažiuoti į choro pamokas. 
Bet į “Laisves” koncertų at
vyko. Mečislovas neužmiršta 
choro, įteikė $10 aukų.

o

Bronė Keršulienė jau seno
kai, kai griuvo ant šaligatvio 
ir susilaužė rankos kaulų. 
Kiek laiko išbuvo ligoninėje, 
perkentėjo daug skausmo. 
Dabar gydosi namuose dak
taro priežiūroje, bet dar ne
gali dalyvauti chore. Choris
tai linkime Bronei, kad ranka 
greit sugytų, ir kad ji sugrįž 
tų į chorą, 

o

“Laisvės” koncerte buvo 
kai kuriuos girdėti kalban
čius, kad Aido choras, 66 
metus išdainavęs, yra suma
žėjęs ir trūksta kai kurių 
balsų. Bet tame pačiame 
koncerte matėsi daug buvu
sių aidiečių ir kitų jaunesnių 
žmonių, kurie galėtų grįžt ir 
nauji ateiti chorų sustiprinti. 
Aido choras turi gerų ir 
energingų mokytojų Mildred 
Stensler, ir reikalui esant, 
Aidui daug padeda muzikas- 
akompanistas Frank Bražins
kas. Mes aidiečiai esame jam 
labai dėkingi.

New Yorko apylinkės pro
gresyviai lietuviai labai gerai 
pažįsta Jonų Juškų. Jonas 
per daug metų dainavo Aido 
Chore, buvo aktyvus Choro 
veikėjas, daug metų buvo 
protokolų sekretorius.

Jonas Juška yra parašęs 
daug eilėraščių. Jo eilėraš
čiams Pranas Balevičius pa
rašė—muzikų. Aido Choras 
ir kiti chorai yra dainavę ir 
dainuoja J. Juškos sukurtas 
dainas.

Jonas taip pat yra parašęs 
keletu mūsų publikai pritai
kytų scenos veikalų. Choras 
ir Liaudies teatras Juškos 
vadovybėje juos vaidindavo.

Jonas Juška yra atlikęs 
didelį kultūrinį darbų pro
gresyvių lietuvių tarpe.

Jonas Juška jau sulaukęs 
93 metus, bet sveikata nesi
skundžia. Tik labai gaila, kad 
yra praradęs brangiausią 
žmogaus turtų—regėjimų. 
Vienas niekur negali išeiti iš 

namų ir ateiti į parengimus.
Mums labai džiugu matyti, 

kad Jonas turi labai gerą ir 
aukštai išmokslintų sūnų 
profesorių Henrykų, kuris 
į parengimus pats ateina ir 
atveda savo tėvelį.

Abu atėjo ir į “Laisvės” 
metinį koncertų, išgirdo dai
nuojantį Aido chorų. Jiedu 
chorui įteikė $20 aukų.

Aido choro geras rėmėjas 
taipgi buvęs choro dalyvis 
Jurgis Stasiukaitis paaukojo 
$10. Taipgi Juozas Lugaus- 
kas aukojo................... $10 ir
Valerija Venskūnienė .$ 5

Aido chorų sveikina buvę 
aidiečiai Natalija ir Augusti
nas Iešmantai iš Miami, Fla.

Aido choras už aukas ir 
sveikinimus širdingai dėkoja.

Choro pirmininkas
Paul Venta 

Žymiosios operos 
solistės

Garsioji operos žvaigždė 
Victoria de Los Angeles, nuo 
1970 m. nedalyvavusi opero
se, grįžo atgal į scenų. Lap
kričio 4 d. dainavo Carmen 
partijų su New Jersey State 
Opera Newarke. Tai buvo 
jos pirmas pasirodymas šioje 
rolėje, nors yra 1961 m. 
išleista operos Carmen 
plokštelė, kur jinai šių parti
jų dainavo.

Jinai dainuos 4 spektaklius 
su Bostono operos kompanija 
de Falla operoje “La Vida 
Breve” (Trumpas gyveni
mas) balandžio mėn.

Jos individualūs koncer
tai—rečitaliai bus New Yor
ke) gruodžio 3 d.), Dalias, 
Chicago, Cleveland, New Or
leans, Palm Beach ir Miami.

E. Obrascova dainavo 
Carmen

Lapkričio 2 d. Metropoli
tan Operoje, Lincolno cen
tre, Bizet operoj “Carmen” 
pasirodė Maskvos Didžiojo 
Operos Teatro soliste Elena 
Obrascova pagrindinėje rolė
je to vardo operoj.

Jos dainavimas ir vaidyba 
sužavėjo publikų. Teatro kri
tikai labai gerai įvertino jos 
pasirodymų pažymėdami, 
kad žemas balso registras 
puikiai skamba, kad jos 
aukštosios gaidos nesudaro 
jai sunkumo. Bendrai balso 
valdymas yra natūraliai ma
lonus ir nuo žemųjų iki aukš
tųjų gaidų nesigirdi jokios 
balsinės įtampos. Vaidyba 
nuostabiai gera ir rolės in
terpretavimas atitiko laisvę 
mylinčios Carmen.

Pav., I veiksme, kur Car
men žavėdama Don Jose 
žaidžia su rože ir vėliau jų 
meta nuo tolo jam—to Ob
rascova nedarė. Jinai priėjo 
prie jo žiūrėdama jam ilgai į 
akis ir baigdama dainuot 
frazę—numetė prie jo kojų. 
Be to, vaizduodama čigonę 
jinai švaistėsi scenoje basa, 
kas irgi pridavė spektakliui 
šilumos.

E. Obrascovos sukurta 
Carmen yra žavi ir žiūro
vams liks atmintyje ilgam. 
Pasibaigus spektakliui publi
ka ilgais plojimais dėkojo 
solistei už taip malonų vaka
rų. V2V

Latvijos žvejai jūroje iš 
70 metrų gylio iškėlė 
kuršių — šiandieninių latvių 
pirmtakų — karinio luoto 
(eldijos) likučius. Specialis
tai radinį datuoja XII— 
XIII a. Tą luotą bus galima 
pamatyti istoriniame dailės 
muziejuje.

Pramogų kalendorius

GRUODŽIO 31 D.
Aido Choro bankietas su 

menine programa ir šokiais 
įvyks 2 vai. po pietų, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N.Y. Užbaigsi
me senus 1978 metus links
mai su aidiečiais.

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

New Yorko Lietuvių Mote
rų Klubo susirinkimas įvyks 
lapkričio 21 d., 2 vai. po 
pietų, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Dalyvaukime visos.

Valdyba

BRIEFS
New York Aido Chorus 

leader Mildred Stensler and 
soloist Victor Becker are on 
a trip to see more of the 
United States. This time 
they are going to Arizona 
and probably to California. 
Enjoy it! 

* * *
Millions of Americans may 

unknowingly be damaging 
their brains by drinking too 
much alcohol—even though 
they aren’t alcoholics—says 
a top psychologist. 

* * *
Youth Salute to Paul 

Robeson will be held at The 
Felt Forum, 33rd St. & 8th 
Ave. in New York City, 
starring many outstanding 
people like actress Stephanie 

1 Mills, (star of The Wiz), The 
Bolshoi Ballet stars and oth
ers. Don’t miss this one of 
the most important affairs of 

! the year—December 16th, 
7:30 P. M. 

* * *
Sixteen-year-old Patty 

Wilson, a Californian who 
has epilepsy, completed 
1,600 of a 2,000 mile run that 
began August 5 in Minnea
polis and is expected to end 
this month in front of the 
White House. She hopes to 
inspire other people afflicted 
with seizure disorders such 
as epilepsy, as well as to 
focus national attention on 
the subject.

* * *
A new drug to combat all 

five types of arthritis, deve
loped after 12 years of re
search, went on sale recently 
and its makers say it has 
fewer side effects than aspir
in, the most widely-used 
arthritis medicine. The new 
drug is called Sulindac. 

* * *
Waiting for the Morning 
Night is never-ending 
when sleep is gone . . . 
Things come to my mind 
one by one — 
good things, bad things, 
happy things, sad things . . . 
This is my life 
and continues to be . . . 
Night is passing, 
daylight I see,

Use

Patty Wilson is exhausted 
but happy




