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A. BIMBA
Praeitame “Laisvės” nu

meryje visi laisviečiai skaitė
te Administracijos paragini
mą savo artimuosius ir myli
muosius žieminių švenčių 
proga pasveikinti per laik
raštį. Tokio sveikinimo for
ma pas mus yra labai graži 
tradicija. Ją visi ir visos 
pakartokime ir šiemet.

Aš tik noriu visiems pri
minti, kad ne perdaug laiko 
beliko iki Naujųjų Metų. Juo 
anksčiau sveikinimai bus 
gauti, tuo geriau.

Tie nelaimingi lietuviški 
reakcininkai dar tebesipeša 
dėl vykimo Lietuvon pavie
šėti. Dauguma jų vadų tebė
ra griežtai nusiteikę prieš 
važiavimą. Jie smerkia tuos, 
kurie nuvyksta ir sugrįžę 
nebetiki jų melais ir prasi
manymais apie gyvenimą ir 
liaudies nuotaikas gimtajame 
krašte. Bet eiliniuose “va
duotojų” suvedžiotų žmonių 
eilėse pastebimas pasikeiti
mas. Smarkiai gausėja skai
čius tų, kurie nori ryšių ir 
bendradarbiavimo su savo 
tauta, kurie nebesiskaito su 
savo lyderių draudimais ir 
vyksta į gimtąjį kraštą pa
vieniais arba su turistinėmis 
grupėmis.

Mes, žinoma, tokius mūsų 
tautiečiųj>nuoširdžiausiai 
sveikiname.

Pažangiečių “Daily World” 
ragina darbo unijų vadovybę 
jau dabar paruošti pasiūlymų 
ir reikalavimų programą 
Kongreso 96-tai sesijai ir 
pradėti ją populiarinti liau
dies masėse. Tegul su ta 
programa iš anksto susipa
žįsta visi Atstovų Rūmu bei 
Senato nariai. Labai klysta 
George Meany ir kiti aukšti 
unijų vadai, kurie tą atsako
mybę palieka jų unijų para
ma išrinktiems demokratams 
ir republikonams.

Iš tikrųjų, labai keista, kad 
nors bepaliko tik ketvertas 
savaičių iki naujosios Kon
greso sesijos atsidarymo, o 
iš darbo unijų pusės nieko 
negirdėt apie jokius sumany
mus bei reikalavimus jai ap
svarstyti. Toks apsileidimas 
nepateisinamas.

Per gana ilgą laiką spaudo
je nieko nebesimatė apie taip 
vadinamo “Lygių teisių pa
taisymo” prie Konstitucijos 
likimą tose valstijose, kurios 
jo dar nėra pakeitimo užgy- 
rusios. Kad pataisymas tap
tų Konstitucijos dalimi ir 
įstatymu, dar reikalingas tri
jų valstijų užgyrimas. Tai, 
palyginti, nebedaug.

Su pradžia fnetų valstijų 
legislatūros (seimeliai) pra
dės posėdžiauti. Sakoma, 
kad Pataisymo šalininkai už- 
gyrimo laimėjimui mato gana 
prielankias sąlygas keturiose 
valstijose. Floridoje, Illinoju- 
je, North Carolinoje ir Okla- 
homoje. Kaip tik šios valsti
jose jie ir koncentruoja savo 
jėgas.

Tikėkime, kad 1979 metai 
apsivainikuos Lygių teisių 
pataisymo laimėjimu.

Nužudyti San Francisco 
miesto meras ir vienas

tarybos narys

George Moscone Harvey Milk
San Francisco, Cal. — 

Praeitą pirmadienį, lapkričio 
27 dieną nušautas miesto 
meras George Moscone ir 
supervaizerių tarybos narys 
Harvey Milk. Suareštuotas 
ir kaltinamas jų nužudymu 
buvęs tarybos narys Dan 
White.

Pasirodo, kad Dan White 
lapkričio 10 dieną įteikė re-

Prancūzijoje nubausti keturi 
amerikiečiai

Paryžius. — Čia buvo tei
siami ir penkerių metų kalė
jimu nubausti keturi ameri
kiečiai—Melvin Macnair su 
žmona Jean ir George Brown 
su jo drauge Joyce Tillerson. 
Bet kadangi pustrečių metų

Sumažėjo 
nusikaltimai
Washingtonas. — Palygi

nus su 1976 metais, pernai 
(1977 m.) sunkieji policijoje 
užregistruoti įvairūs nusikal
timai sumažėjo 3.8 procento. 
Paėmus New Yorko valstiją 
atskirai, joje pernai nusikal
timai sumažėjo tiktai 3.3 
procento. Šioje valstijoje 
pernai buvo raportuota 
$,083,312 nusikaltimų. New 
Yorko mieste buvo papildyta 
610,042, arba 56.3 procento 
valstijoje papildytų nusikal
timų.

Visoje valstijoje pernai bu
vo suareštuota 847,798 žmo
nės, arba 1,7 procento dau
giau, negu 1976 metais.

New Yorko mieste 1976 
buvo suareštuota 550,739, o 
1977 m. 567,000 žmonės.

Pranešama, kad Palesti
niečių Išsilaisvinimo Organi
zacijos žymusis vadas Arafa
tas duoda Izraelio vadams 
tokį pasiūlymą: Jūs' leiskite 
vakarinėje Jordano upės pu
sėje ir Gaza srityje susikurti 
nepriklausomai palestiniečių 
valstybei, o mes pripažinsi
me Izraelį ir su juo bendra
darbiausime.

Kaip žinia, iki šiol arabiš
kosios šalys nėra Izraelio 
pripažinusios ir, išskyrus 
Egiptą, dar vis neturi su juo 
jokių ryšių.

Dar nežinia, kaip Izraelio 
vadovybė į šį Arafato pasiū
lymą atsilieps.

zignaciją iš supervaizerio 
vietos, bet paskui pakeitė 
savo nuomonę ir norėjo re
zignaciją atšaukti. Jam, ma
tyt, buvo mero pasakyta, 
kad jis rezignacijos atšaukti 
nebegali. Tas išmušė jį iš 
lygsvaros ir jis nušovė Mos
cone, ir Milk, už valandos 
pats pasidavė policijai.

jie jau yra kalėjime atsėdėję, 
tai manoma, kad moterys 
bus paleistos iš kalėjimo bė
gyje keleto dienų, o vyrai už 
kokių šešių mėnesių.

Šitie keturi juodi amerikie
čiai 1972 metais Miami, Fla., 
užgrobė lėktuvą ir privertė 
vairuotoją juos nuvežti į Al- 
žirą. Po kiek laiko jie persi
kėlė į Prancūziją ir čia buvo 
įkalinti.

Teisme jų advokatas Louis 
Labadie teigė, kad jie yra 
politiniai kaliniai, kad jie 
bėgo nuo represijų ir rasinės 
diskriminacijos. Jis pateikė 
ir faktiškų įrodymų, kaip 
Amerikoje negrai yra diskri
minuojami ir represuojami. 
Mr. Labadie šią bausmę lai
ko teisiamųjų laimėjimu ir 
pasmerkimu amerikinio ra
sizmo.

Nairobi, Kenya. — Ugan
da kaltina Tanzaciją, kad jos 
kariuomenė įsiveržusi į 
Ugandos teritoriją ir prida
riusi daug žalos.

ŠNIPINIAI LĖKTUVAI VĖL KUBOS PADANGĖJE

lėktuvų skrajojimą virš jos. 
Bet prieš kelias dienas įsakė 
vėl šnipinėti. Aišku, jog tas 
labai pakenks santykių nor
malizavimui.

Prieš kiek laiko, pasieki
mui normališkesnių santykių 
su kaimyniška socialistine 
Kuba, prez. Carteris buvo 
sulaikęs šios šalies šnipinių

Ha m

AMERIKON BUS 
IMPORTUOJAMI 
TARYBINIAI 
AUTOMOBILIAI

New York, N. Y. - Šatra 
Import Corporation praneša, 
kad dabar Kalifornijoje yra 
išbandomas Tarybų Sąjungo
je gamintas automobilis “La
da.” Jeigu jis, pavažinėjus 
50,000 mylių, sėkmingai at
liks visus reikalavimus, tai 
1979 metų rudenyje “Ladą” 
jau bus galima nusipirkti ir 
Jungtinėse Valstijose. Kana
doje jau jis pardavinėjimas. 
Kaina $3,098=

Lada yra šiandien pardavi
nėjamas 50 šalių. Šatra Kor
poracija, kuri importuos ta
rybinį lėktuvą, importuoja ir 
pardavinėja jį Anglijoje ir 
Vakarų Vokietijoje. Ji sako 
daranti puikų biznį.

10 didžiausiu bankų 
Amerikoje

Leidinys “The American 
Banker” sako, kad spren
džiant pagal juose depozitus, 
sekami bankai yra didžiausi- 
turtingiausi:

1. Bank of Amerika, San 
Francisco ($71 billion).

2. Citibank, New York 
($60.8 billion).

3. Chase Manhattan Bank, 
New York ($43.4 billion).

4. Manufacturers Hanover 
Trust Company, New 
York ($30^ billion).

5. Morgan Guaranty Trust 
Company’ New York 
(25.7 billion).

6. Chemical Bank, New 
York ($23.2 billion).

7. Continental Illinois Na
tional Bank & Trust 
Company, Chicago ($18.3 
billion).

8. Bankers Trust Company, 
New York ($17.9 billion).

9. First National Bank, Chi
cago ($16.7 billion).

10. Security Pacific National 
Bank, Los Angeles ($16.2 
billion).

Apie pasitikėjimu 
gydytojais

Harrisburg, Pa. — Penn 
Valstijbs Universitetas ap- 
klausinėjo 1,484 suaugusius 
amerikiečius, kaip jie žiūri į 
gydytojus. 69 procentai tarp 
18 iki 34 metų amžiaus ame
rikiečių sakė, kad jie pasitiki 
gydytojais, tarp 35 iki 49 
metų gydytojais pasitiki tik 
60 procentų, 50 iki 64 metų 
amžiaus pasitiki tik 56 proc., 
o 65 ir daugiau m. amžiaus 
pasitiki tiktai 54 proc. Vadi
nasi, juo senesnis žmogus, 
tuo mažiau pasitiki gydyto
jais.

Lenino raštų VIII 
tomas lietuvių kalba

Vilnius. — “Minties” leidy
kla išleido lietuvių kalba V. 
Lenino pilno raštų rinkinio 
aštuntąjį tomą. Jį sudaro 
veikalai, parašyti nuo 1903 
metų rugsėjo iki 1904 metų 
liepos mėnesio.

Vertimą iš penktojo rusiš
ko leidimo paruošė Partijos 
istorijos institutas prie Lie
tuvos KP CK—Marksizmo- 
leninizmo instituto prie 
TSKP CK filialas.

Knygą išspausdino Vil
niaus “Vaizdo” spaustuvė.

ELTA
Bėga kaip žiurkės 
nuo skęstančio laivo

Lapkričio 17 d. pranešime 
iš Irano Sostinės Teherano 
“The N. Y. Times” korespon
dentas Kandell rašo: “Pasta
raisiais keliais mėnesi? > 
tūkstančių turtingųjų irank 
čių pabėgo į užsienį, su 
savimi pasiimdami iš banko 
ir išnešdami nuo pusantro iki 
trijų bilijonų dolerių . . .”

Tuo tarpu karalius Riza 
Pahlevi, girdi, desperatiškai 
kovoja prieš opoziciją, kurią 
sudaro islamiškoji dvasinin
kija, studentai, darbininkai 
ir smulkieji prekybininkai.

Vėl perversmas

Gen. David Padilla Arancibia
La Paz, Bolivija. — Šių 

metų liepos mėn. militarinės 
jėgos, vadovaujamos oro jė
gų generolo Juan Pereda 
Asbun, nuvertė civilinę val
džią ir įsteigė naują režimą. 
Gen. Asbun pažadėjo pra
vesti 1980 metais rinkimus ir 
atsteigti civiline valdžią. Bet 
šalyje kilo didelis nepasiten
kinimas nukėlimu rinkimų 
taip toli.

Ir štai, lapkričio 24 dieną, 
naujas staigus perversmas. 
Šį kartą perversmą pravedė 
armija su generolu David 
Padilla Arancibia priešakyje. 
Įsisteigė nauja militarinė 
valdžia.

Gen. Arancibia žada rinki
mus pravesti ateinančių me
tų liepos mėnesį ir atsteigti 
civilinę valdžią.

KALĖJIMŲ ĮNAMIŲ 
SKAIČIUS LABAI 
SMARKIAI AUGA

Pranešama, kad Jungtinė
se Valstijose kalėjimų gy
ventojų skaičius per paskuti
nius 5 metus paaugo net 
200,000, arba po apie 1,000 į 
savaitę. Taipgi sužinome, 
kad vieno kalinio išlaikymas 
per metus kainuoja nuo 
$7,000 iki $9,000!

Žmonija dar nebuvo mačius 
tokios tragedijos, kokia 

įvyko Guyanoje
Ji prasidėjo, kai prieš kiek 

laiko religinis fanatikas Jim 
Jones iš Richmond, Indiana, 
sumanė ir Kalifornijoje suor
ganizavo naują religinę sek
tą, ją pavadindamas “Peo
ple’s Temple” (Liaudies baž
nyčia). Trumpu laiku gavo 
šimtus pasekėjų, daugiausia 
tarp juodųjų amerikiečių. 
Bet jam, matyt, atrodė, kad 
Jungtinėse Valstijose sąly
gos jo sektai klestėti nelabai 
geros, tai su tūkstančiu ar 
kiek savo pasekėjų nusi
kraustė Pietų Amerikon į 
Guyaną ir ten džiunglėse, už 
apie pusantro šimto mylių 
nuo sostinės Georgetown, 
įsikūrė, savo naują buveinę 
pavadindamas Jonestown.

Nereikia nei aiškinti, kad 
jo pasekėjai jam šventai ti
kėjo ir buvo pasiruošę kiek
vieną, kad ir patį žiauriausią, 
arba kvailiausią įsakymą pil
dyti. Mat, jis pasiskelbė ne
klaidingu, paties dievo įpa
reigotu tokią bažnyčią Bibli
jos pagrindais čia ant žemės 
sukurti.

Šiuos žodžius rašant, netu
rime žinių, kaip ten Guyano
je jam sekėsi. Veikiausia 
nekaip.

Kaip ten bebūtų, iš ten 
pradėjo ateiti žinių, kad Peo
ple’s Temple sektos nariai 
yra kunigo Jones labai 
skriaudžiami. Kai kurių čia 
Amerikoje pasilikę artimieji 
pradėjo skųstis ir, sakoma, 
kreipėsi į kongresmaną Leo 
J. Ryan, kad jis nuvažiuotų į 
Guyaną ir ištirtų visą padėtį

Girtavimas ir kova su juo
Washingtonas. — Sveika

tos, Apšvietos ir Gerovės 
Departamentas paskelbė sa
vo dokumentuotą raportą 
apie girtavimo šioje šalyje 
kilimą. Departamento sekre
torius Joseph Calif ano savo 
laiške prie raporto pabrėžia: 
“Didelis svaiginančių gėrimų 
vartojimas neginčijamai yra 
vėžio ligos priežastis . . . 
Milijonai amerikiečių už per 
didelį alkoholio sunaudojimą 
užmoka baisią kainą savo 
sveikata, saugumu ir 
džiaugsmu.

Apie 10 milijonų vien tik 
suaugusių amerikiečių yra

Vajus baigėsi
Su pabaiga'lapkričio 30 d. mūsų vajus baigėsi. Vajinin- 

kams duodame iki gruodžio 15 d. prisiųsti visas aukas ir 
prenumeratas.

Nors vajus baigėsi, bet tai nereiškia, kad turime sustoti 
rūpintis laikraščio finansiniais reikalais. Dabartiniu laiku, 
kada infliacija taip sparčiai kyla, “Laisvei” išsiversti jokiu 
būdu negalima be aukų. Tokiu būdu nuoširdžiai dėkodami 
už pasidarbavimą vajuje, prašome nepamiršti mūsų ir 
toliau.

ADMINISTRACIJA

Sveikinkite savuosius 
per “Laisvę”

Su žiemos šventėmis, su Naujaisiais Metais 
sveikinkime savo artimuosius per laikraštį “Lais
vę.” Bus laikraščiui parama ir pasieksite visus su 
vienu parašymu. Bet nedelskite—tuojau prisiųski- 
te savo sveikinimus. Kaina $10.00.

ADMINISTRACIJA

Jim Jones
kunigo Jones bažnyčioje. 
Kongresmanas sutiko tą pa
daryti ir palydovais pasiėmė 
Miss Jacqueline Sperel ir su 
reporteriais Don Harris, 
Gregory Alan Robinson ir 
Robert Brown nuskrido į 
Jonestown, Guyana. Ką jie 
ten rado ir matė, nežinia.

[Tąsa 3 pusl.l

Georgetown, Guyana. — 
Jau sumedžiota ir įkalinta 80 
kultistų, kun. Jimmy Jones 
pasekėjų, kurie jo įsakymo 
nusižudyti neklausė ir pabė
go į džiungles.

alkoholikai. O kas liečia mū
sų studentiją ir moksleiviją, 
tai, pasak raporto, iš kiek
vienų keturių vienas viduri
nės mokyklos (high school) 
moksleivių pasigeria mažiau
sia vieną kartą per mėnesį. 
Ir tas girtavimas tarp mok
sleivių didėja. Pav., jeigu 
1966 metais tik 10 procentai 
vidurinių mokyklų mokslei
vių girtavo, tai 1975 m. jau 
net 19 proc. jų buvo alkoho
lio aukos.

Sekretorius Califano sako 
greitoje ateityje pateiksiąs 
programą kovai su girtavimu 
tarp suaugusių ir jaunuolių.



2-RAS PUSLAPIS

L H T C W LITHUANIANA JI 3 V E WEEKLY
PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE 

PUBLISHING SOCIETY, INC.
Published Fridays, except in case of holidays

102 02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK/N. Y. 11417
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.

Established April 5, 1911 — ANTHONY BIMBA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year $10.00 United States, per 6 months $5.50
Canada, Lat. Amer., per year $10.00 Canada, Lat. Amer. 6 months $ 5.50
Foreign countries, per year $12.00 Foreign countries, 6 months $ 6.50

Kas ką rašo ir sako

Rimtas įspėjimas Vakarų 
valstybių vadovybėms

Vakarų valstybių, o ypač Jungtinių Amerikos Valstijų 
kišimasis į Irano vidaus reikalus negali nerūpėti Tarybų 
Sąjungai. Tą storai pabrėžia jos prezidentas Leonidas 
Brežnevas savo pasikalbėjime su dienraščio “Pravda” 
korespondentu. Į žurnalisto klausimą, kaip jis žiūri į 
spaudos pranešimus apie vakarinių valstybių, o ypač į 
Jungtinių Valstijų kišimąsi į Irano įvykius ir net militarinio 
įsivėlimo į juos galimybę, Brežnevas atsakė:

“Tiesa, tokių pranešimų, jų tarpe ir pranešimų apie kai 
kurių valstybių militarinio įsivėlimo galimybę, yra buvę.' 
Kas verčia žmogų susirūpinti, tai kad paliestų valstybių 
vadovybės tų pranešimų nepaneigia, neužginčija. O jeigu ir 
paneigia pranešimus apie jų kišimąsi į Irano vidaus 
reikalus, kaip kad neseniai padarė Jungtinių Amerikos 
Valstijų prezidentas, tai tuojau prikergiama ir išimtį, jog 
tas nereiškia, kad tam tikros sąlygos tokio kišimosi 
nepateisintų.

Tarybų Sąjunga, kuri su Iranu palaiko tradicinius gerus 
kaimyniškus santykius, griežtai pareiškia, kad jinai 
priešinga bet kokiam bet kieno bet kokioje formoje ir po 
bet kokio pasiteisinimo priedanga užsieniniam kišimuisi į 
Irano vidaus įvykius. Tie toje šalyje įvykiai yra jos grynai 
vidaus reikalas ir visi juose paliesti klausimai turi būti 
palikti patiems įraniečiams išsispręsti. Šiuo reikalu visos 
valstybės turi laikytis Jungtinių tautų čarteryje ir visoje 
eilėje kitų tarptautinių dokumentų paskelbtų principų, tai 
yra gerbti Irano ir jo liaudies suverenitetą ir nepriklauso
mybę.

Taipgi turi būti visiems aišku, kad bile koks kišimasis, 
ypač militarinis kišimasis į Irano—valstybės, kuri rube- 
žiuojasi su Tarybų Sąjunga—reikalus būtų Tarybų Sąjun
gos laikomas pavojingu jos pačios saugumo interesams.”

Tai atsargus, bet labai rimtas įspėjimas. Reikia linkėti, 
kad Vakarų valstybės ir ypač mūsų Jungtinės Valstijos į jį 
atkreips reikalingą dėmesį ir paliks pačiam Iranui ir jo 
žmonėms tvarkyti savo vidaus reikalus.

Garbė kovotojams už taiką!
Kai aną dieną prezidentas Carteris paskelbė, kad jo 

siūlomas militariniams reikalams sekantis biudžetas sieks 
136 bilijonus dolerių, tuoj mokslininkų ir moterų delegacija 
įteikė vyriausybei reikalavimą, kad šis biudžetas būtų 
sumažintas 40 procentų. Delegacija taipgi griežtai protes
tuoja, kad prezidentas siūlo sveikatos apsaugos, apšvietos 
ir gerovės reikalams lėšas sumažinti net 20 bilijonų dolerių.

Delegacijoje, apart kitų žymių veikėjų, buvo Massachu
setts Technologijos Instituto profesoriai Randall Forsburg, 
George Sommaripa ir Phillip Morrison, ir Harvardo 
universiteto prof. Paul Walker. Iš moterų delegacijoje 
buvo Moterų Internacionalo už Taiką ir Laisvę veikėjos 
Melva Mueller, Nancy Ramsey ir Julie Shapiro.

Mažinimas lėšų sveikatos apsaugos ir apšvietos reika
lams, o didinimas ginklavimuisi nepagrįstas jokiais nei 
liaudies, nei šalies interesais. Toks vyriausybės ėjimas 
priešingas tiems interesams. Šlovė ir sveikinimas moksli
ninkams, kad ir jie vis didesniu skaičiumi įsitraukia į kovą 
prieš ginklavimosi lenktynes ir už pasaulinę taika.

Sveikintinas ir remtinas 
sumanymas

Kai Kongresas susirinks į 96-ąją sesiją, kongresmanas 
Parren J. Mitchell jam pasiūlys pataisymą prie prez. 
Carterio militariniams reikalams biudžeto. Tai pataisymas, 
kurį ruošiasi tvirtai paremti darbo unijos ir kitos įvairios 
liaudies organizacijos.

Mitchelio pataisymas reikalauja iš Pentagono militari
niams reikalams biudžeto paimti nuo 10 iki 15 bilijonų 
dolerių ir juos perkelti į socialinio pobūdžio projektus. 
Reikia tikėtis, kad šis pataisymas susilauks daug pritarimo 
ne tik Atstovų Rūmuose, bet ir Senate.

PASIRAITOJĘS 
RANKOVES MARTYNAS 
PLIEKIA KAILI 
BENDRUOMENININKAMS

Klydo tie, kurie manė, kad 
po tų visų sąskrydžių, apsi- 
spjaudymų ir derybų paga
liau lietuviškų reakcininkų 
fronte užviešpataus taika ir 
ramybė, kad JAV L. B-nė ir 
ALTos vadai pasibučiuos ir 
pamirš visus “nesusiprati
mus” dėl tų iš lengvatikių 
surinktų dolerių pasidaliji
mo. Taip mus užtikrina Mar
tynas Gudelis savo lapkričio 
14 dienos “Naujienuose,” ku
ris, kaip žinia, kalba už 
ALTos vadovybę. Savo ve
damajame “Dar dėl “ ’tarpor- 
ganizacinių santykių’,” jis sa
ko:

“Ar Gečys, vartodamas ši
tokius metodus, tikisi įtikinti 
Amerikos Lietuvių Tarybą 
užmiršti, kas iki šio meto 
buvo daroma? Ar Gečys nori 
priversti ALTą sudarančias 
organizacijas pripažinti, kad 
iki šio meto Bendruomenės 
vedamas skaldymo darbas 
yra naudingas? Kenksmin
gus veiksmus pripažino nau
dingais? Ar Gečys nemano, 
kad norėdamas susitarti ir 
tokius “susitarimus” praves
ti, pirma viešai neprivalo 
pasakyti, kodėl jis iki šio 
meto ardė vienybę ir kad 
ateityje tokių metodų jis 
daugiau nevartos? Gečys to 
nepadarė, bet jis nori, kad 
ALTa iki šio meto vestą jo 
ardomąjį darbą pavadintų 
naudingu? Ar jis mano, kad 
ALTa, iki šio meto sėkmin
gai laimėjus kelias svarbias 
tarptautines pozicijas, savo 
parašu pripažins, kad jos 
vadovybė yra besmegenė? 
Tuo tarpu tokio dalyko ne
bus. Nebus jo ir ateityje.”

Kaip diena aišku, kad šis 
Gudelio grūmojimas Gečiui ir 
jo kolegoms labai nepatiks.

KANADIETIS POETAS 
BALYS RUKŠA APIE 
SAVO ĮSPŪDŽIUS 
LIETUVOJE

Praeitą vasarą Tarybų Lie
tuvoje lankėsi kanadietis lie
tuvis poetas Balys Rukša ir 
baigęs savo viešnagę turėjo 
pasikalbėjimą su “Gimtojo 
krašto” darbuotoju Juozu 
Kuckailiu. Į Kuckailio klausi
mą, “Kokią vietą, Jūsų nuo
mone, knyga užima Lietuvos 
inteligento, na, ir eilinio 
žmogaus gyvenime?” poetas 
atsakė:

“Mano pastebėjimas iš tie
sų bus subjektyvus, nes ga
liu kalbėti tik apie tai, ką 
mačiau savo akimis. O ma
čiau, kaip per kelias valan
das iš knygynų dingsta šūs
nys lietuvių ir nelietuvių 
rašytojų knygų. Nors lei

■
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Paminklas rašytojai G. Petkevičaitei-B i te i Panevėžyje.
B. Aleknavičiaus nuotraukos

Chicagos kunigų "Draugas" ir 
lietuviškieji hitlerininkų talkininkai---------------------------

, Tie patys "argumentai"
„Gimtajame krašte" jau ne kartą rašė

me apie reakciją, kuri išeivijos buržuazi
nių nacionalistų tarpe kyla, paskelbus duo
menis apie Antrojo pasaulinio karo laikų 
nusikaltėlius, talkininkavusius hitlerinin
kams.

Iš tų aimanų, kurias papila reakcinė 
spauda, atrodytų, kad nebuvo nė vieno 
lietuvių kilmės karo nusikaltėlio,, kad už- 
antlantėse iki vieno atsidūrė visai niekuo 
dėti arba labai padorūs žmonės. Atrodytų, 
kad nebuvo nė pačių nusikaltimų. O gal 
nė tų milijonų nekaltai žuvusių žmonių 
nebuvo!

Tokią klausimai natūraliai kyla perskai
čius Čikagos „Drauge" vedamąjį „Pastan
gos suniekinti lietuvišką išeiviją". Straips
nį pasirašo b. kv., t. y. Bronius Kviklys — 
vienas redaktorių, iš visų jėgų pasišovęs 
ginti bet kur| nacių kolaborantą. r

..Jį kartą „Draugo" bendraminčių bei 
likimo draugų naują rūpestį sukėlė straips
nis Čikagos laikraštyje „Sun Taims" apie 
karo nusikaltėlį Liudą Kairį. Kas toks yra 
Kairys — gerai žinoma ne tik Ameriko
je gyvenantiems lietuviams: jis šiltą prie
glaudą susiradęs kaip tik Čikagoje. Lietu
voje apie jį rašė „Tiesa", demaskuodama 
L Kairio „triūsą" Antrojo pasaulinio ka

ro metais, kai jis buvo hitlerininkų kon
centracijos stovyklos prižiūrėtoju.

Kaip visiems (tarpe jų — Ir b. kv.) pui
kiai žinoma, tokiam darbui buvo parenka
mi labai patikimi ir hitlerininkų malonę 
nusipelnę asmenys. Toks Ir buvo L. Kai
rys, „Draugo" labai meiliai iš karto vadi
namas „vargšu". Tų nelaimingųjų, kuriuos 
„vargšas" nacis prižiūrėjo Treblinkoje, ge
raširdiškas katalikų laikraštis nemini — ar
gi jie svarbu!

Juk „Draugas" šį kartą susirūpinęs žy
miai platesniu klausimu: jis ėmėsi -— nei 
daugiau nei mažiau — „ginti" visą išeivi
ją. Kaip žinia, kalbant apie visumą, leng
viau paslėpti ir dalį. Būtent taip yra šiuo 
atveju — Čikagos laikraštis primena, kad 
į karo nusikaltėlių sąrašus esą įtraukti vys
kupas V. Brizgys, J. Brazaitis, K. Palčiaus- 
kas, J. Bobelis.

Kas jie tokie yra (o kai kurie — buvo) 
ne nuo šiandien žinoma, tų asmenų pro- 
nacistinė veikla daugybę kartų įrodyta 
juridiniais dokumentais. Gi vienintelis 

(„Draugo", atsiprašant, „argumentas" jiems 
ginti tas, kad jie buvę „žymūs" lietuviai. 
, Juos bei kitus hitlerininkų talkininkus 
katalikų laikraštis kaip tik ir nori sumai
šyti su bendra imigrantų (aišku, pokarinių)

mase, Ir Amerikos spaudoje laikas nuo lai
ko pasirodančia nacių talkininkus demas
kuojančia medžiaga gąsdinti visus ateivius 
„dipukus", pirmiausia — savo kolegas: 
žiūrėkite, „tai puolimas prieš mus visus".

...Ne, nei Tarybų Lietuvoje išleista do- 
kumentalistika, nei JAV (tuo labiau!) skel
biama medžiaga nėra „pastangos suniekin
ti emigraciją". Tai noras parodyti tikrąjį 
veidą 'tų, kurie susitepę rankas nekaltų 
žmonių krauju, padarę nusikaltimus, bau
džiamus viso pasaulio civilizuotų tautų įsta
tymais, spruko nuo teisingo atpildo kartu 
su pabėgėlių mase, iš pradžių sąmoningai 
ištirpo joje (tokie, kaip L. Kairys), o vė
liau, pakėlę galvas, net ėmė jai vadovauti 
(tokie, kaip V. Brizgys).

Kai hitlerininkų tarnų darbus atskleidžian
ti medžiaga spausdinama pas mus, Tarybų 
Lietuvoje, buržuazinė propaganda rėkia, 
jog tai „komunistų kerštas". O ką besa
kyti dabar, kai tokią pat medžiagą spaus
dina pati buržuazinė Amerikos spaudai 
„Draugo" ir į jį panašiems redaktoriams 
belieka šaukti: gelbėklmės, puola mus vi
sus!

Iš kiekvienos hitlerininkų talkininkus gi
nančio straipsnio eilutės kyšo nepaslėpta 
baimė: gali susidomėti Jungtinių Valstijų 
imigracinės įstaigos, kadaise į „vargšus" 
kairius bei brizgius žiūrėjusios labai pa
lankiai! Tai — pati didžiausia ir realiausia 
baimė, dėl jos ir paniškas nusikaltėlių Ir jų 
užtarėjų noras susilieti su „visa" išeivija.

JONAS MALINAUSKAS

“LAISVĖ”

džiat jų daug, gal net per 
daug, negu diktuotų geras 
skonis . . . Mačiau gražias 
bibliotekėles pas žmones, 
kur teko lankytis. Ir ne tik 
pas menininkus, bet ir pas 
labai tolimus nuo literatūros 
žmones—inžinierius domisi 
muzika, buhalteris ar suvi
rintojas—poezija. Žavi pa
garba knygai, dėmesys jos 
kūrėjui. Pas mus tuo pasigir
ti negalima. Kanadoje, saky
sim, net pačių populiariausių 
poetų rinktinės išeina tik 1-2 

tūkstančių egzempliorių tira
žu. O mažytei Lietuvai pri
stinga ir 1400 tiražo! Tai 
negali nejaudinti, Nors . . . 
buvo—jau ir pas žmones, 
kurie, regis, savo gausias 
bibliotekas kaupia tik dėl 
snobizmo ar būtinumo užpil
dyti knygų spintas.”

Pasirodo, kad šis poeto 
Rukšos apsilankymas Lietu
voje buvo jau net septintas. 
Šį kartą jis ten buvo nuvy
kęs naujos jo poezijos kny
gos išleidimo Lietuvoje rei
kalais, Todėl Juozas Kuckai- 
lis jo klausė, .kokius įspū
džius jis parsiveža iš Lietu
vos kultūrinio gyvenimo ir 
kokius jo bruožus jisai norė
tų paryškinti, pabrėžti, sve
čias atsakė:

“Gal jo dinamizmą, verži
mąsi ir į plotį, ir į gylį. 
Atvažiavęs randu vis kažką 
nauja,—čia etnografinį mu
ziejų ir jo vaidinimus, čia 
“Muzikos rudenį,” čia Kino 
dienas, poezijos ir muzikos 
koncertus Palangos parke ir 
daugelį kitų kultūros reiški
nių. Gražu ir tai, kad jų 
meninis lygis vis didėja, kad 
lietuvių kultūros atstovai vis 
šilčiau priimami užsienyje.

Užsiminęs apie kultūros 
vystymąsi į gylį, turėjau 
galvoje vis labiau augantį 
literatūros ir meno kūrinių 
poveikį eiliniam žmogui. 
Kasmet vis sunkiau darosi 
papulti ir į koncertą, ir į 

spektaklį, ir —viešpatie 
šventas—net į poezijos vaka
rą. Tuo reikia džiaugtis ir 
didžiuotis, nes kultūra, skir
ta vien elitui, tai merdėjanti 
kultūra.”

IŠ BURŽUAZIJOS
VIEŠPATAVIMO LAIKŲ
LIETUVOJE

Žurnale “Laikas ir įvykiai” 
(1978-21) Roma Jermalavi- 
čienė straipsnyje “Kova už 
grotų” kalba apie buržuazijos 
viešpatavimo laikais represi
jas Lietuvoje, savo išvedžio
jimus paremdama faktais, 
skaičiais. Ji, tarp kitko, sa
ko:

“Nuo 1919 iki 1940 metų, 
buržuazijos valdymo metais, 
Lietuvoje už antifašistinę, 
revoliucinę veiklą buvo teisti 
3096 žmonės. Už komunisti
nę veiklą—2324, tai 75 pro
centai bendro visų teistų 
antifašistinio judėjimo daly
vių skaičiaus. ^68. procentai 
teistų už komunistinę veiklą 
sudarė darbininkai, 11 pro
centų—valstiečiai,\4 procen
tus—moksleiviai, 2(2 procen
tus—kariai, tarnautojai ir 
kt. 85 procentai teistų už 
komunistinę veiklą—vyrai ir 
15 procentų—moterys.

60 procentų politkalinių 
buvo nuteisti kalėti sunkiųjų 
darbų kalėjime ketverius ir 
daugiau metų. 235 žmonės 
nuteisti mirties bausme. 41 
iš jų mirties nuosprendis 
įvykdytas, 18 iš sušaudytųjų 
buvo komunistai.

Lietuvos buržuazinė val
stybė iš carinės Rusijos bei 
kaizerinės okupacinės admi
nistracijos paveldėjo 24 kalė
jimus bei kitas kalinimo įs
taigas. Bet buržuazijai, slopi
nančiai darbo žmonių revo
liucinę kovą, to buvo maža. 
Naujų kalėjimų, arešto na
mų, koncentracijos stovyklų 
bei valsčių areštinių staty
bai, senų kalėjimų plėtimui 
Lietuvos buržuazinė valdžia 
1923-1939 metais išleido apie 
6,5 milijono litų.

Kovos dėl savo reikalavi
mų, prieš kalėjimo režimo 
griežtinimą bei administraci
jos persekiojimus revoliucio
nieriai būrėsi į politinių kali
nių kolektyvus. Kiekvienoje 
kameroje politkaliniai rink
davosi seniūną, kuris būdavo 
oficialus atstovas derybose 
su kalėjimo administracija. 
Kadangi kameroje reikėdavo 
atlikti įvairius ūkinius dar
bus, tai be seniūno dar iš
rinkdavo “šeimininkę,” taip 
pat kitokius “pareigūnus,” 
atsakingus už tam tikras 
darbo sritis. Vyrų ir moterų 
skyrių politkaliniai atskirai 
rinko savus komitetus ir, be 
to, bendrą kalėjimo kolekty
vo komitetą. Kolektyvo ko
miteto nariais įvairiuose ka
lėjimuose ir įvairiais laiko
tarpiais buvo A. Sniečkus, 
K. Didžiulis, I. Meskupas, I.
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Respublikinės reikšmės istorijos paminklas—poetės Salo
mėjos Nėries kapas [skulpt. B. Bučas] Kaune, Istorijos 
muziejaus sodelyje.

NEPILNAMETIS 
BERNIUKAS NUBAUSTAS 
KAIP SUAUGĘS

Brooklyn, N. Y. — Penkio
likos metų amžiaus Barry 
Jones prisipažino kaltu nužu
dyme savo dėdės. Jis dar 
tebuvo 14 metų, kai žmogžu
dystę papildė. Pagal naują 
jau veikiantį N. Y. valst. 
įstatymą, jis buvo teisiamas 
kaip pilnametis ir nubaustas 
nuo trijų ir pusės iki 10 metų 
kalėjimu.

Jis yra pirmoji naujojo 
įstatymo auka.

WASHINGTONAS ESĄS 
SUSIRŪPINĘS

Gautas pranešimas, kad 
Jungtinių Valstijų europinės 
talkininkės NATO narės pla
nuoja pačios pasigaminti ka
ro ginklus, vietoje juos pirkti 
Amerikoje. Aišku, kad ypa
tingai mūsų ginklų gaminto
jams tas labai nepatinka. 
Vyriausybės vadai irgi esą 
labai susirūpinę.

ĮSPĖJIMAS tėvams bei 
VAIKŲ GLOBOTOJAMS

Amerikinis Plaučių Ligų 
Susivienijimas paskelbė įspė
jimą suaugusiems, ypač tė
vams, ryšium su kalėdinėmis 
šventėmis. Pasirodo, kad per 
tas šventes labai daug mažų 
vaikų numiršta nuo pasrpin- 
gimo. Mat, sako Susivieniji
mas, šventėmis mada vaikus 
vaišinti įvairiais saldainiais ir 
pyragaičiais. Kaip tik tokiais 
skanėstais maži vaikai ir 
paspringsta.

Gaška, M. Šumauskas, A. 
Lifšicas, B. Baranauskas, K. 
Preikšas, M. Taurinskas, A. 
Senjoras, K. Macevičius, Ž. 
Greifenbergerienė, M. Bor- 
donaitė, D. Berzakaitė, O. 
Puteikytė, J. Stasiulienė ir 
kt.”

ATIDEDAMAS 
BRANDUOLINĖS JĖGOS 
ĮMONIŲ STATYMAS

Long Island Lighting Com
pany prieš trejus metus su
manė Jamesporte pastatyti 
dvi dideles branduolinės jė
gos įmones. Bet prieš jos 
sumanymą kilo audra protes
tų. Todėl ir šiandien jų 
statymas dar nepradėtas. 
Tada jų pastatymas būtų 
atsiėjęs tik pusantro bilijono 
dolerių, o dabar jis jau kai
nuotų beveik keturis bilijo
nus.

Long Island žmonės bijo 
radijacijos pavojaus jų svei
katai, todėl priešinasi žmo
nių statymui.

Washingtonas. — Ameri
kinis Geležinkelių Susivieni
jimas nutarė prekių trans
portavimo kainą pakelti 3.2 
procento. Valdžia pilnai užgi- 
ria šį nutarimą.

LAIŠKAI
Didžiai Gerbiamas 
Drg. Redaktoriau

Sveikinu Jus visus su 
praėjusiomis Spalio—Didžio
sios Socialistinės revoliucijos 
šventėmis, linkiu Jums vi
siems geros sveikatos, sėk
mės gyvenime, o ypač, kad 
nei mums, nei mūsų anū
kams niekados netektų per
gyventi Karo baisybių, kad 
viso pasaulio dangus būtų 
visada skaistus ir ramus.

Šįmet vasara ir ruduo Lie
tuvoje buvo labai nepalankūs 
žemdirbiams, o todėl Kolū
kiečiai turėjo daug vargo. 
Tačiau derlių išaugino ir ga
vo gražų. Lietuvos Ž. U. 
Akademijos mokomojo ūkio 
grūdinių vidutinis derlingu
mas 1978 m. gautas 40 cent
nerių iš ha.

Metai iš metų vis gerėja 
Lietuvos Žemės įdirbimas, 
patręšimas, o todėl gausėja 
ir derliai. Lietuvos Ž. Ū. 
Akademijoje įsigyveno gra
žios talkos tradicijos. Šįmet 
mūsų studentai taipgi labai 
gražiai ir sėkmingai talkinin
kavo, padėjo žemdirbiams 
nukasti bulves, cukrinius 
runkelius ir sudoroti kitą 
derlių.

Užbaigę dienos darbus, su 
skambia daina talkininkai 
grįždavo į kolūkio centrą, 
kur jų laukdavo skani lietu
viška vakarienė, o po jos vėl 
skambėdavo dainos, sukėsi, 
šoko linksmos poros.

Gražiai patalkininkavę tė
viškės žemdirbiams, sugrįžę 
studentai linksmi, saulės 
įdeginti ir atsivežė ne mažą 
uždarbį. O ypatingai malonu, 
kad talkininkaudami stu
dentai įgijo naujų draugų iš 
įvairių tėviškės kampelių ir 
užmezgė su jais draugiškus 
ryšius.

Jūsų
A. Gučiūnietis



PENKTADIENIS, GRUODŽIO [DECEMBER] 1,1978 

Paskutinės kautynės Kurše
PRANAS PETRONIS 

Iš atsiminimų

Pabaiga iš praeito numerio

Baigėsi balandis, prasidėjo 
gegužė. Kasdien vis aiškiau 
ir aiškiau darėsi, kad karas 
greitai baigsis. Kai tarybi
niai kariai virš Reichstago 
iškėlė raudoną vėliavą, di
džiulė šventė buvo ir Kurše 
besikaunančioms armijoms. 
Visi gyveno pergalės lūkes
čiu.

Mūsų fronto ruože nei ba
landžio įpenėsi, nei gegužės 
pradžioje didesnių mūšių ne
buvo. Priešas atkakliai laikė
si savo pozicijų, už kurių 
buvo taip jam svarbus Liepo
jos uostas, ir mėginimas pra
laužti jo gynybą šiame ruože 
be didelių aukų buvo neįima- 
nomas. Tarybinės armijos 
kiek sėkmingiau puolė Tuku- 
mo kryptimi ir gerokai pasi
stūmėjo pirmyn. Buvo išlais
vintas ir Tukumas, ir Saldus 
miestas. Vokiečiai čia vieną, 
čia kitą diviziją ir toliau 
išsiųsdavo į Vokietiją, bet 
negalėdami atsispirti tarybi
nių armijų spaudimui, buvo 
priversti į Kuršą vietoj iš
vežtų divizijų atsiusti naujus 
žmones. Mūsų, kaip ir kitų 
prieš Liepoją stovinčių divi
zijų, tikslas buvo neleisti 
priešui nė akimirkai nusira
minti, be perstojo smūgiuoti 
jo gynybos liniją, kad jis 
nesumanytų atitraukti iš jos 
savo divizijų ir išsiųsti prieš 
tarybines armijas, puolan
čias Vokietijoje, Čekoslova
kijoje ir kitur. Tai buvo 
žvalgyba kautynėmis, ir ji, 
panaudojant nedidelius dali
nius, kartais kuopą, kartais 
batalioną, rečiau visą pulką, 
vyko beveik kasdien. Nors 
menko masto buvo šie susi
dūrimai, bet atkaklūs ir kru
vini, atsieiną ir vienai ir 
antrai pusei nemažai aukų.

Gegužės 8-osios rytą visą 
Kuršo frontą aplėkė žinia, 
kad hitleriniu armijų vado
vybė Vokietijoje pagaliau pa
sirašė besąlyginės kapitulia
cijos aktą. Pergalė! 2-ojo 
Pabaltijo fronto vadovybė 
pareikalavo, kad ginklus su
dėtų ir Kuršo grupuotė. De
ja, Kuršo armijų grupės va
dovybė atkakliai tylėjo. Bai
gėsi mūsų karinės vadovybės 
skirtas atsakymui duoti lai
kas, o atsakymo kaip nebu
vo, taip nebuvo. Fronto va
dovybė ruošė visą kariuome
nę, laikančią geležinėse rep
lėse Kuršo grupuotę, visuoti
niam puolimui. Visi slapta 
vylėmės, kad vokiečiai, pa
galiau susiprotėję, pareikš 
kapituliuoją. Deja, mūsų vil
tys buvo bergždžios ... Vo
kiečiai tebetylėjo. Papulki
ninkio A. Stanislovavičiaus 
vadovaujamam pulkui buvo 
įsakyta atlikti žvalgybą kau
tynėmis. Po artilerinio pa
ruošimo turėjo pakilti pėsti
ninkai ir atakuoti pirmąsias 
vokiečių gynybos linijas. Ma
čiau, kaip skaudančia širdimi 
divizijos vadas generolas A. 
Urbšas perdavė įsakymą 
pėstininkams pradėti ataką. 
Deja, iš apkasų nepakilo nė 
vienas karys. Įsakymas buvo 
pakartotas. Ir niekas nė gal
vos iš apkaso neiškišo. Karas 
buvo pasibaigęs, ir niekas 
nenorėjo mirti ant taip ilgai 
lauktos pergalės slenksčio.

Divizijos vadovietėje suzir
zė lauko telefonas. Ryšinin
kas padavė ragelį A. Urbšui:

— Draugas generole, jūsų 
prašo korpuso vadas.

Mačiau, kaip besikalbant 
su generolu leitenantu P. 
Lagutinu, pablyško divizijos 
vado veidas. Kai jis grąžino 
ragelį ryšininkui- ir atsistojo, 
supratau kad turi įvykti kaž
kas neišvengiamo ir sun
kaus.

A. Urbšas priėjo prie ma
nęs, uždėjo ranką ant peties 
ir pasakė:

— Teks mums patiems 
vesti žmones į ataką. Eime.

Mes tylėdami pažvelgėme 
viens į kitą. Eiti į ataką 
mums buvo ne naujiena, bet 
dabar buvo karo pabaiga! 
Ne, mirti mes nenorėjome. 
Bet kitos išeities nebuvo. 
Mes buvome atsakingi už 
tūkstančius karių, kurie taip 
pat nenorėjo mirti.

Netrukus mes jau buvome 
167-ojo pulko bare, mino
svaidžių baterijos vado kapi
tono Česlovo Perkausko se- 
kykloje. Įsakau suskaityti 
sveidinius, geriau prisišau
dyti ir iš naujo pakartoti 
artilerinį parengimą. Po to 
teks vesti karius į ataką.

Minosvaidininkai užtaiso 
minosvaidžius ir paleidžia 
prisišaudymo salvę į priešo 
apkasus. Stebiu per žiūronus 
pataikymus ir matau, kaip 
tiesiai priešo apkase sprogs
ta mina ir suardo jį.

— Puikiai,—pasakiau.— 
Tokiu taiklumu juos ir plieki
te.

Ir pirm, negu minosvaidi
ninkai suspėja iššauti dar 
sykį, virš apkaso iškyla balta 
vėliavėlė.

— Aha!—nusišaipome.— 
Pasidarė karšta. Matote, iš 
baimės net baltą skudurą 
iškėlė.

Tą pat valandėlę visuose 
mūsų apkasuose kyla di
džiausias sambrūzdis. Kariai 
džiūgaudami šaukia matą 
baltas vėliavas visuose prie
šo apkasuose. Suskamba te
lefonai, pranešdami, kad vo
kiečiai kapituliuoja visuose 
fronto baruose. Mes su A. 
Urbšu vėl pažvelgiame kits į 
kitą ir atsidustame. Ir pasi
juntame, lyg būtume prisikė
lę iš mirusiųjų.

Nieko nelaukdami pasiun- 
čiame į priešo apkasus savo 
karius patikrinti, ar išties 
vokiečiai kapituliuoja. Ilgo
kai jie negrįžta, paskui pasi
rodo jau įgėrę, priešo karei
vių, taip pat nenorėjusių 
mirti ir dabar besidžiaugian
čių, kad liko gyvi, privaišin
ti. Ir pareina ne vieni, o 
vedini vokiečių kapitonu, ba
taliono, kovojusios prieš 
mus, vadu. Jis praneša, kad 
jo batlionas pasiruošęs sudė

Laivų statytojo ilgesys
Senatvės drebančiu žingsniu 

Laivų statytojas išeina į pakrantę
Pažvelgti dar žvaliu žvilgsniu

Į kontūrus laivų, išplaukiančių Atlantan,
Ir pagalvot, gal vienas jų—tasai, 
Kurį pastatė rankom jis patsai 

Gana seniai.

Kai dengia tolumą migla,
Nė vieno laivo horizonte nematyti,

Nusvyra jam galva žila, —
Jam rodos, gal nuskendo jo laivai statyti?

Gal visas triūsas jo—dugne giliam?
Gal teko be prasmės gyventi jam,

Tokiam veržliam?

Ir kai mažytė eldija
Laivų statytojui staiga toli išnyra, 

Nors ir sena, nebenauja,
Sugedus jos motorui, velkamai buksyro, 

Jo žvilgsnis daros giedras pamažėl, 
Ir tampa jaunas ir ryžtingas vėl 

Pats kažkodėl. . .
J. Subačius

ti ginklus. Išklausome jo ir 
liepiame grįžti atgal ir iš
kviesti kapituliacijai divizijos 
vadą.

Netrukus į mūsų korpusą 
atvažiuoja korpuso vadas ge
nerolas leitenantas P. Lagu
tinas, ir jau jis pats pasitinka 
iš priešo pusės atvykusį to 
paties kapitono ir kelių aukš
tų vokiečių divizijos štabo 
karininkų lydimą dar gana 
jauną džiūsną Hitlerio gene
rolą. Čia pat lauke prieš 
pozicijas susitariama dėl 
tvarkos, kuria vokiečių ka
riuomenė atiduos ginklus, 
kaip bus vykdoma belaisvių 
evakuacija, išminuojami mi
nų laukai.

Prisimenu pionierius todėl, 
kad kaip tik dėl minavimo po 
keleto dienų atsitiko skanda
lingas įvykis. Kai generolas 
leitenantas P. Lagutinas vo
kiečių generolus iškvietė į 
korpuso štabą, kur jie turėjo 
būti internuoti, vokiečių ka
rininkai susėdo į savo maši
nas. Vos spėjo pavažiuoti 
šimtą kitą metrų, staiga su
griaudėjo minos sprogimas, 
mašinos, kuria važiavo vo
kiečių generolas, užpakalis 
pakilo aukštyn, paskui maši
na apsivožė, karininkai visi 
kaip vienas išbyrėjo. Antroji 
irgi metėsi į šalį ir taip pat 
apvirto. Kai išsisklaidė spro,- 
gimo dūmai, išvydome, kad 
visi vokiečiai sveiki, bet iš
balę kaip lavonai ir nepajėgia 
suvaldyti drebančių kojų ir 
rankų. Linksma ir graudu 
buvo žiūrėti į tirtančius iš 
persigandimo bebaimius vo
kiečių generolus ir pulkinin
kus.

Pergalė! Sunku net nusa
kyti tą džiaugsmą ir linksmy
bę, kuri anomis dienomis 
viešpatavo visame Kuršo 
fronte. Kariai pakaitomis čia 
juokėsi, čia verkė, šaudė į 
orą. Ir nieks nemanė jų 
tramdyti, drausti. Kas gi 
išdrįs pakelti balsą ar ranką 
prieš žmones, kurie džiūgau
ja, kad liko gyvi, kad nugalė
jo nuožmų priešą!

Dar daugiau kaip dvi sa
vaitės buvo darbo iki ausų: 
reikėjo priimti iš kapitulia
vusių vokiečių armijų gink
lus ir karinę techniką, pasi
rūpinti belaisviais ir jų eva
kuacija. Mūsų karininkai vos 
pastovėjo ant kojų iš nuovar
gio, bet niekas nesiskundė. 
Karas buvo baigęsis. Žmonės 
su milinėmis dirbo jau poka
rinį darbą, pirmą savo poka
rio darbą, taikų darbą.

“LAISVE”

Didžiojo Spalio 61-ųjų metinių išvakarėse Trakuose 
atidaryta nauja universalinė parduotuvė, kurioje yra 57 
darbo vietos.

Ši universalinė parduotuvė—naujausias šiuolaikinio pre
kybos /centro objektas, kuriame galima įsigyti visas 
reikalingas pramonės prekes ir produktus.

V. Gulevičiaus nuotr.

Kupiškėnų piršlių diena
Kupiškis. T3 sekmadienį . 

linojo. Tačiau ^smulkus lietus 
negąsdino kupiškėnų. Jie iš 
pat mielo ryto spietėsi prie 
prekybinės mugės kioskų, 
išsidėsčiusių apie aikštę 
miesto centre; Išpuošti pre
kystaliai, kaip sakoma, lūžte 
lūžo nuo įvairiausių prekių. 
Vienok, prekybininkai liko 
be darbo, kai Kupiškio gat
vėmis prajojo išsidabinę rai
teliai, kviesdami į šentę— 
piršlių dieną. Kvieslių sąmo
jus, beriamas kupiškėniška 
tarme, subūrė visus centri
nėje miesto dalyje. Atėjo čia 
jaunas ir senas, miestietis ir 
kaimietis—troško pamatyti 
tuos nuo senovės garsius 
piršlius, kurie, kaip dainoje 
sakoma: prašė, melavo, ma
ne jauną apgavo . . .”

Prie balta drobine staltiese 
apgaubto, žalumynais' pa
puošto stalo, savo viętas 
užima, raudona pelerina ap
sisiautęs, vyriausias Suolsė- 
dys ir du jo padėjėjai. Po 
įžanginio žodžio, kurį tarė 
Kupiškio rajono Liaudies de
putatų tarybos pirmininkas 
P. Vaičeliūnas, prasideda 
šventė. Vyriausias suolsė- 
dys—žinomas liaudies tradi
cijų puoselėtojas P. Z ulonas 
kreipiasi į eilute susėdusius, 
išsipusčiusius piršlius:

— Pasirodykit, malogių 
malogiai, sukčiai ir vogy s, 
pažirėsma jūsų šaunumo ir 
liežuvių ilgumo. Katras kal
bėt geriau mokės, to gol ir 
baust neraikės . . .

Na, ir prasideda! Piršliai 
išsijuosę meluoja, stengda
miesi vienas kitą aplenkt, 
pasakoja būtus ir nebūtus 
dalykus. Kupiškėnas V. 
Striuka porina apie merginą, 
kuri atvykus piršliams, ada
tą asloje pastebėjo, bet tren
kė į ąsotį, pamaniusi, kad čia 
katė. Subatėnas gi Meškerys 
publikai prisistato Jonu Bir
byne, turinčiu gerą liežuvį, 
peršančių nuo neatmenamų 
laikų, ieškančių vyrams plo
nų panų. Jis pasakoja links
mą istoriją, kaip bernas įsigi
jo žmoną, pasiskelbęs laik
raštyje. Piršlio oracija paly
dima muzika ir dainomis.

Savo ruožtu, suolsėdžio 
padėjėjai skelbia kiekvieno 
piršlio turtingas charakteris
tikas. Štai tik viena iš jų: 
“Miški augis, pirštu žindįs, 
mazgotas taukuos, kalba aš
tuoniom nesuprantamom kal
bom, vienas tik liežuvis ku- 
piškėniškas. Dviem ausim 
kėp bliūdai atsikišusiom, vo- 
daga nupjauta. Drožia šaukš
tus, meistravoja lopšius, pi
na kęselius, įstoto badun- 
čiam ūžuolinius duntis (iš
brinki neiškrinta iš burnos).

Paskelbę tokius duomenis, 
teisėjai piršliams ' užduoda 
painius klausimus. Tačiau 
pastarieji, šilto ir šalto ipatę, 
nepasiduoda. Štai ąlizavietis 
piršlys J. Glemža atsako, 
kad jis čia ne vienas, o visi 

' trys šimtai: “šimtas klišių, 
šimtas plikių ir šimtas £erų 
žmonių. Klišiai kelius skynė, 
plikiai kelius šlavė, o jie— 

žmonėms gerus patarimus 
davė ...”

Susumavus piršlių suma
numą įvertinus juos lydinčių- 
jų dainas ir muziką, piršlių 
piršliu pripažįstamas subatė
nas “Šviesos” kolūkio narys 
J. Meškerys. Jis mėginamas 
pakarti, tačiau čia pat išgel
bėjamas nuo mirties. Pana
šiai norėta pasielgti ir su 
vyriausiu suolsėdžiu Povilu 
Z ulonu, garsiųjų “Senovės 
kupiškėnų vestuvių” piršliu. 
Jį irgi gelbsti svočios.

Piršlių dieną prieš žiūrovų 
akis praslinko senovinio pirš
lio paveikslo dabartinis in
ter pr at avimas, atnešęs daug 
gardaus juoko, o ne vienam 
ir ašarą išspaudęs. Stebėjo 
kupiškėnai šį renginį ir gal
vojo apie senovinių tradicijų 
gyvybingumą, jų puoselėji
mą, kuriam negaili jėgų rajo
no liaudies tradicijų tarybos 
nariai. Ne kur nors kitur, o 
Kupiškyje, po “Senovės Ku
piškėnų vestuvių,” kurios 
apkeliavo beveik visą respu
bliką, gimė naujas rengi
nys—piršlių diena, kurią 
ateityje numatoma išplėsti į 
ją paskviečiant ir kaimyninių 
rajonų atstovus. O tai bus 
liaudies papročių savotiškas 
atgaivinimas. Beje, apie ku
piškėnų piršlių šventę savo 
atsiliepime LTSR Liaudies 
rašytojas Juozas Baltušis ra
šė: “Esu įsitikinęs, kad pirš
lių diena, suruošta Kupišky
je, ras labai platų atgarsį 
visoje respublikoje, žmonės, 
jūsų laimėjimo paskatinti, 
pradės ieškoti praeityje pa
čių gražiausių tradicijų bei 
papročių ir kelti juos naujam 
gyvenimui mūsų dienomis. O 
tai jau labai daug. Tai jau 
reikšmingas postūmis ben
drame respublikos kultūri
niame gyvenime.”

Nėra abejonių, kad šie 
rašytojo pranašavimai pasi
tvirtins. Kupškėnų piršlių 
diena—tai didelio, plataus 
mąsto renginio pradžia, nes 
lietuvių liaudies papročių ir 
'tradicijų aruodai yra neišse
miami. Antanas Kubilius

LABAI DAUG 
AMERIKIEČIŲ TURI 
SUNKUMŲ SU 
KVĖPAVIMU

Apskaitoma, kad daugiau, 
kaip 47 milijonai amerikiečių 
serga įvairiomis kvėpavimo 
ligomis. Iš jų daugiau kaip 
6,526,000 yra bronchito 
aukos, 6,031,000 serga ast
ma, o 20,582,000 yra chroniš
ko sinusitis aukomis ir 
10,826,000 serga žoline liga.

1977 metais sunkvežimių 
(trokų) avarijose žuvo 6,614 
amerikiečių.

Paryžius. — Čia lankyda
masis buvęs Amerikos pre
zidentas Richard Nixon pa
neigė kalbas, kad jis bandąs 
ar norįs sugrįžti į politinę 
veiklą.

3-IAS PUSLAPIS

Žmonija dar nebuvo mačius ...
[Tąsa iš 1 pusi.]

SAVO AKIMIS MAČIUSIO 
PASAKOJIMAS

Nuo čia tos baisios dramos 
pasakojimą tęsia sektos arba 
kulto nuo 1977 metų rugsėjo 
mėnesio ir visą laiką gyvenęs 
Jonestowne išlikęs gyvas na
rys Odell Rhodes, detroitie- 
tis, 36 metų amžiaus. Jis 
sako:

Kai šeštadienį, lapkričio 18 
d., kongresmanas Ryan su 
savo palydovais ir sektos 
nariais, kurie norėjo iš 
Jonestown pabėgti, išvyko į 
aerodromą grįžti į Ameriką, 
tuojau kun. Jones sušaukė 
pasekėjus į svetainė ir pasa
kė susirinkusiems: “Nebijo
kite, jie niekados nepasieks 
Jungtinių Valstijų, o mes 
visi čia nusižudysime.”

Rhodes sako, kad Jones 
paklausė, ar yra jo sumany
mui priešingų. Tik viena 
moteriškė atsiliepė, sakyda
ma, kad juk yra kita išeitis, 
mes galime nuvykti į Tarybų 
Sąjungą arba Kubą ir ten 
rasime prieglaudą. Visa salė 
suūžė: “Išdavikė!” 
v Pirmiausia buvo į liniją 
suvaryti bei sunešti kūdikiai 
ir vaikai. Ten prie stalo 
sektos slaugė kiekvienam jų 
su čirkštuku į gerklę įčirkštė 
nuodų ir davė jiems vaisių 
sulties išsigerti.

Kūdikius ir vaikus sekė 
suaugusieji. Pirmutinė buvo 
moteriškė su kūdikiu ant 
rankų. Kai jai slaugė įčirškė 

gerklę nuodų, jis išėjo į 
auką ten ant pievos atsisėdo 

ir numirė. Paskui sekė visi 
'riti suaugusieji.

Nuodai buvo stebėtinai 
efektingi, kad gavusiems jų 
gerklę, iki mirties reikėjo 
telaukti nuo 4 iki 5 minučių!

Ir taip įvyko ta baisi masi
nė žmonių savižudystė. Kiek 
iš tikrųjų jų nusižudė, dar ir 
dabar pilnas skaičius nežino
mas. Iš pradžių buvo praneš
ta, kad viso buvo rasta 400 
lavonų, vėliau buvo praneš
ta, kad prade jos ieškoti po 
suaugių lavonais rasta daug 
vaikų ir viso pasidarė septy
ni šimtai, o vėliausiame pra
nešime iš Guyanos sakoma, 
kad rasta net 912 lavonų!

Taipgi, kaip žinia, kon
gresmanas Ryan su grupe 
vykstant į lėktuvų stotį, bu
vo Jones pasiųstų žmogžu
džių užpulti ir nužudyti. Va
dinasi, kai susirinkime kuni
gas sakė, kad “jie niekados 
nepasieks Jungtinių Valsti
jų,” jis žinojo, ką kalba, nes 
jų nužudymą buvo iš anksto 
suplanavęs.

Beje, Odell Rhodes sako,! 
kad kai ėjo žmonių nuodiji- 
masis arba nuodijimas, pasi
girdo šūvis. Paskui rastas ir 
kun. Jones nebegyvas, nusi
žudęs.

Tiek to tarpu težinoma. 
Vėliau veikiausia bus dau
giau įvairių duomenų apie šią 
baisią dramą, kaip sakyta, 
pirmiau žmonijos niekados 
nematytą . . .

Odell Rhodes

Nužudyti reporteriai 
Jacqueline Speler

Don Harris

Jacqueline Speler

Grupė lavonų už Jonestown pastato.
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Kiek istorinės tiesos
istoriniuose ro II anuose

JUOZAS JURGINIS

Prabyla senovė
VYTAUTAS VITKUS “ARTOJO” KORESP.

B. Pociaus nuotraukoj radiniai Žąsino senkapy

Daug, oi daug galėtų papasa
koti senelis Žąsino senkapis, jei
gu prabiltų. Juk žmonės čia gy
venę net prieš 17 šimtmečių. 
Rasta atsitiktinių radinių iš III 
- IV amžių.

» -Jau trečių vasarų senkapį sten
giasi „prakali inli" Lietuvos 1SR 
Mokslų Akademijos Istorijos 
instituto archeologai. Per tris 
metus išty įmeta daugiau kaip 
2200 m2 žemes, beveik 180 kapų, 
rasta apie 1000 radinių.

...SenKapio pakraštyje moks
leiviai K. Sarapmaitė, V. Vidman- 
tditė, G Gečas, V. Kasiliauskas 
ir kt. kastuvais atsargiai meta 
žemę iš pusmeti u gylio duobes. 
Istorijos instituto mokslinė bend
radarbė, archeologinės ekspedici
jos vadovė Laima Vaitkunskie
nė atidžiai stebi patamsėjusį 
smėlį ir perpasakoja mums, kų 
jai , ,pa pasakojo" senkapis. Jo 
kalba sunki — nebyli radinių 
kalba...

— Šių vasarų ištyrėme arti 
penkiasdešimt kapų, suradome 
apie 300 įkapių. Dauguma kapų 
griautiniai, iš X—XI amžių, bet 
yra ir naujovių — suradome ke
lis degintinius kapus iš XII— 
XIII amžių. Dar ne visas senka
pis ištyrinėtas, tokių kapų turė
tų būti daugiau.-

Moksleiviai toliau kasa kapų, 
prieš kelis šimtmečius priglau- 
dusį nežinomų žemaitį, o vadovė 
pasakoja:

— Žųsinųs — vienas stambiau
sių Lietuvos ’ afčheologinių pa
minklų. Jis ypač daug medžiagos 
duoda nustatyti socialiniam susi
skaldymui kaimo bendruomenėje. 
Aiškiai matyti, kur palaidoti va
dai, kur palydos nariai, kur eili
niai. Skirtumas jaučiamas netgi 
vaikų kapuose. Pavyzdžiui, rado
me kapų, kuriame palaidota mer
gaitė su sidabro papuošalais. Si
dabras čia — retas ir labai bran
gus metalas, iškart matyti, kad 
palaidota turtingos šeimos duk
tė. Iš rastų ginklų, papuošalų ir 
aprangos likučių galime daryti 
išvadų, kad žemaičiai palaike 
ryšius su kitomis lietuvių gimi
nėmis, pavyzdžiui, su kuršiais.

Kastuvai nustoja švytravę: pa
viršiuje kažkoks nemažas daik
tas! Pradeda darbų L. Vaitkuns
kienė ir Vilniaus valstybinio V. 
Kapsuko universiteto studentė is
torikė Birutė Lukošiūtė. Mažu
čiais kastuvėliais atsargiai nu- 
krapštomas smėlis, šepetėliu nu
braukiamos paskutinės dulkelės, 
suboluoja pajuodęs kaulas... Dai
lės instituto studentės Raminta 
Narečionytė ir Audronė Palukai- 
tytė, atliekafttios čia praktikų, 
kapo plane nupiešia arklio kau
kolę.

— Seimininkų palaidodavo 
kartu su žirgu, kad ir pomirtinia
me gyvenime turėtų kuo jodinė
ti. Centrinėje Žemaitijoje į ka
pų ant karsto dėdavo tik žirgo 
galvų — kaip kad dabar mato
te. Tiesa, pernai ir čia viename 
kape radome palaidotų visų žir
gų, — tęsia L. Vaitkunskienė.

Tuo tarpu jos pagalbininkė B. 
Lukošiūtė suranda keistų dalykų: 
žalvarine įvija apvyniotas kuokš
telis arklio karčių.

— Dar vienas įrodymas, kad 
žemaičiai labai mylėjo žirgus: 
net į kapų įdėta karčių —. lyg 
myllmoaioa garbanos... Tarp kit
ko, tai labai įdomi ir keista de
talė. Lig šiolei nežinomas atvejis 
Lietuvoj,

Vėl pamatu rausiamai smilis. 
Kol kas tik kapo pradžia, kų jis 
..papanakos1' toliau? Ui kellasde* 
šimt centimetrų pasirodo dar 
viena arklio kaukolė! Negi vie
nam žmogui aukojo du žirgus?

Mįslę įmena dviejų karstų li
kučiai: greta palaidoti du vyriš
kiai, abiem įdėta po žirgo galvų.

— Nedažni tokie kapai, papras
tai laidodavo po vienų. Net pati 
nustebauu — įsiterpia ekspedici
jos vadovė.

Kapo pakraštyje iš po smėlio 
„išlenda" surūdijusi kalavijo 
rankena. Jis įsmeigtas J kapo sie
nų prie karsto. Centimetras po 
centimetro kalavijas išlaisvinamas 
iš kelių šimtmečių nelaisvės. Il
gas, sunkus. Kažin kiek priešų 
juo nukauta?

— Oho, beveik neregėtas da
lykas Žąsine! šį kart«į Ukr«ų 

nustemba L. Vaitkunskienė. — 
Tiesa, kalavijų esame radę, bet 
šiaip ar taip — retas daiktas. 
Nauji visai radiniai — žeberkli- 
niai ietigaliai ir kovos kirvis. 
Pernai radome skandinaviškos 
kilmės dirbinių — įrodymas, kad 
žemaičiai palaikė ryšius su Siau
rės Europa — Skandinavijos ša
limis. :Sių vasarų rasti kalavijų 
makštų apkalai tai dar kartų pa
tvirtina. Bet dauguma — vieti
nių kalvių darbas: neblogi meist: 
rai buvę.

Kruopščiai, tiesiog juvelyriš
kai dirba archeologė L. Vaitkuns
kienė ir busimoji archeologe B. 
Lukošiūtė. Atsargiai braukiamas 
smėlis, pašalinami sutrūniję kars
tų likučiai. Pagaliau! Iš smėlio 
išnyra segė. Pabrūžavus šepetė
liu, greta jos pasirodo žalvarinių 
vinučių, buvusio audeklo pėdsa
kai ir keli kauliukai. *

— Štai dar vienas degintinis 
kapas. XI—XII amžiuje žemaičių 
pasaulėžiūra keičiasi, plinta de
ginimo paprotys. Matote, kauliu
kai, sudeginto kūno palaikai. Jie 
buvo supilti į maišiukų, papuoš
tų žalvarinėmis vinutėmis ir su
segti sege — toliau pasakoja.

Štai kaip prabyla senovė! Rei
kia tik mokėti prakalbinti!

Nenoriai atiduoda kapas savo 
lobius. Už kiekvienų daiktelį rei
kalauja kruopštaus triūso, pra
kaito. Surandamas dar vienas ka
lavijas, taipogi aprūdijęs, dėl ’tę 
atrodantis dar didesnis. Kai. se
kasi, tai sekasi!

— Anot senovės lietuvių, me
talas turėjęs nubaidyti velnius. 
Šie kalavijai, įsmeigti šalia kars
to, irgi, matyt, tam. O gal žemai
čiai ginklu gynėsi ne tik nuo gy
vųjų priešų, bet ir nuo piktųjų 
dvasių? ' j

Mūsų atradimų džiaugsmas dar 
nesibaigia. Iškasamas kovos kir
vis — dar vienas naujas radinys! 
Paskui — ietigalis. Abu įsmeigti 
į žemę prie antrojo karsto, turė
ję baidyti velnius. Matyt, bai
siai nuodėmingi vyrai buvę, jei 
taip velnių bijoję!

Iškasamas maišiukas ir su ant
rojo vyro palaikais. Čia pat bal
no su kilpomis liekanos. Amžiai 
padarė savo: balno tik pėdsakai, 
bet geležinės balnakilpės išliku
sios. Sutrūnijo įdėtos į pomirti
nę kelionę kamanos — mums li
ko tik jų atspaudas ir geležiniai 
žųslai.

— Šių vasarų radome naujos 
konstrukcijos žąslus — su lauž
tukais. Šiaip visa žirgo apranga, 
dedama į kapų, tokia pat. Užtat 
žmonių aprangoje naujienų aps
tu. Nauja aprangos detalė — 
apgalvės moterims. Naujas pa
puošalas — plokštelinės segės su 
žalčio motyvais. Labai svarbus 
dalykas — apavo liekanos. Žą
sinas ir Bikavėnai — vieninteliai 
paminklai, kur rasti auliniai ba
tai su žalvario apkalėliais. Jei 
tiksliau — aulinių batų liekanos... 
Matome, kad ir kone prieš tūks
tantį metų lietuviai ne tik vy
žas nešiojo, — kalba ekspedici
jos vadovė.

Vis giliau skverbiasi archeolo
gų įrankiai, vis daugiau „pasa
koja" kapas. Daug radinių jame: 
atsiranda dar keturi ietigaliai, 
žalvarinės segės, žiedai. Ir — 
keturi gintaro karoliukai: abiem 
vyriškiams po du, Gintaras — 
savotiškas amuletas. Kiekviena
me kape rasta po du karoliukus.

— Randame labai mažai darbo 
įrankių. Moterims įdėdavo verps
tuką Ir ylą, vyrams — peilius, 
arba galąstuvėlius. Bet daugelyje 
kapų nieko nėra, — toliau paša’ 
koja L. Vaitkunskienė.

Kapas ištuštėja, Eksponatai iš
keliaus toliau, savo nebylia kal
ba kitiems mokslininkams pasa
kos, kaip gyveno žmonės prieš 
7—8 šimtmečius, primins jų var
gus ir džiaugsmus,

Praeis metai, ir vėl, tikriausiai, 
į Žąsinų atvažiuos archeologinė 
ekspedicija. Per tris metus Žą
sinas nemaža „papasakojo", o 
kiek jis dar žino?

Iš Artojo

I.
Istorija buvo, yra ir bus 

gyvenimo mokytoja, tik, ži-' 
noma, ne elgesio normomis, 
o idėjomis ir vaizdais. Dvasi
nė sąsaja su praeitim leidžia 
pamatyti analogijas ir kon
trastus, užčiuopti ir atskleis
ti tai, kas tarp praeities ir 
dabarties yra bendra ir 
autentiška. Ji—neišsenkan
tis minčių, idėjų ir konkrečių 
aplinkybių šaltinis rašyto
jams, dailininkams ir kitiems 
menininkams. Šitokio istori
jos supratimo skatinamas, ir 
stengiausi susipažinti su Ka
nadoje gyvenančio rašytojo 
Juozo Kralikausko istoriniais 
romanais, kurių jis jau yra 
išleidęs penkis: “Titnago ug
nis” (1962), “Mindaugo nužu
dymas” (1964), “Vaišvilkas” 
(1971), “Tautvilą” (1973), 
“Martynas Mažvydas Vilniu
je” (1976).

Net penki to paties auto
riaus istoriniai romanai—ne 
eilinis atvejis lietuvių litera
tūroje. Pasirinkau perskaity
ti tris pastaruosius. Todėl ne 
vien mano profesinis smalsu
mas, bet ir noras pasidalinti 
mintimis turėtų būti patei
sinti.

Pirmieji du romanai skirti 
tiesiogiai pavaizduoti paties 
Mindaugo istorijai, skaičiu
siųjų nuomone, palyginti su 
vėlesniais J. Kralikausko ro
manais yra literatūriškai 
silpnesni, juos daugiausia 
konstruoja idėjinės ir meni
nės schemos. Bet man rūpi 
ne tiek meniniai perskaitytų 
knygų pasiekimai (profesinio 
sugebėjimo, atskirų kūrybi
nių laimėjimų esama tuose 
romanuose), kiek literatūri
nis mūsų praeities įvykių ir 
žmonių' apiforminimas.

“Vaišvilkas”—trečioji 
“mindauginės trilogijos” 
knyga; “Tautvilą”—jos ne
planuotas praplėtimas, papil
dymas. Kokia gi ta baigia
moji, stipriausia pripažįsta
ma, trilogijos knyga?

Romane, kaip ir istorijoje, 
Vaišvilkas — Mindaugo sū
nus, stačiatikių vienuolis. Po 
tėvo ir dviejų brolių nužudy
mo jis palieka vienuolyną, 
pasiskelbia Lietuvos valdo
vu, ir eina keršyti tėvo 
žudikams. Jį remia jo sesers 
vyras Švarnas Danilovičius 
ir kiti kunigaikščiai stačiati
kiai. Bekeršydamas Mindau
go žudikams, Vaišvilkas susi
duria su pagonimis, jis vejasi 
Pskovo kunigaikštį Dauman
tą, prisidėjusį prie tėvo nu
žudymo, bet jo nepagauna. 
Iš Vaišvilko žygių paaiškėja, 
kad jis norėjo vesti Ringailę, 
paprastos kilmės merginą, 
bet tėvas neleidęs. Ji Vaiš
vilkui pagimdžiusi pavainikį 
sūnų Lizdeiką, kuris augęs 
slapta lizde, kitų globojamas 
ir pasirodė besąs atkaklus 
pagonis: krivio pakurstytas, 
jis sudeginęs Vilniuje stato
mą Trijų kankinių cerkvę, 
kuria Vaišvilkas norėjęs pa
gerbti nužudytųjų tėvo ir 
brolių atminimą. Tautiečiai 
pagonys priekaištauja Vaiš
vilkui, kam jis išsižadėjo 
senojo tikėjimo ir su sveti
maisiais susidėjo. Tačiau 
Vaišvilkas pasirodė esąs at
kaklus krikščionis. Jis norė
jęs krikštyti lietuvius graikų 
apeigomis ir nesutikęs per
duoti valdžios pagoniui Trai
deniui, o perdavęs ją svainiui 
Švarnui, kurio brolis Levas, 
jausdamasis nuskriaustas, 
kad negavęs pusės Lietuvos, 
užmuša Vaišvilką.

Vaišvilkas krikštijosi sta
čiatikiu, bet ne kataliku, 
nes—“mano tėvas gavo iš 
popiežiaus Aleksandro IV 
teisę karūnuoti Roplį Lietu
vos karaliumi. Žinia, tėvas gi 
rūpinosi užtikrinti suvieny
tos valstybės ir dinastijos 

tęstinumą. Aš prieš popie
žių, o anas už mano tėvą ir 
brolį.” O dėl to, kad Vaišvil
kas nuėjęs į vienuolyną, kal
ta buvusi Ringailės meilė. 
Štai ir visa Vaišvilko trage
dija, kokių nemaža būta Lie
tuvos dvaruose ir kaimuose 
jau mūsų amžiuje. Rašytojas 
savo literatūrinę išmonę per
kėlę į XIII amžių, į kuni
gaikščių tarpą, kur vyksta 
konfliktai dėl religijos ir tau
tybės, konfliktai, reikalingi 
pagrindinei J. Kralikausko 
minčiai išreikšti.

Ta pati mintis, tokiomis 
pat neįprastomis ir, mano 
manymu, nepasiteisinusio
mis literatūrinėmis priemo
nėmis reiškiama ir “Tautvi- 
los” knygoje. O šio romano 
turinys toks: Tautvilą, savo 
pusbrolio Treniotos kviečia
mas, atvyko į Lietuvą iš 
Polocko, kur jis buvo kuni
gaikščiu, atvyko dalytis Min
daugo žudiko, klasta: jis 
Tautvilą uždarė į Kernavės 
pilies požemius lėtai mirčiai. 
Visą romano siužetą sudaro 
Tautvilo, atsidūrusio “po 
antvožu su geležiniais ap
kaustais,” prisiminimai, dia
logai, monologai, sapnai, ha
liucinacijos. Nors tame žo
džių, frazių, įvaizdžių ir vaiz
dų mišinyje, mano įspūdžiu, 
nėra rišamosios gijos, kurią 
galima būtų pagadinti roma
no intriga ar draminiu veiks
mu, vis dėlto aiškėja, kad 
Tautvilą—tėvynės mylėto
jas; 26 metus kunigaikščia- 
vęs Polocke, vaikų vedybo
mis susigiminiavęs su gar
siuoju Aleksandru Nevskiu, 
ilgesio kankinamas, jis ten 
jautėsi tremtiniu. Tautvilą 
trokšta grįžti į savo tėviš
kę—Kernavę.'Todėl Trenio
tos kvietimą jis priėmė, nors 
ir jautė pavojų.

Tautvilą—krikščionis, ke
lis kartus autorius pabrėžia, 
kad jį krikštijo Rygos vysku
pas. Jo tėvas valdė Kernavę, 
ją užgrobęs laiko Treniota, 
kurio “krūtinėje ne žmogaus 
širdis, o ragai ir uodega.” O 
Kernavę laikyti—vadinas, 
Lietuvą valdyti, tad Treniota 
ir nesutinka jos grąžinti pus
broliui, siūlo jam kitas že
mes, tada galės buvęs trem
tinys ne tik gyvas likti, bet 
ir bendradarbiauti. Tautvilą 
lyginant tarytum idealus 
personažas romane—jis,
mat, laikosi krikščioniškos 
moralės ir kaip valdovas- 
patriotas sutinka Polocką iš
keisti į Kernavę, nors tos 
žemės savo turtu ir geru 
buvusios nelygios.

Dar vienas pagrindinių 
veikėjų—Žadvilas. Jis—vy
riausias pagonių žynys, Tre- 
niotas parankinis. Pagonybė, 
pagal romaną, “gynimosi be
galiniuose karuose pažliugo 
krauju. Prisimetė piktžaiz
dės ir skauduliai. Žyniai jau 
nebe, senoviniai, o supuškę 
rukatos, krivės jau širšūs 
pūzrai.” “Jeigu pagonybė ne
būtų pagedus, ar aš čia 
merdėčiau”—samprotauja po 
požemio antvožu atsidūręs 
Tautvilą. Jį į Kernavę iš 
Polocko atlydėjo rusinąs 
(taip autorius vadina balta
rusius) Prokopijus, kuris ra
do bendrą kalbą su Treniota 
ir savo kunigaikštį išdavė. 
Tas polockietis—kailių pirk
lys, įsigeidęs nupirkti nežinia 
kur atsidūrusias Lietuvos 
karaliaus insignijas. Pasiro
do, visai nedaug netruko, 
kad jis, kernaviškis Tautvilą, 
užsidėtų Mindaugo karū
ną^ . .

Romanas be meilės—kai 
kam ne romanas, Nesėkmin
ga meile autorius apdovanojo 
Vaišvilką, teko jos ir Tautvi
lais vėl pagal posakį—“sena 
meilė nerūdija.” Prieš išvyk
damas valdyti Polocko, Taut

vilą mylėjosi su Vaiga, tar
navusia Mindaugo dvare vi
rėja ir žibintoją. Mindaugą 
nužudžius, ji karūną iš pilies 
išnešė pintinėje grybams 
rinkti ir paslėpė, tikėdamasi 
perduoti ją Tautvilai. Tokios 
progos nesulaukusi, mirda
ma ji karūną saugoti atidavė 
savo sūnui, gražuoliui Švit
rai, kuris, susitikęs su Taut
vilą, atskleidė jam motinos 
patikėtą paslaptį ir rūpijosi 
jo pabėgimu iš Treniotos 
spąstų. Pabėgimas nepavy
ko, ir Tautvilą atsidūrė pože
myje, kur laukė mirties, be
viltiškai šaukdamas: “Mano 
Kernavė brangioji, argi tau 
aš tikrai jau nereikalingas.”

Visame šio romano siužete 
istoriškai tikra tik tas, kad 
Tautvilą buvo Polocko kuni
gaikščiu ir gyvenimą baigė 
ne savo mirtimi, o visa kita 
yra rašytojo išmonė, sukurta 
idėjai išreikšti. Kokia gi toji 
idėja ir kiek ji atitinka istori
jos tiesą, pagrįstą šaltinių 
žiniomis ir įvykių logika?

Vaišvilkas, pasirodo, susi
dėjo su rusinais (arba gu
dais) ir nuo jų rankos žuvo. 
Tautvilą norėjo nuo jų pa
bėgti, bet žuvo nuo lietuvių 
pagonių. Išvada: lietuvių ne
laimė, kuriantis jų valstybei, 
buvo dėjimasis su rusinais 
arba gudais stačiatikiais ir 
laikymasis pagonybės. Idė
ja—tik katalikiškai “patrio
tiška,” skatinanti paniekinti 
ir užmiršti gražiausius seno
sios Lietuvos istorijos pusla
pius. Lietuvių sukurta val
stybė—Lietuvos Didžioji Ku
nigaikštystė—buvo didelė ir 
galinga. Jos didieji kuni
gaikščiai pagonys—Gedimi
nas, Algirdas, Kęstutis valdė 
ne tik savo tautiečius, bet ir 
kitataučius, graikų apeigų 
krikščionis (stačiatikius). 
Lietuvius valdė patys, o ki
tataučius ir katalikus—per 
savo sūnus ir giminaičius, 
priėmusius valdomų žemių 
religiją ir kalbą, turinčius tų 
žemių bajorų pasitikėjimą. 
Dar Traidenis, Vytenis, Ge
diminas ir jų palikuonys, 
plėsdami ir stiprindami val
stybę, naudojosi tomis pačio
mis priemonėmis, kurias iš
rado Mindaugas. Čia reikia 
pastebėti, kad Mindaugas 
žuvo ne dėl krikščionybės; jį 
nužudė jau atsimetusį nuo 
katalikų krikšto.

Pagoniškoje Lietuvos val
stybėje pagonys krikščionių 
katalikų ir stačiatikių ne tik 
kad nežudė, bet ir neperse
kiojo, jų bažnyčių ar cerkvių 
negriovė. Vaišvilas, Tautvilą 
ir Treniota žuvo grumtynėse 
dėl valdžios, dėl didžiojo ku
nigaikščio sosto, o ne dėl 
kokių nors tautinių ar religi
nių idealų. Tos grumtynės 
pasibaigė Gedimino dinasti
jos atsiradimu.

Daugiau bus

Pagerbta

A. Cucėnienė
Už nuopelnus liaudies svei

katos apsaugoje ir aktyvią 
visuomeninę veiklą Lietuvos 
TSR liaudies gydytojo gar
bės vardai suteikti Cucėnie- 
nei Adelei—Mažeikių rajono 
centrinės ligoninės gydytojai 
pediatrei, Lietuvos TSR nu
sipelniusiai gydytojai.

Apdhos j 
aukštesnį teismo;

Kongresmanas Charles Diggs
Detroit, Mich. — Kongres- 

maną Charles Diggs, demo
kratą iš Michigano valstijos, 
federalinis teisėjas nubaudė 
trejų metų kalėjimu. Jis bu
vo kaltinamas ėmime kyšių. 
Nepaisant prieš jį kaltinimų, 
jis lapkričio 7 d. vėl lengvai 
laimėjo rinkimus. Mat, jis 
jau yra ištarnavęs net 24 
metus. Bet jeigu bausmė 
nebus panaikinta, jis, pagal 
įstatymus, nebegalės užimti 
vietos Kongrese. Bet jis ape
liuoja į aukštesnį teismą ir 
tikisi laimėti. Jis sako, kad 
jam daromi kaltinimai yra 
nepagrįsti.

Lankėsi V. Vokietijoj

Jordanijos karalius Hussein
Jis sako, kad jis negali 

užgirti David stovykloje pa
siektų susitarimų tarp Egip
to ir Izraelio. Karalius nese
niai lankėsi Vakarų Vokieti
joje ir tarėsi su premjeru 
Helmut Schmidtu dėl padė
ties Vidurio Rytuose. Prane
šimuose nieko nesakoma apie 
kokius tarp jų dviejų susita
rimus.

Pritaria Prancūzijai
Washingtonas. — Mūs val

džia pilnai pritaria Prancūzi
jos nutarimui parduoti Kini
jai branduolinės energijos 
gaminimo įmonę, nors ji ži
no, kad ta įmonė bus panau
dojama ir branduolinių gin
klų gaminimui. - Prezidentui 
Carteriui patinka Kinijos nu
sistatymas prieš Tarybų Są
jungą ir kitus socialistinius 
kraštus. Jis pasiryžęs jai 
padėti apsiginkluoti moder- 
niškiausiais ginklais.

Apdovanotas

V. Žygas
Žygui Vytautui—respubliki

nės Vilniaus klinikinės ligoni
nės “Raudonasis kryžius” vy
riausiajam gydytojui.

Detroit, Mich.
SERGA

Visiems gerai žinomas pa
žangietis, buvęs fermeris 
Juozas Terza randasi Fordo 
ligoninėje. Jo kambarys 
B-106, o telefonas 876-0502. 
Mes visi turėtumėm .jį ap
lankyti, arba nors paskam
binti .telefonu. Jis buvo ir 
yra geras pažangaus judėji
mo rėmėjas ir draugai turėtų 
jo nepamiršti.

Taipgi serga Vincas Kuzas 
(William Kuzy). Tai buvęs 
Detroito Lietuvių klubo val
dybos narys daug metų. Jis 
randasi Southwest Detroit 
Hospital, prie 20 gatvės ir 
Michigan. Kadangi jis ten 
seniai yra, tikimasi, kad bus 
padėtas į slaugymo namus. 
Apie tai pranešime vėliau, 
kai sužinosime. Jo kambarys 
511.

Pas ukrainičius
Lapkričio 12 d. net 22 

pažangių lietuvių ukrainie
čių salėje dalyvavo iškilmin
game Spalio Didžiosios socia
listinės revoliucijos 61-ųjų 
metinių minėjime. Buvo gra
žus koncertas, o po koncer
to—bankietas. Iš Washingto- 
no dalyvavo lietuvių konsu
las Rimgaudas Mališauskas 
ir TSRS ambasados atstovas 
su žmona ir dukra. Paval
gius, kalbėjo svečiai iš Wa- 
shingtono; lenkų vardu Stan
ley Nowak, lietuvių vardu 
St. Masytė; taip pat kalbėjo 
žydų, bulgarų, rusų ir ukrai
niečių atstovai. Buvo geras 
parengimas, didelis entuziaz
mas. Po parengimo, kitoj 
salės pusėj, detroitiečiai lie
tuviai draugiškai pagerbė Ri
mą Mališauską prie bufeto. 
Malonu buvo matyti Mali
šauską ir tuos 22 detroitie- 
čius parengime, kurie visi 
sėdėjo prie vieno specialiai 
rezervuoto stalo.

Metinis klubo bankietas
’ Metinis Detroito Lietuvių 
klubo bankietas įvyks sek
madienį, gruodžio 10 d., 1 
vai. popiet. Iš ryto bus LDS 
21 kuopos ir Moterų Pažan
gos klubo susirinkimai, o po 
susirinkimų—bankietas. Ga
lite tikėtis, kad pietūs bus 
skaniai paruošti. Kaina $5 
asmeniui. Vėliau pranešime 
apie programą. Tikimės, kad 
visiems bus kokia maloni 
staigmena. Renkimės daly
vauti bankiete. Stefanija

Jensen Beach, Fla.
Jau per eilę metų buvęs 

maspethietis Vincas Karki
nas gyvena Floridoje. Jam 
labai patinka Jensen Beach 
klimatas.

Šiomis dienomis per Vinco 
dukrą, Julia Callahan, gavo
me laišką su $25 auka “Lais
vės” fondui, kuriame Julia 
rašo, kad jos tėvui sueis 90 
metų gimtadienio sukaktis, 
tad ta proga jis aukoja “Lais
vei” $25.

Karlono vaikai ir anūkai 
nusitarė pagerbti tėvą šia 
proga ir suruošė jam bankie- 
tą New Yorke. Vincas su 
dukra atskrido į New Yorką 
rugsėjo 29-tą, bet bankietas 
neįvyko. Tik atskridus, Vin
cui užėjo baisūs skausmai ir 
jis turėjo būti nugabentas į 
St. John’s ligoninę, Elm
hurst, L. I. Ten išbuvo 8 
dienas, kur jam buvo leidžia
ma kraujo ir daromi visoki 
bandymai. Tik ligoninėje jis 
galėjo pamatyti savo anūkus 
ir pro-anūkius. Išėjęs iš ligo
ninės, jis jau buvo perdaug 
silpnas ir norėjo greit grįžti 
atgal į Floridą.

Dabar, rašo duktė, Vincas 
jaučiasi gana gerai, nors jis 
per du mėnesiu buvo du 
kartu ligoninėse.

Vincas linki visiems savo 
pažįstamiems linksmų Nau
jųjų Metų. Ieva
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Lapkričio 11 d. Ryšių tarp 
Quebeco ir Tarybų Sąjungos 
Draugija iškilmingai minėjo. 
Didžiosios Spalio Revoliuci
jos 61 metų sukaktį. Buvo 
surengtas iškilmingas ban- 
kietas, kuriame tarp kitų 
svečių, dalyvavo T. S. Gene
ralinis korisulas Vladimir 
Gavruškin ir Ryšių su Užsie
niu pirmininkas iš Ukrainos 
Vasilij Osnac; taipgi grupė 
menininkų iš Ukrainos ir 
daug vietinių svečių. Buvo 
pasakyta daug svarbių 
bų.

Žavėjomės Ukrainų 
Menininkais

Sekančią dieną erdvioje 
“CEGEP du Vieux” mokyk
loje buvo suruošta foto pa
veikslų paroda atžymėjimui 
60 metų Tarybinės Ukrainos 
sukakties. Po to Ukrainų 
artistai, viso jų 20, davė 
labai puikų koncertą, kokio 
daugelis montrealiečių dar 
nebuvo matę. Ne tik artistų 
puikus meninis pasirodymas, 
bet ir labai spalvingi jų 
rūbai, visus labai sužavėjo, o 
publikai nuo plojimų net ran
kas skaudėjo.

Dalyvavo ir nemažai vieti
nių lietuvių ir visi buvo labai 
patenkinti.

Gėlių mylėtojams
Šiuo laiku botanikos sode 

rodoma labai graži Kubos 
gėlių paroda, kuri tęsis iki 
gruodžio 15 d.

Mirę tautiečiai
Staigiai, nesirgusi, dar iš 

vakaro baliavojusi lapkričio 
20 d., po pusryčių staigiai 
mirė Onutė Morkevičienė, 
senosios kartos tautietė. Li
ko dideliame liūdesyje jos 
vienišas sūnus Vytas, gimi
naitė Hamiltone ir, rodos,

dvi sesutės Lietuvoje. Velio
nė buvo kilusi nuo Seinų.

Taip gi kiek anksčiau mirė

Pranas Keturka. Liko liūdin
ti žmona, du sūnūs ir sesutė 
Daugelavičienė.

Gili užuojauta abiejų velio
nių šeimoms.

kal-

Ligoniai
Vos gyvą, tris dienas išgu

lėjusį vienišą Mike Kirkų 
(Antano Kirkaus brolį), atra
do kaimynas ir nuvežė į 
Lasalle ligoninę.

Martynas Zavėckas Žydų 
ligoninėje pergyveno opera
ciją.

Skaudi nelaimė ištiko Onu
tę Verbylienę. Skaudžiai už
sigavo šoną—3 šonkauliai 
įlūžę.

Seniai nesveikuoja Otto 
Atrat. Taip gi ilga ligonė 
Varaškienė.

Malvina Karalevičienė 
staigiai sunkiai susirgo ir 
išvežta į Verdūno ligoninę, 
kur daro tyrimus.

Buvo išvyką
Jaunieji D. K. Petrauskai, 

Fredas, Petrauskas ir Ed. 
Čičinskas su žmona ir dviem 
dukrelėm buvo išvykę į 
J. A. V. į giminaičių vestu
ves.

Ilgesniam laikui viešnagėn 
į Meksiką išvyko Renis Šu- 
plevičius su žmona.

Charles Ambrazas buvo iš
vykęs į Floridą saulute pasi
kaitinti.

Kanadiečiai Liudas ir Petrė Kisieliai.

Philadelphia, Pa.
DEMOKRATAI
NUGALĖJO DEMOKRATĄ
F. RIZZO

Hartford, Conn

Paminėjo dvigubą sukaktį
Apdraudos verslininkas— 

Petras Adomonis savo arti
mųjų ir draugų tarpe atžy
mėjo savo verslo 25 sukaktį; 
taip gi ta pačia proga ap- 
paminėjo ir savo laimingo 
gyvenimo su žmona Jule 20 
m. sukaktį. P-rė K.

Nuo Vancouver ligi Vilniaus
[Tęsinys iš praeito numerio]

Kiek daug paaugo ir pa- 
grožėjo mūsų Tėvynės sosti
nė Vilnius tik per tą trumpą 
laikotarpį, penkis metus! 
Abiejose pusėse Lenino 
prospekto senieji mūrai bai
giami restauruoti. Dažomi 
šviesiomis spalvomis, kas pa
daro visus skulptorių seno
viškus pagrąžinimus aiškiai 
matomus, gi visa gatvė išro
do daug platesnė. Prie pros
pekto esančių keleto parkų 
prisodinta labai daug gėlių, o 
prie paminklų papėdės, ma
tėsi žmonės bepadedą gėles 
prie Žemaitės, Generolo Cer- 
nakovskio paminklų, o ypa
tingai prie Lenino paminklo 
papėdės. Čia ir mes atnešė
me gėlių, kurias mums pado
vanojo mus pasitikdami gi
minės ir draugai. Nufilma
vau ir nuotaką, kuri, lydima 
pamergių ir pabrolių, nešė 
pluoštą raudonų Lenino pa
garbai. Gretimai stovinti mo
teris sakė mums: “Čia tas 
jau tradicija, matome čia 
jaunavedžių beveik kasdien.

Kalbant apie jaunavedžius, 
keletą kartų teko matyti 
nedidelius autobusus, apkai
šytus gėlėmis ir žalumynais, 
o jų viduje sėdinčius jauna
vedžius ir kitus vestuvių 
dalyvius. Mano laimei, vie
nas tokių autobusų sustojo 
prie pat Lenino prospekto, 
beveik skersai gatvę nuo 
“Neringa” restaur ano. Išėjo 
iš jo jaunavedžiai ir lydimi 
keleto porų vestuvninkų, nu
žingsniavo į fotografo konto
rą. Nuėjau prie autobuso, 
kuriame sėdėjo vairuotojas 
ir dar keletas jaunų vyrų ir 
klausiau, ar galima filmuoti 
juos ir išeinančius iš konto-

ros jaunavedžius? “Prašom, 
prašom,” atsiliepė keletas 
balsų. Kuomet pasakiau, kad 
mes esame iš Kanados ir 
padovanojau kiekvienam po 
raudoną plastmasinį klevo 
lapelį (Kanados herbą) ir 
pagyriau, kad autobusas yra 
labai praktiškas būdas per
vežti vestuvninkus, jie kvie
tė mane į vidų: “Užeikite, 
užeikite, palauksite jaunave
džių čia, matote mes nenuo
bodžiaujame.” Autobuse gir
dėjosi, akordeonui pritariant 
dainelė. Sugrįžus vestuvnin- 
kams iš fotografo, juos prie 
autobuso durų pasitiko su 
muzika ir daina. Dar po 
keleto minučių autobusas 
įsijungė į nuolatinį automobi
lių srautą.

Kitas miesto prieauglis 
matomas iš gana toli. Ten 
ant kalvos tarpe Lazdynų ir 
Karoliniškių matosi televizi
jos statinys, vienas iš aukš
čiausių visame Pabaltyje. 
Netoli nuo “Neringa” ir “Dai
nava” restauranų stovi įspū
dingas Lietuvos TSR Valsty
binis Akademinis Operos ir 
Baleto Teatras. O dar geres
nį įspūdį jis padaro, matant 
jį iš vidaus.

Danius Kizlaitis kanadiečio 
Juozo Jakubausko, jau miru-

— Nafūralu, kad žmogus visuo
met kažko trokšfa ir, žiūrėdamas į 
ateitį, vis laukia, kada išsipildys jo 
svajonės. Ypač norėčiau, kad ši 
viešnagė Lietuvoje nebūtų paskuti
nė. Ne pirmą kartą esu „Tėviškės" 
svečias, tačiau negaliu pasakyti, jog 
troškulys matyti senąją tėvynę, 
bendrauti su ja, jos žmonėmis jau 
numalšintas. Vos sugrįžti į Kanadą 
— ir vėl pradedi galvoti: ak, kaip 
miela būtų pasižvalgyti po Lietu
vą...

-r- Mano Liudas optimistas.^/Gir- 
dite, jis jau vėl ruošiasi atvažiuoti? 
Tačiau į tokią kelionę mano teisės 
didesnės — jis čia ketvirtą kartą, 
aš — trečią. O apskritai reikia pa
sakyti: taip, pavargsti kelionėje, 
gerokai patuštini piniginę, bet ir at
pildas didžiulis — šviesiau akyse, 
giedriau galvoje. Mums nieko nėra 
maloniau, kaip matyti, kad kelias, 
kurį pasirinko Tarybų Lietuva, veda 
į visos tautos geresnį gyvenimą.

Šitaip pradėjo pašnekesį Liudas ir 
Petrė Kisieliai, kai^ paprašiau at
skleisti mintis, kilusia!, susitikus su 
tėvyne. Viešnagė, užtrukusi dvi 
savaites, nelepino šių Kanados lie
tuvių nei šiluma, nei giedra. Lijo. 
Tik viena kita diena buvo šiltesnė 
Ir šviesesnė. Jau kelintą kartą už
sukdavau į Vilniaus „Neringos" 
viešbučio kambarį ir vis išeidavau 
su jų patirtomis naujienomis. Kai 
jiedu, pavažinėję Jonavos rajono ir 
Suvalkijos keliais, paviešėję Kaune 
pas brolius ir seseris, kitus gimines, 
sugrįžo į Vilnių, prisimenu, klausė:

— Ar žinai, kas yra dvaras?
— Tik iš knygų ir pasakojimų, —• 

atsakiau.
— O apie kumetį ką nors esi gir

dėjęs?
— Irgi tik iš knygų ir pasakoji

mų. •
— Mes, — sakė L. Kisielis, — 

su žmona kone paskaitą, perskaitė
me. Pasitaikė sutikti jaunimo, kuris 
tik apytikriai įsivaizduoja, kas tas 
dvaras ir tas kumetis. Labai aiškiai 
suvokėme, kad senasis Lietuvos 
žmonių gyvenimas ne tik iš namų, 
bet ir iš galvų išėjo. Nemaža kam 
įau nelengvai suprantama Lietuvos,

lr

p. 
su

parduotuvių. Regime,

afrodyfų, vijai netolimo gyvenimo 
tikrovė. Nauja Lietuva — nauji 
jos žmonės.

— Reikšminga tai, — įsiterpė 
Kisielienė, — kad jų gyvenimas
mokslu, tikrumu dėl rytojaus, kul
tūra. Kas užaugo ir subrendo Ta
rybų valdžios metais, — visi išsila
vinę. Kai suvažiavo mūsų giminių 
vaikai, — tai vienas inžinierius, kitas 
inžinierius, trečias — irgi. .. Kieme 
pasidarė ankšta automobiliams, o 
kambariuose žmonėms. Beje, — 
kreipėsi į mane viešnia, — jūs apie 
savo gyvenimą sakote, kad jis pasi
turintis. Nežinau, bet kai žiūri į 
svetingus stalus, tai mes Kanadoje 
gyvename šiaip taip, o jūs — Ta
rybų Lietuvoje — karališkai.

— Kiekvienas lietuvis mėgsta ge
rai pavalgyti, — šyptelėjau.

— Kas tiesa, tai tiesa. Žmonės 
čia nei sau, nei kiliems negaili, — 
pritarė abu Kisieliai. Paskui Liudas 
dar pridūrė: — Dabar jau nėra iš 
Kanados ką j Lietuvą vežti. Ką turi
me ten, ir čia yra. Sjkart daugiau 
aplankėme
kad prekių stoka negalite skųstis.

P. Kisielienė, daug metų Kana
doje dirbusi siuvėja, norėjo būti
nai aplankyti kokią nors Tarybų 
Lietuvos siuvimo jmonę. Nuvykome 
į „Leliją". Viešnia vaikščiojo po 
fabriko cechus, žvalgėsi, čiupinėjo 
medžiagas, sustodavo prie mašinų 
ir, likusi patenkinta, pasakė:

—• Viską supratau.
Tačiau tai, matyt, buvo pasaky

ta per anksti. Vėliau kalbėjosi su 
fabriko direktoriaus pavaduotoju V. 
Kregžde bei profesinės sąjungos 
pirmininke D. Braziene. Ir viešniai 
atsirado nemaža klausimų: >

— Tai, sakote, ir vaikų darželį 
fabrikas turi?

— O sodas? Kam priklauso so
das, kurį matėme fabriko kieme?

— Jeigu darbininkas daugiau pa
gamina, tai ar jo atlyginimas pa
didėja?

Išklausiusi atsakymų, atsiduso:
— Jūs tikriausiai nepatikėsite, 

bet sakau, ką savo akimis regėjau. 
Kanadoje yra moterų, kurios, išei
damos į darbą ir neturėdamos kur

palikti vaikų, juos pririšdavo...
Mačiau, rūpesčio šešėlis perbėgo 

D. Brazienės veidu.
„Tėviškės" draugija Petrei ir Liu

dui Kisieliams parūpino bilietus | 
Operos ir baleto teatrą, į „Faustą“. 
Svečiai iš Kanados apsilankė taip; 
pat Liaudies buities muziejuje, čia 
Klojimo teatre $urengfame'"spektek- 
lyje-koncerfe klausėsi TSRS liaudie! 
artisto Jono Stasiūno ir jo dukters 
Aušros dainos vakaro. Na, ir, žino
ma, susitikimai su žmonėmis gatvė
se, parduotuvėse, knygynuose...

— Pas mus nepamatysi, kad žmo
nės tiek daug skaitytų. Pusė Vilniaus 
vaikščiojo su laikraščiais... Skaito 
galvėse, skveruose, o knygynuose 
žmonių ■— kaip jomarke... — pa
sakojo P. Kisielienė.

— Mes su žmona ir sakome, — 
įsiterpė vyras, — penkiasdešimt me
tų išgyvenome Kanadoje, bet tokio 
pagarbaus dėmesio aktoriniam me
nui nematėme. Kiek gėlių gavo Jo
nas ir Aušra Stasiūnai savo kūrybos 
vakarei

— Ar jums ten, Kanadoje, — pa
klausiau, — netenka išgirsti kitokių 
atsiliepimų apie mūsų gyvenimą? •

Į tai P. Kisielienė atsakė:
— Dauguma apsilankiusiųjų Lie

tuvoje atsiliepia apie ją palankiai, 
parsiveža gražių įspūdžių. Pasitaiko 
ir tokių, kuriems šis tas nepatikę. 
Suprantama, gyvenimas ne sureži
suotas spektaklis. Mes irgi galėtu
me pasakyti, kad, pavyzdžiui, linkėk 
tina turėti ir kai kuriose kitose jū
sų parduotuvėse tokį aptarnavimą, 
tokį dėmesį pirkėjui, kokiu grožė
jomės naujoje universalinėje par
duotuvėje. Mes matėme, kaip gra
žiai — ir miestuose, ir kaimuose •*- 
gyvena žmonės, kokios visur dide
lės statybos. Užeini dabar pas kai
mietį, tai regi: ir švara, ir Šiluma, 
net brangiausi kilimai.

— Ar greit vėl čia pasimatysime?
L. Kisielis:
— Jau sūnkiau kelionėse mums, 

bet man neapsisuka liežuvis pasa
kyti, kad daugiau Lietuvoje nevie
šėsime. Jei tik galėsime...

Kadaise čia italų šeimoje 
užaugo smarkus vyras, ku
ris, nenorėdamas sunkiai 
dirbti, pasistengė būti poli- 
cistu. Kadangi pietinėje 
miesto dalyje gyvena daug 
italų, tai jam buvo nesunku 
tapti policistu. Ne po ilgo jis 
susidraugavo su suktais poli
tikieriais ir po kiek laiko 
tapo policijos viršininku.

Miesto meru tuomet buvo 
demokratas Tate, tai ir 
Frank Rizzo pasivadino de
mokratu. Kai 1971 metais 
buvo mero rinkimai, tai me
ras Tate mero vieton reko
mendavo Frank Rizzo. Jis 
laimėjo rinkimus ir tapo 
miesto meru.

Kuomet Richard Nixonas 
siekėsi būti šalies preziden
tu, F. Rizzo smarkiai darba
vosi už Nixoną. Tuomet bu
vęs meras Tate viešai pasa
kė: “Gailiuosi, kad aš F. 
Rizzo rekomendavau į mero 
vietą.”

Meras Rizzo padidino savo 
rėmėjų skaičių iš reakcinių 
republikonų, kuriuos jis vi
sur panaudojo. Rizzo padidi
no savo departamentų virši
ninkų ir miesto tarybos narių 
algas net keliais tūkstančiais 
dolerių. Net ir seniems pen
sininkams pagerino įvairius 
patarnavimus. Taipgi įsteigė 
naujus departamentus, ku
riuose įdarbino savo pasekė
jus.

Bet baidėsi jo 4 metų 
antros tarnybos laikas, o 
miesto įstatymai draudžia il
giau tarnauti miesto meru. 
F. Rizzo pasakė, kad tą 
miesto čarterio punktą reikia 
pakeisti balsavimu. Na, tai ir 
pradėjo agitaciją už čarterio 
pakeitimą. Agitacija tęsėsi 
net kelis mėnesius. Lapkričio 
7 dieną panaudotas net tero
ras prieš čarterio pataisymo 
priešus. Nežiūrint to, F. Riz
zo ir jo pasekėjams balsavi
mo rezultatai buvo labai ne
pageidaujami. Už pataisymą 
paduoti 232,337 balsai, o 
prieš 457,851 balsas! Vadina
si, F. Rizzo nebegali kandi
datuoti į merus trečiam ter
minui. R. M.

Veronika Vasil

PRANAS KARTONAS

ir pasi- 
daininin-

kalvelės

Teatro vidus su vėliausiais 
techniškais įrengimais. Re
komenduoju iš širdies: Kurie 
būsite Vilniuje, stenkitės įsi
gyti bilietus ir aplankyti šį 
modernišką teatrą 
klausyti gabiausių 
kų.

Prie teatro ant
pastatytas paminklas pagar
sėjusiam operos solistui Kip
rui Petrauskui. Nuo čia ma
toma pakalnėje upė Neris, gi 
už upės apie kilometras į 
kairę, kiti didžiuliai pastatai, 
tarp kurių daug ploto uži
manti “Universalinė parduo
tuvė” (Department store). 
Čia labai gerai suprojektuota 
visi skyriai. Nurodymai už
rašyti didelėmis raidėmis 
(viršutinė eilė lietuviškai, 
apatinė rusiškai). Perėjome 
per daugybę skyrių, ir visur 
matėsi pilna įvairių įvairiau
sių prekių. Mano žmona ge
rai žino prekių kainas (dirba 
vienoje iš stambiausių par
duotuvių sąskaitų tikrintoja 
Vancouver mieste), tai ste
bėjome, kas Lietuvoje bran
giau, o kas pigiau. Didelė 
didžiuma prekių daug piges
nės, negu Kanadoje. Pirko
me, kas mums reikalinga, ir

MONTREAL, QUE., CANADA 
Mirus

Juozui Lesevičiui
Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai, dukrai ir 

giminėms.
Ilsėkis, Juozai, Kanados žemėje. Tu sunkiai 

dirbai darbo žmonių klasės labui, taipgi ir Lietuvių 
tautai.

PETER ŠUPLEVlClUS
Miami Beach, Florida

Kaip

Jonas ir 
minėjo jų 60 metų šeimyni
nio gyvenimo jubiliejų lap
kričio 8 d. Tai gražus skai
čius metų nukeliauta abiejų 
santaikoje. Jie išaugino vie
ną dukterį ir giminaitę—abi 
jau ištekėjusios. Augintinė 
turi gražią šeimą, ir ji palai
ko labai gražius ryšius su 
augintojais. Duktė neturi 
šeimos. Ji irgi labai artimai 
sugyvena su tėvais.

Jonas Vasil per daug metų 
buvo pažangiečių rėmėjas. 
Jis priklausė darbininkiškose 
organizacijose ir dažnai užė
mė valdyboje vietas. Jis yra 
“Laisvės” skaitytojas ir rė
mėjas per daug metų, taip 
pat ir jo draugė Verutė 
neatsilieka. Kilus kokiam 
reikalui sukelti pinigų, ji 
prisideda darbu ir dovano
mis. Dabar metų skaičius 
slegia jų pečius, kaip ir visų 
mūsų kartos žmonių.

Paminėjimui savo 60 metų 
laimingo gyvenimo, Vasiliai 
pridavė $100 pasiųsti “Lais
vės” administracijai. Linki
me mieliems draugams dar 
daug gerų dienų džiaugtis 
gyvenimu ir remti gerus 
darbus kaip ikišiol.

* * *
Hartfordo Lietuvių Moterų 

Klubas, po 62 metų veiklos, 
sustojo veikęs. Narės, susi
rinkusios lapkričio 15 d., 
nutarė iždą pasiųsti “Lais
vei.” Ižde radome $151, bet 
dalis tų pinigų priklauso iždi
ninkei Louise Butkevičienei. 
Ji patarė visus pinigus pa
siųsti “Laisvei” ir visos suti
ko taip daryti.

♦ * ♦
Tai su šiuo raštu siunčiame 

viso $323: $151 Lietuvių Mo
terų Klubo ir L. Butkevičie
nės auką, $100 nuo J. ir 
Veronikos Vasil, o $72 nuo J. 
ir Veronikos Kazlau—$50 
auką ir $22 už prenumeratas.

Veronika Kazlau

ST. PETERSBURG, FLA. 
Mirus

Juozui Bakšiui
Reiškiame gilią užuojautą dukrai Irene Ruther

ford ir žentui George, Waterville, N. Y.; sesutei 
Marei Rukšienei ir jos šeimai, Lietuvoje; anūkams 
ir visiems artimiesiems bei draugams.

LLD 45 KP. VALDYBA ir NARIAI

Priešingi miesto 
merui Gibsonui

Newark, N. J. —
beveik visi kiti miestai, taip 
Newarko miestas randasi la
bai sunkioje finansinėje pa
dėtyje. O tą padėtį dar 
šiomis dienomis pasunkino 
nutraukimas miestui 10 mili- 

j jonų dolerių federalinės fi
nansinės paramos. Miesto 
meras Kenneth Gibson sako, 
kad jis yra priverstas suma
žinti miesto policistu skaičių

1 kokiais dviem šimtais su pra
džia ateinančių metų. Tas 
labai nepatinka miesto tary
bai. Visa eilė tarybos narių 
bara ir kritikuoja merą. Su
mažinime policistu skaičiaus 
jie numato pavojų miesto 
žmonių saugumui.

Dabar Newarko miestas 
užlaiko 1,100 policistu.

St. Petersburg, Fla

I wish to thank my fath
er’s many friends, both in 
Florida and in Worcester, 
for al] the help they gave me 
at the time of his death. In 
Florida Helen Janulis, Eva 
Valley and Joe Dobrow for 
their concern and helpful 
advice, and in Worcester 
Richard Janulis, Peter 
Plokštis and John Petku- 
nas—with these kind people 
to guide me, a sad and 
upsetting event was made 
much easier.

Irene [Bakšys] Rutherford
Waterville, N. Y.

ST. PETERSBURG, FLA. 
Mirus

Stella Kromel
Reiškiame gilią užuojautą dukrai Stella Daraska, 

Pinellas Park, Fla., posūniams Frank ir Peter 
Kromel, podukrai Ann Chipps, Chicago, Ill., 
proanūkiams ir visiems artimiesiems.

LLD 45 KP. VALDYBA ir NARIAI
šio sūnėnas, parūpino mums dovanų. Algirdas Grinkus 
bilietus, ir dėka įo, pamatėme
pirmas mūsų gyvenime ope- Aiži r as. — Į Alžiriją yra 
retes: “Sukilėliai,” “Batuotas suvykę iš užsienio net kele- 
Katinas,” ir baletą “Giselle.” tas žymiausių gydytojų gel- 

“Batuotas Katinas,” buvo beti prezidento Houari Bou- 
dar ir tuo įdomus, kad vado- medienio gyvybę. Galvojama 
vaujančią rolę lošė Operos apie darymą operacijos jo 
solistas Edmundas Kuodis, smegenims. Iš Vakarų Vo- 
kuris jau yra asmeniškai kieti jos pribuvę specialistai 
pažįstamas daugeliui ameri-su savimi atsivežė tokiai ope- 
kiečių ir kanadiečių. racijai ir įrankius.

ST. PETERSBURG, FLA.
Mirus

Antaninai Kairienei
Reiškiame gilią užuojautą sūnui Anton Mauragas 

ir jo žmonai, St. Petersburg, Fla.; sūnui Juozui ir 
jo žmonai Chicago, Ill.; anūkams, proanūkams ir 
visiems artimiesiems bei draugams.

LLD 45 KP. VALDYBA ir NARIAI

GULFPORT, FLORIDA

Mirus

Juozui J. Bakšiui
Reiškiame gilią užuojautą jo dukrai Irene, jos 

j šeimai, giminėms Lietuvoje ir Amerikoje ir 
visiems draugams bei artimiesiems. Gaila netekus 

■i gero darbuotojo kultūriniame darbe.
į R. L Januliai Lucy Ausčius

J. K. Sabaliauskai Bevardis
W. Žitkus J. Pattison
N. Lazaravičienė Bevardis
Bevardis P. Plokštys
J. F. Karazia M. Jucius
F. Petkūnas Johanna Demikis
F. Kalanta Paulina Petrauskas
Regina Trakimavičius J. Petkūnas 

(Worcester, Mass.)
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Meras Koch ir [kairėje] Joseph T. Lynaugh

MERAS KOCH MIESTO LIGONINĖMS DUOSIĄS 
NAUJĄ VADOVYBĖ

LIETUVOS ŽURNALISTAS APIE NEW YORKO 
VALSTIJOS GAMTĄ IR ŽMONES STRAIPSNYJE

Neramus ruduo
New Yorko valstijoje

New Yorko miesto valdžia 
operuoja 18 ligoninių. Tam 
darbui 1970 metais meras 
Lindsay sudarė New Yorko 
Miesto Sveikatos ir Ligoni
nių Korporaciją. Jos prezi
dentu buvo paskirtas Joseph 
T. Lynaugh. Jo metinė al
ga—$65,000! Korporacijos 
metinė apyvarta—$1,000,- 
000,000.

Nėra jokia paslaptis, kad

mūsų ligoninių patarnavimas 
žmonėms yra labai prastas, 
nepatenkinantis. Todėl me
ras Koch nusprendė visą tos 
Ligoninių Korporacijos vado
vybę pakeisti ir “paprašė” 
Mr. Lynaugh iš prezidento 
vietos rezignuoti. Taip dabar 
Lynaugh ir padarė. Meras 
sudarys naują vadovybę. Ti
kėkime, kad naujoji vadovy
bė pasistengs duoti žmonėms 
geresnį patarnavimą.

QUEENS VILLAGE, N. Y.
Minis

Domicėlei Galinauskienei
Netekę mūsų ilgametės judėjimo draugės, “Lais

vės” skaitytojos ir rėmėjos ir pažangiųjų draugijų 
narės, reiškiame gilią užuojautą jos giminėms 
Lietuvoje ir visiems artimiesiems.

Sofija Stasiukaitienė 
Jurgis Stasiukaitis 
Anne Y akstis
E. Danilevičienė
F. Maželienė 
E. Liepienė 
N. Buknienė 
Ieva Mizarienė 
J. Siurba 
Ruth Bell
W. ir A. Yuskovic 
Anna Quater

P. Kolendo
W. ir B. Keršuliai
B. ir N. Skublickai
P. ir N. Ventai
L ir A. Bimbai
J. Šimkienė
J. Lazauskienė
W. A. Malin
E. N. Jeskevičiūtė 
Amelia Young
K. Rušinskienė
K. Petrikienė

QUEENS VILLAGE, N. Y.

Mirus

Domicėlei Galinauskienei
Reiškiame giliausią užuojautą jos giminėms 

Lietuvoje ir visiems artimiesiems.

FRANCES MAŽELIENĖ
FRANCES BALTRUS

Brooklyn, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kazio ir Onos Nečiunskų
Mūsų mylimas tėvas Kazys gimė 1890 m. 

gruodžio 7 d., mirė 1977 m. rugsėjo 18 d. Mūsų 
brangioji mamytė Ona gimė 1890 metais, mirė 1954 
m. gruodžio 7 d.

Su dideliu liūdesiu ir pagarba mes prisimename 
abu tėvelius. Mes, jų dukros, buvome tikrai 
laimingos turėdamos tokius tėvelius.

ADEL A ir ALDONA—dukros 
ir šeimos

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

Didžiulė New Yorko valsti
ja, vienu šonu įsirėmusi į 
Atlanto vandenyną, kitu be
siglaudžianti prie Kanados 
sienos,—nepaprastai įvairi, 
marga ir turtinga. Jos pasi
didžiavimas—didžiulis New 
Yorko miestas (beje, pats 
pretenduojąs tapti nepri
klausoma valstija) nuo turis
tų ir pačių amerikiečių daž
nai paslepia puikiuosius Cat
skill kalnus, kuriuose dar 
daug žmogaus nepaliestos 
gamtos. Paslepia išlakius 
Hudsono slėnius, nespėjusius 
įsisprausti į betoną ir aprūkti 
negailestingų pramonės pyp- 
kių-kaminų dūmais. Valstijo
je gali išvysti skaidrius upe
lius, leidžiančius kvėpuoti 
netgi jautriems upėtakiams.

Ypač stebina New Yorko 
valstijos žemės rudenį, kuris 
čia pažeria gausybę spalvų. 
Galingų klevų, tuopų, vešlių 
augalotų krūmų lapus jis 
nudažo raudonais, geltonais, 
violetiniais dažais. Nudažo 
ne bet kaip. Spalvos suderin
tos, lyg marganytis audinys 
ir, traukiant į šiaurę, pro 
mašinos langą to gobeleno 
bėga ištisi plotai.

Gamta savo retą grožį čia 
rodys neilgai—pirmosios šal
nos pakąs lapus, ir “kilimo” 
spalvos nublanks, laukdamos 
sniego.

. . . Rudens vidurys New 
Yorko valstijoje labai savo
tiškas metas. Jis vilioja nuo 
triukšmo bėgančius keliauto
jus, gamtos mylėtėjus. Ne
paisant jau rūstokai kvėpuo
jančio vėjo ar grėsmingai 
laikas nuo laiko pritvinkstan- 
čių debesų, valstijos keliuose 
daug mašinų. Jos buriasi ir 
pačiose gražiausiose vieto
se—prie kalnų, upių, ežerų. 
Dabar—ne sezono metas: 
viešbučiai, moteliai daro žy
mias nuolaidas keliautojams. 
Tai pirmos svarbos dalykas 
dabartinėje Amerikoje, ku
rioje kainos kyla kasdien 
pačia tikriausia to žodžio 
prasme. Nemažai amerikie
čių keliautojų—pensininkai. 
Jiems svarbiausia ne sezo
nas, bet kainos.

Viena puikaus New Yor- 
kietiško rudens diena atve
dė mane į savotišką Buffalo 
miestą prie pat Kanados sie
nos. Nuo šiaurinių kaimynų 
miestą skiria tik nedidelė 
vandens juosta.

Čia daugybė automobilių 
dalių, padangų fabrikų už 
kelių kilometrų Kanada, kur 
pigesnė darbo jėga, kur “Ge
neral Motors,” “Fordas” ir 
kitos milžiniškos autokompa- 
nijos turi savo surinkimo 
cechus. Dalys keliauja per 
netolimą ir praktiškai forma
lią sieną, o grįžta atgal jau 
mašinos.

Buffalo—vienas seniausių 
tos dalies Amerikos miestų, 
dabar tapęs didžiuliu kelių 
mazgu. Jie kryžiuojasi, išsi
skiria, vėl susikerta, dažnai 
yra kilstelėti virš žemės. 
Jais per keliolika minučių 
gali praskrieti miestą, nė 
nepastebėjęs tikrai įdomaus 
ir savotiško centro. Buffale 
gyvena pusė milijono žmo
nių, tačiau jis turi visas 
Amerikos didmiesčio žymes. 
Senąjį miesto veidą formuo
jantį “dauntauną” (žemu- 
miestį) su nepraktiškais, sti
lizuotais pastatais. Pagrindi
nę gatvę, čia taip ir vadina
mą—“Pagrindine,” kurioje 
susispietusios gražiausios 
parduotuvės ir kuri tįsta per 
visą Buffalą, lyg peiliu taisy
klingai jį dalydama į sociali
nius “gabalus.”

Štai baigiasi įstaigų, par
duotuvių zona. Ją keičia ma
šinų remonto dirbtuvės ir 
benzino kolonėlės; už jų pra
sideda išdaužytų gatvių, 
kreivašonių apdraskytų pa

statų kvartalas. Tai, aišku, 
negrų getas, jų gyvenamasis 
kvartalas. Vaizdas, jau dau
gybę kartų matytas daugely
je Amerikos miestų: dešim
tys, šimtai nieko neveikian
čių, be tikslo purvinose gat
vėse slampinėjančių jaunų 
žmonių. Skurdas, šaukte 
šaukiąs iš kiekvieno kampo. 
Apšepusios krautuvėlės, 
skirtos vargo žmonėms.

. . . Gatvės baigiasi. Kelias 
per tiltus, vaizdingą įlanką 
bėga į priemiesčius. Čia irgi 
teka standartinis amerikie
tiškas gyvenimas. Namukas, 
nedidelis sodelis, mašina prie 
vartų . . . Stabteli geltonas 
mokyklinis autobusas, atve
žęs po pamokų busimuosius 
vidutinius amerikiečius ir, 
grasindamas žybčiojančiu ži
bintu, visam kitam transpor
tui liepia laukti, kol vaikai 
saugiai išlips iš autobuso. 
Tikrai geras ir gražus rūpes
tis. Tačiau šiems bufalie- 
čiams labiausiai pavojingas 
ne pro šalį važiuojąs trans
portas, o pats jų gyvenimo 
būdas ir “naujos tradicijos.”

. . . Dar išvakarėse stam
biausiame vietos laikrašty
je—“Kurjer ekspres” paste
bėjau ištisą straipsnių seriją 
apie narkotikų vartojimą mo
kyklose. Laikraštis straips
nių seriją pradeda įdomiais 
faktais: “Apytikriais duome
nimis, pusė iš 28 tūkstančių 
Buffalo artimiausių priemies
čių moksleivių naudoja nar
kotikus, dažniausiai mari- 
chuaną—du kartus per sa
vaitę . . . Tie mokiniai per 36 
mokslo metų savaites narko
tikams išleidžia stulbinančią 
3,6 milijono dolerių sumą. Ir 
tai skaičiuojant labai atsar-

• • ngiai . . .
Marichuaną, anot laikraš

čio, išbando apie devyniasde
šimt procentų visų vidurinių 
mokyklų moksleivių ir dau
giau kaip pusė jų tampa 
nuolatiniais nuodo vartoto
jais. Juk narkotikus lengvai 
įsigysi gatvėje, čia pat už 
mokyklos vartų, o apsukres
ni nusiperka ir pačioje moky
kloje.

Vienas mokinių pasakoja:
— “Šventė” prasideda per 

pietų pertrauką, kai gali rū
kyti “žolę” (taip čia kartais 
vadinama marichuana). At
seit, išeini pavalgyti . . . 
Šiandien po pietų mano kla

sėje dešimt vaikų buvo per
nelyg įsiaudrinę.

Tą pasakoja padorios šei
mos padorus penkiokėlis.

Toli gražu ne visi Buffalo 
moksleiviai pasitenkina “ne
kalta” marichuana. Vienu 
metu praradęs populiarumą 
ypač pavojingas preparatas 
LSD vėl karaliauja gatvėse, 
prie mokyklų.Vis daugiau 
gerbėjų tarp paauglių suran
da kitas “vaistas” —PCP. 
Nuo jo labai greitai galima 
išprotėti. Mergaitės, aišku, 
ne kiek neatsilieka nuo ber
niukų. Pagal narkotikų var
tojimą respektabilūs Buffalo 
priemiesčiai užtikrintai pir
mauja visoje didelėje ir labai 
margoje New Yorko valstijo
je.

Šių vaikų tėveliai gali ra
mintis nebent tuo, kad gėri
mas mokyklose, anot laikraš
čio interviu, yra mažiau po
puliarus už narkotikus. Ko
dėl? Pasirodo, dėl grynai 
praktiškų sumetimų: alaus 
skardinėles ar rimtesnio gė
rimo butelius žymiai sunkiau 
slėpti mokykloje, negu table
tes ar cigaretes su narkoti
kais. Anot vieno įš apklaustų 
Buffalo mokinių, rimtesnius 
išgėrimus tenka atidėti sa
vaitgaliui. Per keliolika mė
nesių suimta daugiau kaip 
230 jaunesnių, negu aštuo
niolikos metų, paauglių. Keli 
jų—už narkotikų prekybą, 
kiti—už jų laikymą.

Kodėl tokia katastrofiška 
padėtis? Nuomonių paskelb
ta įvairiausių. Sakoma, kad 
prie marichuanos plitimo pri
sideda neseniai priimtas val
stijos įstatymas, labai libera
lizuojąs šio narkotiko varžy
mą. Kitų manymu, tai duok
lė madai. Vienas iš apklaustų 
buffaliečių vaikų pareiškė, 
jog marichuaną pradėjo rū
kyti pamatęs, kaip prieš 
rungtynes ja mėgaujasi jo 
dievinama futbolo žvaigždė. 
Tačiau svarbiausia priežas
tis, matyt, pats gyvenimas, 
sudarąs sąlygas šios rūšies 
“pramogoms.”

. . . Geltonas autobusas su 
didžiuliu užrašu “Mokykli
nis” gesina savo įspėjamąjį 
žibintą. Dabar jį galima lenk
ti ir traukti toliau į plačius, 
puikius rudenėjančios New 
Yorko valstijos plotus.

Jonas Lukoševičius
•

St. Louis. — Prezidentas 
Carter įspėjo miestų merus, 
kad jie ateityje nebesitikėtų 
federalinės finansinės para
mos, kad jie patys turi rū
pintis savo finansine krize.

WORCESTER, MASS.
Regina Trakimavičius už

sakė 4 savo draugams į 
Tarybinę Lietuvą dovaną 
laikraštį “Laisvę.” Ji siunčia 
nuoširdžiausius pasveikini
mus į Tar. Lietuvą su Nau
jais Metais visiems savo bi
čiuliams ir mamytei su sesu
te.

Taip pat sveikina visus 
“Laisvės” darbuotojus su 
Naujais Metais.

John Petkūnas

Teheran. — Lapkričio 27 
dieną Arane buvo pravestas 
vienos dienos visuotinas 
streikas prieš karaliaus Pah- 
levi režimą. Daugelyje vietų 
tarp streikierių ir policijos 
įvyko aštrūs susikirtimai.

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. Užbaig
sime senus 1978 metus 
linksmai su aidiečiais.
KOVO 5 D.

New Yorko Lietuvių Mote
rų Klubas minės Tarptauti
nės Moters Dieną—Kovo Aš
tuntąją.

Salisbury, Rodezija. — Tik 
per vieną spalio mėnesį 1,582 
baltieji gyventojai iš Rodezi- 
jos emigravo į užsienį.

BRIEFS
“The Unknown War” is a 

film being shown on TV now 
Saturday nights from 7 to 8. 
The anti-nazi war of 1941-45 
was mankind’s bloodiest con
flict. They say that about 10 
million troops and 20 million 
civilians perished in it, and 
that close to 90 percent of 
them were Soviet people.

This brutish struggle, 
which decided the outcome 
of World War II, is the 
subject of “The Unknown 
War.”

The narration is spoken 
with solemnity by the well 
known American actor Burt 
Lancaster.

Burt Lancaster

ŠIRDINGAI DĖKOJAME

* * *
In May 1978, the labor 

force participation of the 
nearly 84 million women 
aged 16 and over hit 50 
percent, and in June it rose 
to 50.1 percent. There have 
been more women working 
this year than at any time in 
the nation’s history.

* * *

Rugsėjo 23 d. mirus mūsų mielam gyvenimo draugui ir 
tėvui Juozui Bimbai, esame giliai dėkingos visiems, kurie 
išreiškė paguodą mums žodžiu, laiškais bei per spaudą. 
Jūsų užuojautos palengvino mums pernešti šį smūgį.

Juozas visą savo gyvenimą buvo pažangus žmogus, 
visuomenininkas. Tad mums buvo miela matyti kaip jo 
draugai nepamiršo, nors jis per daug metų buvo ligonis ir 
negalėjo prisidėti veikloje su darbu tiek, kiek jis sveikas 
būdamas prisidėdavo.

Prisiminimui mielo Juozo, mes skiriame “Laisvės” fondui
$100.

SARAH BIMBIENĖ, žmona 
ADELĖ VALICKIENĖ, dukra 

ir jos šeima

QUEENS VILLAGE, N. Y. 
Minis

Domicėlei Galinauskienei
Reiškiu nuoširdžią užuojautą jos giminėms Lietu

voje ir visiems artimiesiems bei pažįstamiems.

ADELĖ RAINIENĖ
Brooklyn, N. Y.

QUEENS VILLAGE, N. Y. 
Mirus

Do icelei Galinauskienei
Reiškiu gilią užuojautą jos giminėms Lietuvoje ir 

■' visiems artimiesiems.
J. DANILEVIČIENĖ

Brooklyn, N. Y.

Alfred Babcock from Sum
mit, New Jersey, writes in 
The New York Times: 
“To the Editor:

Every couple of years or 
so the horrors prevalent in 
American prisons are publi
cized. The tip of the iceberg 
at least is shown. I refer to 
torture, rape (including gang 
rape), brhin operations to 
modify the behavior of un
cooperative prisoners, into
lerable overcrowding, and so 
on. Angry statements are 
thereupon issued, a flurry of 
hand-wringing is indulged 
in, official investigations are 
sometimes held and then the

excitement subsides until 
the next time without any 
general and permanent im
provement ever being effec
ted. These thoughts came to 
may mind upon reading the 
report on Texas prisons that 
appeared in your issue of 
Nov. 11.”

A woman who quit her job 
because she feared to ride 
the subway after she had 
been jabbed by an elbow, 
kicked in the back and 
punched in the face during 
rides to work is entitled to 
unemployment insurance, 
the State Court of Appeals 
ruled recently.

♦ * *
A group of 21 immigrant 

Chinese artists have opened 
a cooperative gallery in Chi
natown in an effort to dis
play their native art to the 
public and to overcome the 
scarcity of showcases availa
ble to them.

♦ * ♦
Garlic has been used to 

combat everything from 
toothaches to unwanted ad
mirers, but West German 
researchers now say it could 
be one of the best medicines 
for preventing heart attacks. 
They say there is proof that 
garlic helps break up choles
terol that accumulates in the 
blood vessels of those who 
love to eat rich food. High 
cholesterol levels have been 
linked to heart attacks.

♦ * ♦
According to the newspa

pers Christina Onassis gave 
her first interview since she 
married Sergei Kauzov and 
said is very happy. The 
27-year-old Greek shipping 
heiress also said:

“I am convinced somebody 
is trying to hurt me and 
break up my marriage.

“I don’t know who it is or 
what they represent—not 
yet.

“But I am making it my 
business to find out. And I’m 
going to make trouble for 
these people.

“It could be business riv
als. That most probably is 
the case. But it is probably 
for political reasons, too.”

Christina said she sup
posed her marriage to Kau
zov in Moscow last August 1 
“does not suit everybody. 
But I’m not changing.”
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