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Antradienį Meksikos sosti
nėje Mexico City prasidėjo! 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų I 
Sąjungos derybų dėl sumaži- ) 
nimo tradiciniais ginklais į 
prekybos ketvirtoji sesija. Ji! 
tęsis 10 dienų.

Jungtinių Valstijų delega-! 
cijai vadovauja Valstybės de-: 
partamento Politinių milita- i 
rinių reikalų direktorius Les
lie H. Geib, o Tarybų Sąjun-! 
gos delegacijai ambasadorius ■ 
Lev. I. Mendelevich.

Amerikiečių viršininkų ap
skaičiavimu, tarptautinė me 
tinė ginklais prekyba siekia 
daugiau kaip 13 bilijonų dole
rių. Tai nepateisinamas lėšų 
eikvojimas ginklavimuisi, kai 
jos taip reikalingos kovai su 
skurdu. Be to, didinimas 
ginklavimosi didina naujo ka
ro pavojų.

Visi geros valios žmonės 
linki šioms deryboms pasise
kimo. Tikėkime, kad jos 
duos praktišką, protingą su
sitarimą.

Prez. Carteris ir Pentjigo-' 
no generolai sušilę gąsdina 
liaudį Tarybų Sąjungos gink
lavimosi pavojum mūsų ša- j 
lies saugumui. Tai jų iškep
tas, jokio pagrindo neturintis 
baubas.

Štai ką kalba faktai: Tary-Į 
bų Sąjungos militarinis 1979 
metų biudžetas bus toks pat, 
koks buvo pernai ir užper- ( 
nai, būtent 17,2 bilijono ru-1 
bliu. Tuo tarpu musų Jungti-) 
nių Valstijų militarinis biu
džetas bus kitais 1979 m. 10 
bilijonų dolerių padidintas ir 
sieks net 138 bilijonus dole
rių! Vadinasi, militariniams) 
reikalams Jungtinės Valsti-i 
jos išleidžia kelis kartus dau-: 
giau, negu Tarybų Sąjunga.

Žmones pries 
religiniu mokyklų 
finansavimo

Detroit, Mich. — Michiga- 
no valstijos piliečiai praeito' 
lapkričio 7 turėjo progą pasi-i 
sakyti, ką jie mano apie 
pasiūlymą jų mokesčiais fi
nansuoti ir religines-parapiji- 
nes bei privatiškas mokyk
las. Na, ir jie pasisakė: 
Pasiūlymą II atmetė trijų 
balsų prieš vieną dauguma!

Michigano piliečius nuošir
džiai sveikina visi bažnyčios 
atskyrimą nuo valstybės šali
ninkai.

Kambodžoje bendras 
frontas

Iš Kambodijos pranešama, 
kad šiomis dienomis ten susi
darė Bendras Frontas, kuris į 
stengsis pašalinti dabartinį i 
režimą, kuris yra tapęs Kini-1 
jos įrankiu kovai prieš Viet- j 
namo Socialistinę Respubli- > 
ką. į koaliciją įeina visos) 
šalies jėgos, kurios kovoja už j 

santy-gerus, kaimyniškus 
kius su Vietnamu.

Užuojautoms ir simpatijoms 
išreikšti demonstracija

O

• ■<
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San Francisco, Gal.— Vaizdas prie miesto rotušės lapkričio 28 dieną. Daugiau 25,000 
miesto gyventojų susirinko išreikšti užuojautą nužudyto miesto mero George Moscone 
ir tarybos nario Harvey Milk artimiesiems.

■ Fidel Castro 
pasiūlymas

Havana. — Neseniai socia
listinėje Kuboje lankėsi už- 

įsienyje gyvenančių, daugiau 
: šia Jungtinėse Valstijose ku- 
' biečių 75 atstovai. Jie turėjo 
platų pasitarimą su preziden
tu Fidel Castro. Buvo palies-1 tos (kulto) pabėgusius kun 
tas ir kalinių klausimas. Cas- . Jonės

Į tro svečiams davė tokį pasiū- 
i lymą: Tegu Washingtonas 
( juos priima, Kuba paleis vi- 
, sus 3,000 kalinių, po apie 400 
kas mėnuo.

! Dabar į Kubos prezidento
(pasiūlymą, laukiama 
shingtono atsakymo.

Advokatai kaltina ir Valstybės! 
i Departamentą dėl Guyanoj ) 
I įvykusios masinės savižudybės

San Francisco, Cal. ---■ Net j masinę savižudybę. Ji sakė 
(du advokatai, kurie atsto- 
' vauja People’s Temple sek-

Prezidentas 1979 metais 
nesitiki nei recesijos 

nei depresijos
VVashingtonas. — Prezi

dentas Carteris gana opti
mistiškai žiūri į šios šalies 
ekonominę padėtį 1979 me
tais. Nors jis sutinka, kad 
ateinančiais metais ekonomi
nis kilimas gali nepasiekti nė 
3 procentų, bet tas dar 
nereiškia, jog mes turėsime 
recesiją arba depresiją. Jis 
mano, kad jo programa kovai 
su infliacija bus sėkminga.

Praeitos savaitės ketvirta
dienį, lapkričio 30 dieną 
Prezidentas turėjo jau 40-tą 
televizuotą spaudos konfe
renciją ir atsakinėjo į repor
terių, kurių susirinko virš 
šimtas, įvairiausius klausi
mus. Pavyzdžiui, jis pripaži 
no, kad jo vadovaujama 
Jungtinių Valstijų vyriausy- 

I bė ir visų kitų NATO šalių 
| valdžios yra pasiryžusius pa- 
į didinti savo apsigynimo pajė- 
) gumą, kas, žinoma, reiškia 
( padidinimą lėšų ginklavimo- 
' si militariniams reikalams.
Jis paneigė kalbas, kad jis

Varšuvos sutarties socia
listinių valstybių paskelbta( 
taikos reikalais deklaracija, 
yra iššūkis mūsų Jungtinėms) 
Valstijoms ir visoms kitoms! 
NATO valstybėms pereiti' 
nuo didinimo militarinių biu-i 
džetų ir ginklavimosi varžy
bų į mažinimą militarinių 
biudžetų ir į varžybas už j 
pastovią ir teisingą pasaulinę ( 
taiką. Tik tame didžioji žmo-' 
nijos nelaimę, kad kol kas) 
neatrodo, jog kapitalistinės) 
šalys tuo susirūpintų ir tą: 
iššūkį priimtų.

Kaip tik priešingai. Štai 
lapkričio 4 d. pranešimas iš 
Washingtono, kurio pati pra-j 
džia taip skamba:

Dėl militariniams
Jams lėšų ateinančiais metais 
“Baltuosiuose Rūmuose pra
sidėjo smarkūs debatai. Visi 
pagrindiniai patarėjai palai ! 
ko Gynybos sekretoriaus Ha
rold Brown pastangas padi-l 
dinti apsigynimo biudžetą 3) 
procentais . . .”

Kaip žinia, prezidentas 
Carteris pilnai pritaria sek
retoriaus generolo Browno) 
pastangoms. Aišku kaip die
ną, kad ateinančių metų mili-1 
tarinis biudžetas bus žymiai ( 
padidintas.

W;

FIDEL CASTRO

I kad ji yra įsitikinus, kad 
i kun. Jones turi pakankamai 
| savo narių proto kontrolės, 
j jog jie jo visus įsakymus 
| šventai pildys, tame tarpe ir 
įsakymą nusižudyti.

Paveiktas kaltinimų vyku- 
i šių Guyanoje tragedijos, Val- 
' stybės departamentas išleido 
! pareiškimą, kuriame sako- 
i ma, kad tiek departamentas, 
'tiek Jungtinių Valstijų am- 
i basada Guyanoje pilnai atli- 
! ko savo atsakomybę įstaty-

pasekėjus, sako, jog 
(jie jau 1977 metų rugpjūčio 
mėnesį tris kartus atkreipė

: Valstybės Departamento vir- 
į šininkų dėmesį j didelį pavo- 
' jų sektos narių gyvybei. O 
: šių melų .15 jie depart amen 
i tu i įteikė rašytą tuo klausi- 
! mu memorandumą, bet de 
' partamento viršininkai ne
kreipė domesio į jų įspėjimą.
Aišku, kad jeigu jie būtų ) mų ribose ir visus kaltinimus 
tuojau darę žygius tam pavo- ( paneigia. Departamento at- 
jui pašalinti, veikiausiai ši.stovas Thomas Reston sako, 
baisi tragedija nebūtų įvyku-! Į^a(] Jungtinių Valstijų vy-

Advokatai sako, kad ju riausybė daugiau dėmesio 
klijentė Deborah Layton Bla- per paskutinius 18 mėnesių 
key, pabėgėlė iš kun. Jones kreipe į šią amerikiečių gru- 
kulto, jiems sakė, kad Jones pę užsienyje, negu į betkulto, jiems sakė, kad Jones (pę 
protiniai serga ir planuoja ) kokią kitą.

miestų | 
jau už- i

gelyje vietų keliai, 
gatvės ir šaligatviai 
versti sniegu.

Štai dienraščio
World” sveikatos reikalais! 
kolumnos “Get Fit —Keep! 
Fit” vedėjos Judy Gill pata-į 
Timas: Senyvo amžiaus žmo-1 
nės, ypač žmonės su “šlubuo-i 
jančiomis” širdimis, venkite 
nelaimės, nesiskubinkite) 
griebtis lopetos ir kasti snie
gą. Geriau paprašykite kai
myną arba pasamdykite jau- 

reika-j nuolį jūsų šaligatvį nuvalyti!
Tai geras, protingas pata

rimas.

New Yorko valstijoje lap
kričio 7 dienos rinkimuose 
Komunistų Partijos kandida
tas į gubernatorius Jarvis 
Tyner gavo 11,279 balsus, 
tai dvigubai daugiau, 
1974 m. rinkimuose, 
komunistų kandidatas 
bernatorius tesurinko 
balsus.

O už komunistų kandidatą! 
į valstijos iždininkus Victor 
Perlo šiuose rinkimuose bu-' toliau, 
vo paduoti 17,266 balsai.Žiema jau su mumis. Dau-!

Samdytojas gali pašalinti per 
daug sveriantį darbininką

Los Angeles. -- 1972 me- , 
tais lėktuvo tarnautoja- 1 
stiuardesė Carole Gordon pa- 1 
traukė Continental Airlines ' 
kompaniją teisman už jos 
pašalinimą iš darbo. O ji ) 
buvo pašalinta už tai, kad 
per riebi, per daug sveria, 
negražiai atrodo. Dabar čia 
federalinis distrikto teisėjas

i jos skundą atmetė. Tas reiš
kia, kad kompanija turi teisę 
pašalinti perdaug sveriančias i 
tarnautojas, jeigu jinai taip ; 
pat pašalina iš darbo ir per
daug sveriančius, negražiai i 
atrodančius tarnautojus. ,

Si lėktuvų kampanija tokį 'šalys.

negu!

1 gu-
5,232

Prez. Jimmy Carter 
atsakinėja j reporterių 

klausimus

RUMUNIJOS 
PREZIDENTAS UŽ 
SOC IALIST INTU KRAŠTU i ateinančiais metais planuojąs 
SOLIDARUMĄ | išleisti net du bilijonus dole

rių “civilinio apsigynimo pro
gramai,” tačiau prisipažino, 
kad jis galvojąs apie atkrei
pimą dėmesio į “civilinio ap
sigynimo reikalus.”

Priėjus prie klausimo apie 
padėtį Vidurio Rytuose, pre
zidentas pasakė tik tiek, kad 
mūsų vyriausybė palaiko su
sisiekimą su Egiptu ir Izrae
liu ir stengiasi jiems padėti 
susitaikyti. Kaip žinoma, de
rybos tarpe jų šiuo tarpu 
nutrukusios.

Prezidentas 
jis stengiasi 
santykius su 
dies Respublika, bet nesiren
gia pradėti parduoti ginklų 
nei Kinijai, nei Tarybų Są
jungai.

O kaip dėl santykių su 
Iranu? Prezidentas sako: 
“Mes pilnai pasitikime Irano 
karaliumi (Shah). Mes remia
me jį ir jo pastangas kon- 

i strukty višku būdu pakeisti 
(Iraną, einant prie demokrati
jos ir pažangos, ir mes pasi
tikime Irano žmonėmis, kad 
jie padarys teisingą sprendi
mą apie savo valdžią. Mes 
neturime jokios intencijos 

i kištis į Irano vidinius reika- 
I lūs ir mes nepritariame jo 
( kios kitos valstybės kišimuisi 
j į Irano vidinius reikalus.”

nes

pareiškė, kad 
sunormalizuot i 
Kinijos Liau-

! Jie kaltinami
) planavimu nužudyti
I prezidentą Tito

Chicago, III. — Federalinė 
jdžiurė apkaltino šešis serbus 
'planavimu nužudyti Jugosla
vijos prezidentą Tito, kai jis 
šių metu Kovo mėnesio 7 ir 8 

!dterioruis lankėsi Jungtinėse 
k ai tina-Penki

,įmeji, trys Ncv 
Chicagoje. Jau

i Šešto tebeieškoma. Jų visų 
(laukia, jeigu teismas pripa
žins kaltais, kalėjimo baus- 
,'mė.

suareštuoti.

patvarkymą įvedė 1934 me
tais, bet tik 1972 metais 
buvo patraukta į teismą.

Jeigu šis teisėjo Jesse 
W. Curtis nuosprendis nebus 
aukštesnio teismo panaikin
tas, jį, aišku, naudos ir kai 
kurie kiti samdytojai prieš) 
riebius, perdaug sveriančius | 
darbininkus.

socialistiniu 
ir sol id aru -

pasaulio di-
pranašavo

Bonn, Vakarų Vokietija. — 
Čia gautas pranešimas, kad 
Jungtinės Valstijos lėktu
vais atsiųs 14,000 kareivių 
dalyvauti kariniuose menev- 
ruose, kuriuos ruošia NATO

rime sustoti

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
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

ADMINISTRACIJA

Nicolae Ceusescu
Bucharestas, Rumunija. — 

(Rumunijos prezidentas Nico 
i lae Ceusescu sako, kad Ru 
i muilija negali sutikti su Var 
šuvos Pakto socialistinių ša 
lių daugumos nutarimu padi 
dinti apsigynimui lėšas,
jis nemato reikalo. Bet jis 
pabrėžė, kad Rumunijos ar
mija kooperuos su kitų Pakto 

'šalių militarinėmis jėgomis. 
( Taipgi jis sako, kad Rumuni
ja darbuosis už 
šalių draugystę

■ mą.
Kapitalistinio 

plomatai, kurie
Rumunijos sukilimą prieš so
cialistinių kraštų sandarą 
šiuo Ceusescu pareiškimu 
yra labai nusivylę.

Unija skundžia 
valdžia teisman

Portland, Ore. — Popierio, 
pramonės unija skundžia fe- i 
deralinę valdžią distrikto i 
teismui, kad jinai neturi tei-( 
sės “uždėti lubas” ant darbi-1 
ninku reikalavimo jiems pa- ( 
kelti algas, tai yra, kad; 
prezidento Carterio taip va-) 
dinama antiinfliacinė progra
ma yra priešinga šalies kon
stitucijai. Darbininkai turi 
teisę reikalauti tokio algų 
pakėlimo, koks jiems reika
lingas, kad valdžia neturi ) 
teisės jiems pasakyti, kad ! 
jūs galite reikalauti tiktai ( 
tiek, o ne daugiau.

Dabar visi dideliu susido- 
j mėjimu lauks teismo nuo- 
| sprendžio. j

NACIONALIAI PARKAI 
jALASKOJE

VVashingtonas. -- Prezi- 
( dent as Carteris patvarkė, 
i kad Alaskoje 56 milijonų 
| akrų žemės plotas įeina į 
nacionalio parko sistemą. O 

l prieš trejetą savaičių vidaus 
i reikalų sekretorius Cecil D. 
i Andrus 54 milijonų plotą 
paskelbė nacionaliu parku. 

( Abudu tuos plotus sudėjus į 
| vieną, jis sudaro 170,000 
ketvirtainių mylių plotų.

Kongresas, žinoma, gali 
tuos patvarkymus pakeisti.

Manila, Filippinai. —- Filip 
pinų Civilinių Laisvių Unija 
ragina prezidentą Marcos 
reikalauti, kad Jungtinės 
Valstijos iš militarinės bazės buvusi
ištrauktų savo branduolinius prezidentą 
ginklus. Unija taip pat ragi
na Marcos tuoj pradėti kam
paniją filipiniečius supažin
dinti su branduolinių ginklų 
laikymo bazėje pavojumi.

Oxford, Anglija. — Nors 
labai daug studentų buvo 
priešingi, bet Oxfordo uni
versiteto vadovybė pakvietė 

Jungtinių Valstijų 
Richard Nixon

kalbėti studentams ir profe
soriams. Jam kalbant, įvyko 

į studentų demonstracija, ku- 
Į rią policija užpuolė ir 10 
i demonstrantų sureštavo.

Sveikinkite savuosius 
per “Laisvę”

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

ADMINISTRACIJA
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Carter: “Now don't you people feel secure?"

dėl žmonių gyvybės. Ji vyks
ta dieną naktį, kiaurą parą. 
Si nesibaigianti neramių die
nų ir parų tėkmė yra gydyto
jo gyvenimas. Gydytojo, ku
rio širdis atiduota žmogui.

Mūsų konstitucijos 42 
straipsnyje sakoma: “TSRS ! 
piliečiai turi teisę į sveikatos ! 
apsauįą. Šią teisę užtikrina 
nemokama kvalifikuota me- . 
dicinos pagalba, kurią teikia , 
valstybinės sveikatos apsau- 1 
gos įstaigos.”

Konstitucinė garantija ne : 
tik nemokamai, bet ir kvalifi- ! 
kuotai medicininei pagalbai i 
rodo išaugusias galimybes ir i 
naują kokybinį socialistinės I 
sveikatos apsaugos sistemos 
lygį. Tai rodo ir glaudžią [

■ medicinos mokslo bei prakti- | 
I kos vienybę—svarbų tarybi- i 
j nės sveikatos apsaugos prin- i 
l cipą, pagal kurį darbo žmo- ' 
I nių gydymui skiriami nau- ; 
! jausi mokslinės minties pa- , 
! siekimai ir techninė pažanga. |

Svarbiausia gydytojo pa- i 
i reiga— -rūpintis žmogaus | 
: sveikata. Nuo to, kaip jis tą ; 
! pareigą vykdo, priklauso jo 
I autoritetas, tikėjimas gydy- 
į toju ir gydymu.

Autoritetas pelnomas dar- 
j bu. Gydytojo darbas toks, 
j kad nė valandėlei negalima 
’ užmiršti apie savo pareigą 
' padėti žmogui. Gydytojo 
i darbas reikalauja pasišventi- 
' mo ir pasiaukojimo. Medikas I 
niekada neturi būti abejingas 

' kitų skausmui. Kiekviena jo 
1 klaida gali tapti lemiama, 
! pareikalavusia žmogaus gy- 
vybės. Todėl nerimą kelia 

1 skaitytojų kritiniai signalai 
i dėl kai kurių medikų darbo, i 
Tokių laiškų, laimei, nedaug 

j redakcija kartkartėmis irgi 
gauna.

Teisė vadintis gydytoju— ■ 
didelė pagarba, milžiniška j 

i atsakomybė. Gydytojo auto- I 
ritėtas gimsta kovojant užI 

■žmogaus sveikatą. Jį ugdo!
■ didelė kantrybė ir pasiauko- j 
ijimas. Medikas privalo jį į 
i branginti kaip didžiausia
vertybę, kurią tik gali sukur
ti žmogaus žinios, jo dvasios 

i turtai.”

komisijose, lanko Europos 
katalikų konferencijas, vizi
tuoja Vatikaną ir bendratį- 
kius kituose kraštuose.

Toliau kan. Childs plačiau 
apsistoja prie Lietuvos kata
likų, nes Sov. Sąjungoj dau
giausia katalikų gyvena Lie- 

ituvoj ir kai kuriuose kituose 
kraštuose. Vysk. Matulaitis- 
Labukas neseniai lankėsi Va
tikane ir svarstė įvairius 
Kat. Bažnyčios veiklos reika
lus. Sovietų katalikai priimi
nėja kitų kraštų katalikus 
lankytojus. Kaip kiti tikėji
mai, katalikai turi teisę su
darinėti savo organus, tvar
dančius jų religinį gyvenimą, 
lyra įsteigę 6 religinius cen
trus— Vilniaus, Kauno ir 4 

į diecezijas. Be to, Latvijoj 
lyra Rygos arkivyskupija ir 
| Liepojos vyskupija. Tai Vati
kano patvirtinta. Katalikų 
i centrai vadovauja katalikų 
, religiniam gyvenimui, atsto- 
ivauja jiem tarptautinėse ir
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------ “Darbininke” (lapkr. 24 d.) 
! net pirmajame puslapyje at- 

United States, per 6 months $ 5.50 i spausdintas J. Slavėno 
Canada, Lal. Amer. 6 months $ 5.50 ' straipSnis “Sovietų propa- 
Foreign countries, 6 months $ b.50 , , »»<-.. •gandos aukos. Straipsnio 

; autorius įnirtusiai puola ka
nauninką ir vyskupą, kam jie 

■ gana prielankiai, tai yra 
spaudoje pasakoja teisybę 

I apie tikinčiųjų padėtį Tarybų 
Sąjungoje. Ponas Slavėnas 
juos vadina “sovietų propa
gandos aukomis.”

Štai kodėl taip kanaunin
kas ir vyskupas yra Slavėnui 
nusikaltę:

“Syndėjuj, Australijoj, 
einančiame katalikų savait
raštyje The Catholic Weekly 
(1978.IX.3) buvo išspausdin
tas kanauninko Bill Childs, 
Newcastle diecezijos (angli
konų) misijų ir ekumeninių . 
reikalų direktoriaus, ilgokas Į viešose organizacijose, parū- 

; pina ir leidžia religinę me
džiagą, prižiūri katalikų auk- 
I Įėjimo institucijas, kurių pro
gramos pilnai atitinka katali
kų dogmas ir Romos katalikų 

j universitetų auklėjimo pro- 
I gramas. “Man buvo džiugu 
| tris kartus lankytis Sov. Są
jungoj ir melstis didžiausiose 
I kongregacijose, kokias aš ka- 
įda nors mačiau susirinkusias 
i bažnyčiose. Aš atliksiu ir 
i ketvirtą maldininkų kelionę į 
'šalį, kur prisikėlęs Kristus 
lyra garbinamas milijonų jos 

i kan.

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year $10.00 
Canada, I,at. Aęner., per year $10.00 
Foreign countries, per year $12.00

Bauginimo politika 
nieko neduos

Antrajam pasauliniam karui baigiantis, Jungtinės Valsti
jos atominėmis bombomis griuvėsiais pavertė Japonijos 
miestus Hirošimą ir Nagasakį ir sunaikino šimtus tūkstan
čių civilinių žmonių. Po karo prezidentas Harry Truman ir 
jo generolai ilgą laiką manė, kad atomine bomba 
gąsdindami, jie ant kelių paklubdys ir Tarybų Sąjungą. Bet 
ta bauginimo politika pasiekė tik tiek, kad privertė Tarybų 
Sąjungą paskubinti atominiais ginklais apsiginkluoti.

Užėmęs prezidento vietą Jimmy Carteris su Pentagono 
generolais sugalvojo tą seną bauginimo politiką vėl 
panaudoti prieš Tarybų Sąjungą. Skirtumas tik tas, kad 
dabar jie bauginimui panaudojo neutroninę bombą. Bet ir 
vėl baugintojams tenka skaudžiai nusivilti. Kai visas 
tuzinas šios šalies senatorių šiomis dienomis lankėsi 
Tarybų Sąjungoje, prezidentas Leonidas Brežnevas juos 
informavo, kad Tarybų Sąjunga jau puikiai moka pasiga
minti neutroninę bombą ir kad ją jau yra net ir išbandę, 
bet nutarė jos negaminti ir negamina. Jis dar pridūrė: 
“Mes niekados nebūsime pirmieji tas masinio žudymo 
priemones paleisti darban.”

Bet, žinoma, jeigu Jungtinės Valstijos pradės neutroni
nę bombą gaminti ir ja ne tik pačios apsiginkluoti, bet ir 
apginkluoti visas kitas NATO šalis, Tarybų Sąjunga bus 
priversta pakeisti nusistatymą ir taip pat pradėti tą 
bombą gaminti.

Protinga išvada tegali būti ir tėra viena, būtent: ir 
Jungtinėms Valstijos taip pat turėtų atsisakyti neutroninės 
bombos gaminimo ir pažadėti niekados nebūti pirmutinė
mis branduolinius ginklus panaudoti. Kaip tik tokios 
politikos iš Washingtono tikėsis ir lauks visa žmonija! 
Bauginimo politika ne tik nieko gero neduos, bet dar plačiai 
atkels vartus į branduolini karą.

Spaudos sūneliai

Kodėl Vidurio Rytuose 
nėra taikos?

Labai galimas daiktas, kad šiandien Vidurio Rytuose jau 
klestėtų pastovi ir teisinga taika, jeigu Jungtinės Valstijos 
būtų prisilaikiusios susitarimo su Tarybų Sąjunga, padary
to abiejų šalių vadovaujamoje Ženevos konferencijoje. 
Kaip žinia, jos buvo susitarusios vėl sušaukti Ženevos 
konferenciją 1977 metų pabaigoje, kurioje dalyvautų visos 
Vidurio Rytų šalys, jų tarpe, žinoma, ir Izraelis. Bet ilgai 
nelaukus, Jungtinės Valstijos to susitarimo atsisakė ir 
pradėjo darbuotis už atskirą sutartį tarp Izraelio ir Egipto. 
Jų inspiruotas ir remiamas praeitų metų lapkričio 19 dieną 
Egipto prezidentas Sadatas nuvyko į Jeruzalę ir su 
Izraelio premjeru Beginu tarėsi dėl atskiros taikos. Paskui 
sekė, mūsų prezidento Carterio vadovybėje David stovyk
loje susitikimas ir tarp Sadato ir Begino derybos. Jiedu 
pagamino tam tikrą projektą, kuriame buvo žadama dar 
šiemet tarp Izraelio ir Egipto pasiekti taikos.

Bet šie metai jau baigiasi. O kur ta žadėta sutartis? Jos 
niekur nesimato, o ką jau bekalbėti apie visuotiną ir 
pastovią taiką Vidurio Rytuose. Net ir derybos dėl jos 
pasiekimo yra nutrukusios. Apie numatomoje ateityje 
pasiekimą visuotinos taikos Vidurio Rytuose liautasi ir 
kalbėti. Visa padėtis šiame žemės kampe pasidarė dar 
labiau įtempta. Ir pagrindinis kaltininkas, kaip matome, 
yra Jungtinių Valstijų nūdienė vadovybė su prezidentu 
Carteriu priešakyje.

Darbovietėse padaugėjo 
sužeidimų ir mirčių
Darbo departamentas raportuoja, kad šioje šalyje su 

darbu pramoninėse įmonėse, samdančiose po daugiau kaip 
11 darbininkų, susieti mirimai (užmušimai) 1977 metais 
padaugėjo 21 procentų, palyginus su 1976 metais. Jeigu 
užpernai buvo užmušta 3,940 darbininkų, tai pernai jau 
4,760. Taip pat labai padidėjo ir sužeidimų skaičius. 1977 
metais buvo sužeista daugiau kaip penki milijonai darbinin
kų! Bet darbininkų judėjimo vadai sako, kad šie Darbo 
departamento skaičiai yra toli gražu nepilni. Jie neapima 
pačių pavojingiausių darbininkų sveikatai bei gyvybei 
darbo sričių—darbo anglies bei metalo kasyklose ir prie 
geležinkelių.

Jau net Darbe saugumo ir sveikatos administracijos 
direktorius dr. Eula Bingham pripažįsta, kad Darbo 
departamento raportas įrodo, jog mūsų pramonėje užmuši
mai ir sužeidimai yra pasiekę netoleruojamą lygį. “Mes 
turime reikalauti iš kiekvieno samdytojo,” jis sako, "kad jis 
pašalintų tą darbe pavojų.”

O kas tokį reikalavimą galėtų ir turėtų padaryti? 
Atsakymas tėra vienas: federalinė valdžia ir miestų bei 
valstijų valdžios. Kiekvienas įmonėje įvykęs rimtas sužei
dimas bei užmušimas turėtų būti nuodugniai ištirtas ir
įmonės savininkas arba savininkai patraukti atsakomybėn | pakelti net 7 procentais. Vadinasi, pakėlimas pasieks 10.4 
už pavojaus nepašalinimą. Jeigu savininkas žinotų, kad jis procento. Bet valdžia nesako, jog tai viršija jos nustatytas 
yra atsakingas už darbe darbininko užmušimą arba 
sužeidimą, jis savo įmonėje tokio pavojaus netoleruotų nė 
vienos dienos.

Bet šiandien mūsų valdžios elgiasi kaip tik priešingai. 
Jeigu darbininkai, išėję iš kantrybės, sustreikuoja prieš 
savininką už nepašalinimą pavojaus, tai vietinė arba 
federalinė valdžia skubinasi—ne surasti nelaimės kaltinin-

laiškas, liečiąs Katalikų Baž
nyčios padėtį Sov. Sąjungoj. 
Praėjusiais metais didžiau
siame Sydnėjaus dienrašty, 
The Sydney Morning He
rald, buvo išspausdinti net 
keli panašaus turinio straips-

I niai, parašyti Newcastle an- 
■ glikonų vyskupo Shevill.

Tiek kanauninkas Childs, 
I tiek vyskupas Shevill po ke- 
I lis kartus yra lankęsi Sov.
Sąjungoj, ten buvo aukštųjų 

i stačiatikių dignitorių vežioja- 
' mi po gražiausias bažnyčias, 
į dvasininkų seminarijas, vie
nuolynus, vaišinami skaniau- 

! siais gėrimais, kaviaru (apie 
' tai pasigardžiuodamas rašė 
i pats vysk. Shevill), apgyven
dinami turtinguose vienuoly- 

į nuošė ir visų šių kelionių ir 
! vaišių plačiai informuojami 
apie klestintį įvairių Bažny- 

j čių gyvenimą Sov. Sąjungoj.
Ekskursantai, grįžę į Aus- 

I traliją, visa tai plačiai aprašė 
! spaudoj, pabrėždami, kad tai 
’ yra bendra visų Bažnyčių 
i padėtis tame krašte.”

Kanaunhhkui Childs aksti- 
j ną rašyti laiškui davė The 
Į Catholic Weekly nuolatinio! Dienraščio redaktorius, 
bendradarbio monsinjoro ; tarp kitko, sako:
John Leonard kai kurios pa-j “Baigiasi darbo diena, atei- 
stabos apie Bažnyčios padėtį Ina poilsio metas. Greitai bė- 
Sov. Sąjungoj. Savo laiške iga tos vakaro valandos, nu- 
kan. Childs tarp kita ko rašo: tyla gatvėse žingsniai, gęsta 
iš Sov. Sąjungos 260 milijonų languose šviesos. Bet ne vi- 
gyventojų mažiausia apie 50 sur: ligoninėse budi gydyto- 
milijonų kas sekmadienį mel- jai, medicinos seserys, slau- 
džiasi stačiatikių bažnyčiose, gės. Palatose, reanimacinė- 
apie 3 milijonus yra baptistų, se, operacinėse vyksta kova, 
apie 2rA milijono katalikų. IKova, kuri turi nugalėti mir- 
Katalikai turi ryšius su Vati-Įtį.
kanu, su katalikų bažnyčio-1 Tyliai skuba gydytojai, 
mis ir organizacijomis užsie- medicinos seserys, tyliai da- 
niuose. Jie siuntė savo atsto- romos injekcijos, tyliai teka 
vus į H-ąjį Vatikano suvažia- gyvybės srovelės ligonių 
vimą ir dalyvavo popiežiaus > gyslomis. Aušta rytas, toks 
Pauliaus Vl-ojo sušauktuose' saldus, toks gilus miegas, o 
sinoduose. Jų atstovai daly-[gydytojai ramiai tęsia dra- 
vauja Vatikano kanonų teisių matišką, kupiną nerimo kovą

Į piliečių,”—Baigia 
Childs.”

APIE GYDYTOJO 
ATSAKOMYBĘ IR 
AUTORITETĄ

Vilniaus dienraštyje “Tie
sa” (lapkričio 19 d.) skaitome 
labai įdomų ir sentimentališ- 
ką vedamąjį “Gydytojo auto
ritetas.” Nors jame kalbama 
apie Tarybų Lietuvos gydy
toją, gydytoją socialistinėje 
santvarkoje, bet juk iš gydy
tojo to paties tikimasi ir 
visur kitur, neišsiskiriant ir 
mūsų Amerikos.

I Dienraščio

ką, bet padėti savininkui streiką sulaužyti. Tokių pavyz
džių yra buvę šimtai.

Didžiausia apgavystė
Prieš kiek laiko prezidentas Carteris paskelbė patvarky

mą, kad biznieriai savanoriškai pažadėtų nekelti kainų 
daugiau kaip 6.6 procento, o darbininkai nereikalautų jiems 
pakelti algų daugiau kaip 6.6 procento. Visų buvo 
suprasta, kad toks kainų ir algų pakėlimas leidžiamas tiktai 
kartą per metus. Bet štai šiomis dienomis United Steel 
korporacija praneša, kad ji savo visų produktų kainą 
pakelia 3.2 procento ir mūsų vyriausybė šį korporacijos 
ėjimą skubiai užgyrė, girdi, jis yra mūsų prezidento 
nustatytose “ribose.” Bet pasirodo, kad tai bjauri apgavys
tė. Sis tos korporacijos kainų pakėlimas šiemet yra jau 
ketvirtas. Ji savo produktų kainas vasario mėnesį pakėlė 
5.5 procento, balandžio mėnesį 1.1 proc. ir liepos mėnesį 3 
procentais. Ponas prezidentas šių pakėlimų neįskaito!

Tas pats su geležinkeliais. Jie šiemet jau pakėlė prekių 
pergabenimo kainą 3.4 procento, o dabar ruošiasi vėl

ribas ir neleistingas.
0 kaip su darbininkų algomis? Ar jiems samdytojai 

savanoriškai pakelia algas net kelis kartus per metus? 
Tokių stebuklų šios šalies istorijoje dar nėra buvę!

Tas tik parodo, kad valdžia ir samdytojai bendromis 
pastangomis siekia visų infliacijos naštą suversti ant darbo 
liaudies pečių.

kurie buvo nutarę dabartini 
rašeivą-redaktorių iš partijos 
narių, kaip musę iš barščių, 
išmesti. Pasiliko partijos na
riu vien tik todėl, kad slapta 
iš Lietuvos spruko Ispanijon 
kovoti prieš Franko. Jei ne

FELJETONAS
Yra įvairių šunų. Kurie 

saugoja namus, tai jie vadi
nami sargais. Jie bėgioja 
laisvai ar prie retežio pririš
ti. Kiti laikomi kambariuose, 
vadinami kambariniais šuni
mis. Jie yra mažesni ūgiu ir pabėgimas, tai liūdnai būtų 
dažniausiai labai garsiai loja. 
Tiesa, loja ir sargai, bet jie 
greičiau kanda negu loja. O 
kambarinukai—loja, bet ne
kanda.

Prie tų kambarinukų reikia 
priskirti ir čikagiškių navynų 
redaktorių ir jo gengę, ku
rie, kaip tie šuneliai loja, 
loja, o rezultatų jokių. Įkastjn( 
nevalioja, ir užsiima tik loji
mu.

Buvo laikas, kad navynose 
buvo parašyta, jog navynų 
tikslas “pasakyti teisybę.”

Na ir ėmė vargšelis gude- 
liokas taškytis rašalu! Jau 
ilgesnis laikas kaip per eilę 
vedamųjų loja, lyg šunelis 
prieš mėnulį.

Blogai, jei kas Lietuvoje I Gerbiami Bičiuliai, 
gero padaryta, blogai kas! 
Lietuvos žmonių sukurta

buvę . . .
Vėliau teko kailį versti — 

. atsižadėti ideologijos, o da
bar, bent kambariniu šuneliu 

■ pasivertus, ant saviškių, ant 
Lietuvos loti. Tokios šuniš
kos logikos laikosi ir navynų 
redaktorius ir jo gengė: ko 

į negali patys pamatyti, to 
nenori leisti ir kitiems pažiū- 

Į rėti. Taip ir verčiasi navynė- 
lės “ieškodamos ir sakyda-

: mos teisybę."
i Tenka pabaigai pacituoti 
Maironį: Nebeužtvenksi upės 

i bėgimo, nors ir tekėtų ji 
! pamaži. Navynietis

LAIŠKAI

Laikas negailestingai bėga, 
nusinešdamas puikiausias 

negerai, kad Lietuva atsista- i svajas, didžiausius siekius ir 
[ troškimus, gydydamas žaiz
das, užmaršindamas nepasi
sekimus ir bėdas. Netruks 

i prabėgs paskutinės 1978 
i metų dienos. Nuplėšime pa
skutinį šių metų kalendo- 

j riaus lapelį kai

to, progresuoja, kad kolūkie
tis geriau gyvena, kad Lietu 
vos menininkai kokius nors 
pasižymėjimus užsienyje nu
sipelno. Puola net ir tuos, 
kurie važiuoja Lietuvon tė
vų, giminių aplankyti, kurie
važiuoja Lietuvos pamatyti. Miegos ant žemės baltos 
Sakosi, kad Lietuvą myli, o
prieš Lietuvą rašo. Ir tu, R vėjas medžiuose miegos, 
žmogau, suprask tą gudelio-. Languos spindės ledinės 
kišką teisybę!

snaigės,

kišką teisybę! i raidės
Atrodo, kad jis, kaip tas | Mėnulio glostomos šviesos, 

kambarinuks šunelis tiktai I
loja ir nieko negali padaryti. | Palinks draugai seni prie
Ir tas jį labiausiai erzina, nes : 
nieks jo lojimų nepaiso ir 
neklauso, o daro savo.

Teisybę sakant, galėtų re-:

stalo
Ir seną priesaiką kartos;
Pakels jie sklidiną bokalą,

ri, . , , .. ! (Neiduos jų ryžtas
Teisybę sakant, galėtu re- suliepsnos.)

daktorehs patsai nuvykti ir už nauj ga)ę k()vos; 
pamatyti, kaip Lietuva da-' 
bar atrodo, kaip tvarkosi ir i 
gal žlibumas praeitų . . .

Taigi, ėstų šuva mėsą, bet i Už .mūsų naują, šviesų kaimą 
pinigų nesą—anok tos patar- Ir jojo žmones nuostabius, 
lės.

Nuvažiuot Lietuvon bijo, ; Palinks draugai seni prie 
nes sąžinė nerami: žmogus i 
nušautas ir to kraujo dėmių 
nei su Clorox nenuplausi!

Be to, nemalonu būtų susi
tikti tuos partijos žmones,

Už naujo meto naują laimę, 
! Už darbo polėkius didžius

JIE LABAI BIJO, KAD 
KOMUNISTAI GALI 
LAIMĖT IR VAKARŲ 

j VOKIETIJOJE
Chicagos menševikų “Nau- 

jienose’Vdapkr. 15 d.) koks 
ten J. Kairys savo liūdniems 
apdūmojimams apie nūdienę 

; padėtį Vakarų Vokietijoje 
I uždėjo antraštę “Ar Vakarų 
Vokietija atsispirs komuniz
mui?” Iš jo ilgų išvedžiojimų 
susidaro įspūdis, kad joje 

I komunizmo laimėjimas be- 
i veik neišvengiamas.

“Toks klausimas kyla,” sa- 
: ko Gudelio bendradarbis, 
j “skaitant Vakarų Vokietijos 
I spaudą, liečiančią komuniz- 
i mo veiklą šitame krašte.”

Mat, girdi, “Maskva bene 
I bus užsimojusi išpopuliarinti 
i komunizmą V. Vokietijoje

■| taip, kad be didelio vargo 
I vėliau sujungus abi Vokieti- 
1 jas. Tai tvirtina labai aktyvi 
akcija Rytų Vokietijos. Be 
to, R. Vokietijos komunistų 
partija veikia ir Berlyne ...”

Toliau:
“Iš visų priemonių, naudo- 

į jamų savo veiklai, bene pla- i 
I čiausiai bus paplitęs nuteiki- j 
mas vokiečių teigiamam nu-1 
sistatymui komunizmo at-1 
žvilgiu. Toks nuteikimas in-' 

i tensyviai vykdomas tarp 
! darbininkų ir ypač tarp 
moksleivių, studentų ir liku
sio jaunimo, neišskiriant net daroma Persijoje. Nėra ge- tos daugiau vis bendrautų 

į kariuomenės prievolę atlie
kančių. Jie nuteikinėja prieš 
religiją, prieš tautiškumą, 
prieš dabartinę politinę ir 
socialinę tvarką, prieš neko-

i munistines partijas, prieš jų 
I vadus bei kitus išpopuliarė- 
; jusius asmenis visuomenėje, 
[ prieš komunizmui priešingas 
i bei jam nepriimtinas institu- i 
i cijas ir t. t. ir t. t.
I Kas liečia V. Vokietijos 
I studentiją, tai, pasirodo, ab- 
i soliuti dauguma nevertina

sta lo,
Senąsias pergales minės, 
į aukštį kils pilni bokalai 
Ir linksmos dainos 

nuskambės.
Ateis nauji, 1979 metai. 

| turimo dvasinio ir medžiagi- i Ką jie atneš, nežinome. Bet 
■ nio gerbūvio savo krašte ir, visi trokštame, kad jie būtų 
atrodo, progai pasitaikius, laimingi, kad žmonių nebau- 
verstų viską aukštyn kojo- i gintų įvairios represijos, kad 
mis, kaip kad dabar yra žemėje būtų taika, kad tau-

savęs, vystydamos 
kultūrą, savitarpį 

supratimą, kad visame pa- 
netiesiogi-; šaulyje žmonės jaustų vienos 
reikalams kitam draugystę, meilę, kad 
skaitlinga išnyktų neapykanta, piktu-

spauda, kuri yra čia visiškai mas, barniai tarp žmonių, 
laisva, mokyklos, universite-' Tad ir Jums visiems linkiu 
tai, komunistinės politines ir asmeninės laimės, kilnių šie-

riau net su kaikuriais jaunais tarp 
akademikais, moksleiviais ir mokslą, 
kitu jaunimu.

Tiesioginiai ir
niai komunizmo
daug patarnauja

pan. organizacijos ir t. t.”
Vadinasi, komunistams lai

mėti Vakarų Vokietijoje gali
mybės gana didelės. Klausi
mas tik laiko . . .

kimų, didelių kūrybinių lai
mėjimu, džiaugsmo ir visų 
svanojų išsipildymo Naujuo
se metuose. Lenkiu žemai 
galvą. Kęstutis Balčiūnas
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Kiek istorinės tiesos 
istoriniuose romanuose

JUOZAS JURGINIS

[Pabaiga]

Pagonys lietuviai apsigynė viena plotme: kalėjimo vie- 
nuo kalavijuočių, kryžiuočių nutėje uždarytas herojus gy- 
ir totorių agresijų tik “susi-; vena prisiminimais), 
dėję” su stačatikiais baltaru-i Tuo metu M. Mažvydas iš 

tikro blaškėsi po Vilnių sle
giamas didelio rūpesčio. Ab
raomo Kulviečio kolegija, 
kurioje M. Mažvydas su S. 
Rapolioniu ir J. Zablockiu 
dirbo mokytojais, išvaikyta, 
apkaltinus rektorių ir jo ben
drininkus erezija. Trys jo 
draugai, gerai žinodami, 
koks “eretikų” likimas ir 
norėdami išvengti jo, pabėgo 
iš Vilniaus ir atsidūrė protes
tantiškoj Prūsijoj. M. Maž
vydas pasiliko, jausdamasis 
mokykloje buvęs daugiau 
mokiniu, negu mokytoju, be 
to, jis ne kunigas ir bažnyti
nei jurisdikcijai nepriklauso. 
Pasilikti skatinę ir palankūs 
jausmai jaunai našlei Renatai 
Sluškienei.

M. Mažvydo baimė dėl 
blogų Vilniaus vyskupo Povi
lo Alšėniškio ir jo kapitulos 
narių kėslų pasiteisino. Ji, 
iškvietė tardyti ir nedaug ko 
tereikalavo: pareikšti, kad 
buvo suklaidintas, atsisakyti 
klaidos ir pasmerkti A. Kul
vietį bei kitus bendramin
čius, pasislėpusius nuo teis
mo. M. Mažvydas, vadovau
damasis įsitikinimais ir savo 
sąžine, atsisako tai padaryti 
ir uždaromas į kalėjimą. 
Nors jis dar tik tardomas ir 
nepasmerktas, tačiau sutep
tos eretiko negarbės degutu 
ir todėl jis vienišas, nuo jo 
nusigręžia net artimieji. Ka
lėjime jį karts nuo karto 
teaplanko tardytojas kunigas 
Juozapas Čyževkis.

M. Mažvydas bažnytinio 
teismo teisingumu visai pa
grįstai netiki. “Visų geriau
sias kaltės įrodymas—tai 
prisipažinimas. Už tai gera 
bet kokia priemonė, kuria tik 
galima prisipažinimą išgau
ti.” 0 prisipažinus: “Nedė- 
lioj—daugeliui žmonių žiū
rint—atvestų mane bažny
čion ir pastatytų minios aki
vaizdom Sakytų specialų su- 
niekinimo pamokslą. Per
skaitytų mano prisipažinimą. 
Bylotų erezijos išsižadėjimo 
formules, kurias turėčiau 
garsiai kartoti. Po to sektų 
eilė įsakų ir bausmių.” Ir jo, 
panašiai kaip Jano Huso ir 
Jeronino Pragiškio, pelenus 
supiltų į upę—į Nerį arba 
Vilnią.

M. Mažvydo disputai su 
kapitulos nariais ir tardyto
jais, jo samprotavimai kalėji
me tiek kritiški katalikų baž
nyčios atžvilgiu, tiek jie 
identiški su reformų ir ateis
tų argumentais, kad katali
kybės veikėjams emigracijo
je turėtų plaukai šiauštis. 0 
jie apdovanojo autorių . . . 
klerikalų “Draugo” premija. 
Už ką? Pirmiausia, žinokime, 
kad aštri katalikų hierarchi
jos kritika, sklindanti iš M. 
Mažvydo lūpų, nėra joks 
drąsus atradimas: jos auto
riai—patys jėzuitai, kurie, 
gelbėdami katalikų bažnyčią 
nuo stiprėjančio reformacijos 
sąjūdžio, patys turėjo pa
skelbti rūsčią tiesą dėl kata
likų sugedimo. Tad ir “Drau
gas,” žinodamas istoriją, ga
lėjo nebijoti tų žodžių, savo 
savikritiškumu net pasipui
kuoti. O antra—X Krali- 
kauskas, nepaisant\ aštrių 
kaltinimų katalikybei, premi
ją gavo už tą patį: už pastan
gas istorinę tiesą pataisyti 
premijuojančių ideologijos 
naudai literatūrine išmdne 
(Beje, dar du J. Kralikausko 
romanai, pirmieji iš trilogijos 
yra gavę minėtą premiją). 
Taip, J. Kralikausko Mažvy
das teisus, kai sako, jog 
dvarininkai ir dvasininkai 
Lietuvoje išnaudoja ir engia

šių ir ukrainiečių protėviais. 
Tokia yra neginčijama istori
jos tiesa, ir pastangos groži
ne literatūra ją paneigti yra 
ne kas kita, kaip nepagarba 
istorijai—svarbiausiai nacio
nalinės kultūros atramai. 
Autorius visų Lietuvos nelai
mių kaltininkais pirmiausia 
ir galiausiai randa kitatau
čius ir kitatikius (kaip maty
sime, net knygoje apie M. 
Mažvydą), dėl tos blogos 
tendencijos ne tik iškraipo
ma istorinė tiesa bet ir atsi
randa literatūrinės schemos.

Tuo tarpu išryškėja, kad 
negerbia tinkamai autorius ir 
gimtosios kalbos nei tėvynės 
kraštovaizdžio raidos. Greta 
XIII amžiaus geografinių ob
jektų jis mini dabartinių 
miestų ir net kaimų vardus, 
kurių tada nebuvo. Autorius 
iš viso nesistengė pateisinti 
savo herojų veiksmų ano 
meto karinėmis-politinėmis 
ir socialinėmis-ekonominėmis 
sąlygomis, pavyzdžiui, ką 
yra daręs dar XVII a. vidu
ryje A. Vijukas-Kojalavičius 
savo “Lietuvos istorijos” le
gendinėje dalyje, o taip pat 
V. Pietaris “Algimante.” Is
torinį koloritą J. Kralikaus- 
kas stengėsi sukurti archaiš
kais ir paties išgalvotais, 
dažnai beprasmiais žodžiais 
ir tai vadina žodžio archeolo
gija (jų neriboto pertekliaus 
būta “Titnago ugnyje,” bet ir 
vėliau, nors sumažėta, bet 
visai neatsisakyta). Neliesi
me tų “senadarų,” kurių se
mantikos nė pats ponas die
vas nežino, ir pasitenkinsime 
keliais pavyzdžiais ir “archai
kos.”

Iš archeologijos ir tautosa
kos žinoma, kad senovės 
lietuviai į karą jojo žirgais, o 
J. Kralikausko romanuose 
jie jojo ašvomis, vadinasi— 
kumelėmis. Kad ašva yra 
kumelė, parašyta visuose lie
tuvių kalbos žodynuose. Api- 
dėmė—tai išarta sodybvietė, 
todėl ji ne vieta kunigaikš
čiams susitikinėti ir juo la
biau brangenybėms slėpti. 
Vorutos prasmę išaiškino K. 
Būta—autorius galėtų pasi
tikrinti. Valstiečio kiemas 
niekad nebuvo vadinamas 
dimstim, jis buvo dūmu ir 
duba. Į “žodžio archeologiją” 
pateko tokios istorinės sąvo
kos, kaip “žemininkas,” “lau
kininkas” ir net “bajoras.” 
“Pasąmonės sriaute” ir dialo
guose apstu tarmių mišinio ir 
vulgarumo. Tas rodo dar 
nepakankamą autoriaus, 
kaip istorinių romanų kūrė
jo, humanitarinę kultūrą.

Romane “Martynas Maž
vydas Vilniuje” to filologinio 
primityvo, vadinto žodžio ar
cheologija, beveik nebėra. 
Pasitaiko vos vienas kitas 
žodis. Romano kalbą jau gali
ma vertinti literatūriniu-sti- 
listiniu požiūriu. Aiškiai ma
tyti ir autoriaus pastangos, 
naudojantis moksline litera-' 
tūra, sukurti istoriškai pa
grįstas situacijas. Įžanginę 
knygos dalį galima pavadinti 
vadovu po XVI a. pirmosios 
pusės Vilnių. Gidu tarnauja 
Martynas Mažvydas, busi
masis pirmosios lietuviškos 
knygos autorius. Jis supažin
dina su miestu, su jo įdomy
bėmis ir neigiamybėmis, ne
vengia pakviestas užsukti ir į 
smuklę. Šioje dalyje nemaža 
autentikos, realių situacijų ir 
asmenų tikromis pavardė
mis. Knyga neabejotinai turi 
pažintinę vertę. (Meninį ro
mano sprendimą apsunkina 
tai, jog jos veiksmas, kaip 
“Tatuvilos” romane, vyksta

“LAISVĖ”

Į lietuvių valstiečius. Tačiau 
jis turi suprasti: “Per pen
kiolika šimtmečių krikščionis 
kaltino krikščionį, teisė, 
smerkė ir baudė. Korė, kirto 
galvas, skandino, degino. 
Šimtams aikštėse žiūrint, 
bažnyčios varpams gau
džiant. Ir daugiausia vis už 
ereziją. Už majestato, dide
nybės, prakilnybės ar šven
tenybės įžeidimą. Už prasi
lenkimą su kuria nors dog
ma.” Bažnyčios kūne esą 
užgijusių žaizdų randai. To
kiu giliu randu esanti inkvizi
cija. Bet Lietuvoje krikščio
nių. religiją ir humanišką 
santvarką, pagal J. Krali- 
kauską, žaloja ne bažnytinės 
valdžios žiaurumas, o ir 
vėl . . . galiausiai—kitatau
čiai. Tai jie siunčia totorius 
sukilusių lietuvių valstiečių 
slopinti, nes “nevalia valstie
čiui norėti geriau gyventi.” 
0 juk krikščionybė kaip kry
žiuočiams, taip ir lenkų feo
dalams buvusi tik priedanga 
jų grobikiškiems kėslams. 
Tad romane vis kartojama: 
“Pasmerkti reikia visų pir
miausia svetimšalių monsin
jorų ir klebonų apsileidimą, 
jų nepavyzdingą gyvenimą, 
plėšrūnišką turtėjimą.” Mat: 
“Parapijų bei didelių benefi
cijų valdytojai—ne čionykš
čiai, o atėjūnai iš Karūnos, 
Mozūrijos, Italijos, net Ispa
nijos. Bene sugels širdį iš 
svetur atkilusiam, kad val
stiečiai įveržiami baudžia- 
von? Bus kada šio krašto 
gyventojų gaila italei Bonai? 
Čiabuvio bene gaila lenkui ar 
totoriui?” Tik nepasako auto
rius, kuriam lietuvių feoda
lui, variusiam lietuvį valstie
tį į baudžiavą, buvo gaila to 
valstiečio.

Taigi, su rusinais jau buvo 
“atsiskaityta” “Vaišvilko” ir 
“Tautvilos” romanuose. Šia
me gi jiems atstovauja tik 
žiaurus ir biaurus kunigaikš
tis Teodoras Igoris Čartoris- 
kis, sunkiai sužeidęs M. Maž
vydą ir net kėsinęsis jį už
mušti. Mat, jis piršosi našlei 
Renatai Sluškienei ir įtarė 
M. Mažvydą esant jo konku
rentu. Pasikėsinimui iškilus 
aikštėn, nė nemirksėdamas 
aiškinosi tramdęs eretiką. 0 
kodėl negalėjęs būti M. Maž
vydo varžovu meilėje lietu
vis bajoras? Kas tada? 
Bet , . . Šiame romane dau
giausia kliūva lenkams. Tik 
neaišku, kaip gi romano 
autorius atskiria dvasininkų 
ir bajorų luomuose lenkus 
nuo lietuvių, jeigu tų luomų 
žmonės tarp savęs ir valsty
binėse institucijose kalbėjo 
lenkiškai? Lietuvių kalba 
jiems buvo reikalinga tik 
santykiuose su valstiečiais, 
su kuriais reikalų turėdavo 
vietiniai bajorai bei didikų 
dvarų urėdai. Neužmirški
me, jie net nevertė valstiečių 
kalbėti lenkiškai. Lenkų kal
bą, kaip ir gautus herbus, 
laikė savo kilmingojo luomo 
požymiu, Lietuvos Statutas 
draudė dalyti tarnybas, susi
jusias su žemėvalda, svetimų 
valstybių piliečiams. Lenkija 
Lietuvos neužkariavo, tad 
kaip gi tais laikais lenkai 
galėjo pasidaryti lietuvių en
gėjais? Čia autorius vado
vaujasi tik savo bloga litera
tūrine išmone, arba tiksliau 
vienu ir tuo pačiu falšyvu 
argumentu: dėl Lietuvos ne
laimių pirmiausiai kalti tik 
svetimtaučiai. Kralikauskui 
vyskupas Povilas Alšėniškis, 
nors ir garbingos Algiman- 
taičių kilmės kunigaikštis, 
bet yra gobšuolis, nes jis 
susidėjo su tokia pat turtams 
godžia karaliene Bona ir iš
gavo karaliaus dekretą prieš 
Abraomą Kulvietį kaip ereti
ką. Jis romane net vadina
mas Pawel Aleksandrowicz 
Holszanski. Vadinas, vardan, 
neteisingos idėjos—istorinių 
faktų kraipymas.

Visai kitoks, pagal roma
ną, vyskupo Povilo įpėdinis 
Valerijonas Protasevičius- 
Šuškovskis, kuris, tapęs Vil-

i i niaus vyskupu, atkvietė je- 
i zuitus į steigiamą kolegiją.

i I Jis, kaip žinoma, buvo Bonos 
Sforzos sekretorius ir globo- 

>|tinis. 1537 m. vasarą priim- 
| tas į Vilniaus kapitulą. Ro- 
į mane rašoma apie jį: “Ra- 
| mus, įžvalgus, teisingas ir 

; išmintingas. Jį ne bet kas 
sudrums ar supainios. Anot 
Kulviečio, tai tvirčiausias 
Vilniaus kanauninkas, išna
šiausia kapituloj galva.” Pa
sirodo, jis dargi Erazmo Ro
terdamiečio gerbėjas. 0 pa
gal jį, Erazmas “nepritarė 
Liuterio keliamai revoliuci
jai.” Ir tai štai dėl ko: “Per 
didelis humanistas ir gerojo 
mokslo mylėtojas, kad galėtų 
prisidėti. Pirmykštės krikš
čionybės atstatymo siekė ne 
per revoliuciją. Būdamas 
krikščioniško humanizmo 
grindėju, paliko ištikimas ka
talikų Bažnyčiai.” Atseit, 
Protasevičius pritaria refor
mų kritikai dėl bažnyčios 
negerovių, tik jis priešingas 
naujos bažnytinės organiza
cijos įkūrimui, priešingas ra
dikaliajai reformacijai, kuri, 
esą, “Vokietijoj sukėlė val
stiečių karą ir užkorė pasau
lio pabaigos baubą.” Krikš
čioniškojo humanizmo idėja, 
pagal romaną, suartina kata
liko V. Protasevičiaus ir re
formato M. Mažvydo pažiū
ras. Na, imkime ir patikėki
me autoriaus sugestija, kad 
tikrą kataliką su eretiku sie
jo tie patys kilnūs ano meto 
religiniai tikslai. Betgi auto
rius priskiria Kulviečiui ir 
tuo pačiu jo pasekėjams po
sakį: “Gimtoji kalba bažny
čiose—tai lietuvių išgelbėji
mas. Mėgstu romėnų posakį: 
“Salus Patris suprema lex” 
(Tėvynės gerovė aukščiau
sias įstatymas”), tai daugiau 
negu religinė programa.” 
Vadinas, autorius- painioja
si .. .

M. Mažvydas knygoje 
mąsto: “Čiabuviai—-jau dva
rų baudžiauninkai. Ogi savo 
žemėj! Lietuvis jau belaisvis 
Lietuvos Didžiojoj Kuni
gaikštystėj. Nužmoginami, 
nuliežuvinami ir nudievina
mi.” Atseit, išsigelbėjimui 
Lietuvoje XVI amžiuje turė
jusi būti ne tik lietuviška 
bažnyčia, bet ir lietuviška 
valstybė. Tokią mintį, beje, 
kėlė vėliau Mikalojus Daukša 
lenkiškai parašytoje “Prakal
boj į malonųjį skaitytoją.” 
Tačiau bajorams ir dvasinin
kams, į kuriuos jis kreipėsi, 
tai liko balsu, šaukiančiu 
tyruose. J. Kralikauskas tu
rėtų žinoti, kad nacionalinės 
valstybės idėja liko svetima 
ir V. Protasevičiui, ir teigia
mam romano veikėjui Jonui 
Chodkevičiui, kuris ir išgel
bėjo M. Mažvydą iš kalėji
mo. Jonas Chodkevičius ro
mane atstovauja tiems didi
kams pasauliečiams, kurie 
priešinosi pražūtingai unijai 
su Lenkijos feodalais. Betgi 
V. Protasevičius ir J. Chod
kevičius, kurie autoriaus lai
komi tikrais lietuviais, buvo 
žemvaldžiai, jie nesiruošė 
vaduoti lietuvių iš baudžiavi
nės nelaisvės. Jų santykius 
su valstiečiais lėmė ne pažiū
ros į uniją, ne tautybė ir ne 
religija, o priklausymas feo
dalų klasei! Lietuvos Didžio
joje Kunigaikštystėje jie val
dė ne vien lietuvius, bet 
baltarusius, ukrainiečius, dėl 
kurių tolesnio valdymo nors 
ir nenoromis teko dėtis į 
uniją su Lenkija. Ir kada 
XVII a. ukrainiečiai sukilo, 
norėdami sukurti savo val
stybę, juos ugnim ir kalaviju 
drauge su Lenkijos valdovais 
slopino tie patys protasevi- 
čiai ir Chodkevičiai bei jų 
palikuonys. J. Kralikauskas 
turėjo išsiaiškinti, kad Lietu
vos ir Lenkijos feodalus XVI 
amžiuje siejo valstiečių iš
naudojimas ir į Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės su
dėtį patekusių kitataučių en
gimas (o jis, priešingai logi
kai, tuos kitataučius paver
čia kone visagaliais lietuvių

I ĮVAIRIOS PASTABOS
! 140 HIMNŲ 
j

' • Besiruošdami 1980 metų 
i olimpijadai Tarybų Sąjungos 
J muzikantai mokosi 140 him- 
‘ nų, kurie bus grojami atida
rant olimpijadą Maskvoje. 
Dalyvaujančių šalių grojami 
himnai.prisidės prie olimpija- 
dos iškilmingumo, atidarant 
žaidynes.
ATVYKSTA TARYBŲ 
S-GOS LEDO RITULIO 
RINKTINĖ

Vasario mėn. pradžioje 
Amerikon atvyks Tarybų S- 
gos ledo ritulio (hockey) 
rinktinė ir turės 3 susitiki
mus Madison Square Garden 
New Yorke su amerikiečių 
sudaryta komanda iš rinkti
nių žaidėjų.

Prieš kelis metus Tarybų 
S-gos ledo ritulio komanda 
viešėjo Amerikoj bei Kana
doj ir žaidė su iškiliausiais 
klubais. Šį kartą žais su JAV 
rinktine ir rungtynės bus 
vasario 8, 10 ir 11 dienomis. 
Tai bus tarptautinio lygio 
varžybos.
CIRKAS IŠ EUROPOS

Nuo 1979 m. vasario mėn. 
Amerikoje ir Kanadoje gas
troliuos europietiškas cirkas 
iš Monte Carlo. Šiame konti
nente išbus 40 savaičių iš 
kurių 10 praleis netoli Orlan
do, Floridoje amerikoniškojo 
cirko Rinkling Bros, and 
Barnum & Bailey patalpose. 
Pirmasis cirko pasirodymas 
bus vasario 20 d. Provi
dence, R.L V2V

Londonas. — Anglijos Žur
nalistų Unija įsakė 9,000 
provincijos laikraščių žurna
listams streikuoti už algų 
pakėlimą, nes geruoju laik
raščių savininkai jiems algų 
nepakels.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos Izraelio ir Egip
to atstovų derybas dėl sutar
ties atidėjo. Kaip atrodo, tai 
taikai tarp tų šalių perspek
tyvos nėra labai geros.

išnaudotojais . . .) Tam engi
mui paranki buvo bendra 
religija ir bendra kalba. To
kia tai yra istorijos tiesa, ir 
nors kaip ji būtų kam nors 
karti, jos pataisyti ir pagra
žinti nebegalima. Norint ga
lima tik iš jos pasimokyti. 
Tuo tarpu tokio noro auto
rius su savo išmonė nerodo.

Valstiečiai išsaugojo lietu
vių kalbą. M. Mažvydas pa
ruošė jų kalba katekizmą, 
siekdamas juos sukrikščio
ninti, o tai reiškė—palaužti 
jų pagonybę, prie kurios, 
beje, priklausė ir'pasiprieši
nimas įsigalinčiai baudžiavai. 
Jis padonams arba velda- 
mams liepė stropiai atlikti 
prievoles savo “kūniškiems 
viešpatims.” Žemvaldžiai bu
vo “geri krikščionys” ir jiems 
lietuviškų knygų nereikėjo, 
nepasigedo jie Lietuvoje ir 
valstybės, kurios institucijo
se būtų rašoma ir kalbama 
valstiečių kalba. Todėl val
stiečiai buvo teisūs tapatin
dami Lietuvos dvarininkus 
su lenkų feodalais dėl jų 
kalbos. Iš jų, valstiečių, bau
džiavai žlungant, ir kilo tau
ta su sava' inteligentija, su 
naujais socialiniais prieštara
vimais ir nepriklausomybės 
siekimais. Savo pirmtakų ar 
ideologų tarp žemvaldžių, 
kurie XVI amžiuje tebuvo 
privilegijuoto luomo žmonės, 
ji neturėjo ir buvo tik liau
dim.

Gerai būtų, jei prisimintų 
čia romanų autorius vieną 
gerą istorijos ypatybę: ji 
visada atsigręžusi į praeitį, 
tačiau jai nepriklauso. Vyks
tant idėjinei ir politinei ko
vai, ji kviečiama liudininku, 
bet liudija naudai to, kas ją 
drauge su kalba gerbia, kaip 
būtinus nacionalinės kultūros 
dalykus. Deja, J. Kralikaus
kas, kurdamas savo Istori
nius romanus, šito giliau dar 
neįsisąmonino.

J. Požėla, K. Repšas ir S. Ašmontas po diplomų įteikimo.
Lietuvos TSR Mokslų akademijos Puslaidininkių fizikos 

instituto mokslininkų S. Ašmonto, J. Požėlos ir K. Repšo 
aptiktas elektrovaros jėgos ir laidumo asimetrijos vienaly
čiame iztropiniame puslaidininkyje susidarymo reiškinys 
pripažintas atradimu. Vilniečių darbas plačiai taikomas 
mikroelektronikoje, radioelektronikoje, superaukštų daž
numų srityje. Mokslininkams įteikti TSRS Valstybinio 
išradimų ir atradimų reikalų komiteto atradėjų diplomai, o 
Puslaidininkių fizikos institutui—liudijimas.

V. Gulevičiaus nuotrauka

Bus skaudžiai nubausti
Golden, Colorado. — Žy

musis karo ir atominio gink
lavimosi oponentas Daniel 
Elsberg ir kiti aštuoni ameri
kiečiai, kurie balandžio mė
nesyje dalyvavo protesto de

Daniel Elsberg laiko dukrelę Jean Zimmerman b’/:® yra
vienas kaltinamųjų.

BUS NUBAUSTA

Barbara Williams
Compton, Cal. — Ji pasi

skelbė, užlaikanti 72 vaiku
čius ir iš pašalpos fondo 
išrinko $240,000. Ji gi neturi 
nė vieno savo kūdikio. Tai 
didžiausia suktybė visoje pa
šalpų istorijoje. Dabar Bar
bara Williams bus skaudžiai 
nubausta.

NUBAUSTAS KALĖJIMU
Montgomery, Alabama. — 

Federalinis teismas čia dvie
jų metų kalėjimu nubaudė 
James G. Clark, 1960-mečio 
viduryje buvusį šerifą, už 
šmugeliavimą narkotikais. 
Jis “pagarsėjo” persekiojimu 
ir terorizavimu 1965 metais 
kovotojų už juodiesiems ly
gias teises. Teisėjo jam įsa
kyta pradėti bausmę sausio 
3 dieną.

monstracijoje prie branduoli
nių ginklų gaminimo įmonės 
Rocky Flats, teismo pripa
žinti kaltais ir bus skaudžiai 
nubausti. Šiandien visi jie 
kalėjime laukia bausmės

SŪNUS APIE SAVO TĖVĄ

Stephan Jones 19 metų, 
yra sūnus kunigo Jimmy 
Jones, religinio kulto “Peo
ple’s Temple” vado, kuris, 
kaip žinia, neseniai Guyano- 
je, kartu su savo 911 savo 
pasekėjų nusižudė. Sūnus sa
ko, kad jo tėvas buvo fanati
kas ir lygsvarą praradęs 
žmogus, tai yra, protinis 
ligonis.

Kas liečia eilinius kulto 
narius, kurie kartu nusižudė, 
tai Stephan Jones mano, kad 
galimas daiktas, jog jie ger
dami nuodus galėjo ir nežino
ti ką geria. Galimas daiktas, 
kad jie manė, jog čia yra 
tiktai tam tikra religinė apei
ga.

Galima pridėti, kad, pa
vyzdžiui, katalikai po išpa
žinties priima komuniją. O 
jeigu tos plotkelės, kurias 
jiems kunigas į gerklę įkiša, 
būtų kunigo užnuodytos?! 
Žmonės nenusinuodytų, bet 
būtų nužudyti. Galėjo atsi
tikti ir su kun. Jones pasekė
jais.



4-TAS PUSLAPIS

“LAISVĖS” REIKALAI
VAJUS PRASIDĖJO RUGSĖJO 1 D. IR BAIGĖSI
LAPKRIČIO 30 D. VAJININKAI PRAŠOMI IKI GRUO- .

~DŽIO 15 D. PRISIŲSTI PRENUMERATAS IR AUKAS.
Ši ataskaita įima mus pasiekusius laiškus nuo lapkričio 15 

d. iki lapkričio 28 d. pabaigos. Sekanti ataskaita bus jau 
pasibaigus vajui ir parodys galutinus vajininkų rezultatus.

KONTESTANTŲ STOVIS Punktai
LLD 45 Kp., St. Petersburg, Fla.-P. Alekna..............7,056
New York vajininkai—A. Mitchell ir N. Ventienė . . . .6,166 
Montreal, Que., Canada ................................... 6,012
LLD 75 kp., Miami, Fla.—N. lešmantienė.................. 3,695
Connecticut vajininkai..............................................  .3,392
Toronto, Ont., Canada.................................................... 3,189
Stefanija Masytė, Detroit, Mich..................................... 2,406
Windsor, Ont., Canada ................................................   .2,272
Haverhill, Mass. —M. Sametis ir A. Račkauskienė . . .2,132 
J. Petkūnas, Worcester, Mass........................................ 2,092
LLD 153 kp., San Francisco ir LLD 198 kp., Oakland, 

Cal. —V. Sutkienė ir V. Taraškienė............. 1,482

LIETUVOS PADANGĖJE

Muzikantų 
šeimoje

Kas rytą laidą žemės ūkio 
darbuotojams Lietuvos radi
jas pradeda linksmu maršu, 
kurį atlieka kaimo kapela. 
Vargu, ar respublikoje su
rastum žmogų, kuris nežino
tų muzikos autoriaus—vieno 
populiariausių Lietuvos kom
pozitorių, nusipelniusio meno 
veikėjo, nusipelniusio kultū
ros švietimo darbuotojo Jur
gio Gaižausko.

Vancouver, B. C., Canada............................................... 1,480
C. Ustupas, Brockton, Mass............................................ 1,182
A. Bemat, Los Angeles, Cal.......... ..................................1,028
M. Uždavinis, Norwood, Mass............................................876
South Boston, Mass. —E. Repšienė..................................788
N. Dudonis, Aston, Pa...............................   . .536
Philadelphia, Pa., —R. Merkis........................................... 456
P. Cesnikienė, New Kensington, Pa.................................. 340
T. Brazdžius, Sudbury, Ont., Canada..............................284
Rochester, N. Y. —F. Kontenis ir K. Žemaitienė........... 258
Eva Kralikauskienė, Lawrence, Mass. ................. 232

* * *
Naujų skaitytojų per šį laikotarpį gavome 7, kuriuos 

prisiuntė Regina Trakimavičienė, Worcester, Mass., per J. 
Petkūną (2); J. Suta, Grimsby, Ont., Canada; A. 
Ališauskas, La Salle, Que., Canada; P. Alekna, St. 
Petersburg, Fla. ir Jurgis Kodis, Windsor, Ont., Canada
(2). * * *

Į fondą aukų gavome:
Hartfordo Lietuvių Moterų Klubas ir L.Butkevičienė,

Harftford, Conn., per V. Kazlau.................... $151.00
Sarah Bimba, Hawthorne, N. J., prisiminimui miru

sio vyro Juozo Bimbos....................................   100.00
J. ir Veronika Vasil, Hartford, Conn., per V. Kazlau 100.00
K. Kalinauskas, Fonda, New York ................................ 78.00
P. M. Daugėlai, Willowdale, Ont., Canada.................. 50.00
J. J. Daujotas, Benld, Illinois......................................... 50.00
Povilas ir Sofija Pajuodžiai, London, Ont., Canada . . .50.00 
J. ir Verortika Kazlau, Wethersfield, Connecticut . . . .50.00 
Antanas Ališauskas, La Salle, Quebec, Canada......... 42.00
Toronto Moterų Klubas, Toronto, Ont., Canda, per

M. Daugėlienę............... *......... 42.00
Joseph ir Helen Dobrow,Gulfport,Fla.,per P. Alekną . .40.00 
Vincas Karlonas,Jensen Beach,Fla., proga jo 90-to

gimtadienio..................    25.00
JoeKcd, Phoenix, Ariz., per Nellie De Schaaf............. 25.00
J. J. Daujotas, Benld, Illinois ............   25.00
Suzanna Kazokytė Jones, Frackville, Pennsylvania . . .23.00 
George Kodis, Windsor, Ontario, Canada .......................18.00
W. Savickas, Windsor, Ontario, Canada, per G. Kodį . . 18.00 
J. J. Jordan, Three Bridges, New Jersey .......................15.00
F. KL JHuntington Station, New York.................... 15.00
Irene B. rutherford, Waterville, New York ................... 15.00
Z. Morkur is, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodį. .... 15.00 
A. VD baras, Blairmore, Alta, Canada............................15.00
Paul Zunaris, Lantana, Florida...........................  15.00
Vladas Strazevičius, Toronto, Ontario, Canada............14.00
G. N. Kukeniai, Cowansville, Que., Canada, per P.

“Jubiliejiniais kadriliais,” 
“Kontraboso polka” ir dauge
lis kitų J. Gaižausko kūrinių 
įėjo į kaimo kapelos reper
tuaro aukso fondą. Apie tai, 
kaip kompozitorius pagarbiai 
vertina liaudies meną, byloja 
jo oranžiruotos lietuvių, ru
sų, baltarusių liaudies dai
nos. J. Gaižauskas taip pat 
garsėja ir kaip simfoninių, 
kamerinių, chorinių kūrinių 
kūrėjas, pirmosios lietuviš
kos operos vaikams “Burati
nas” autorius, vaisingai besi
darbuojąs ir daugelyje kitų 
žanrų. Šiandien J. Gaižausko 
kūrybiniame kraityje apie 
500 muzikinių kūrinių.

Kompozitoriaus kūrybinė 
energija išties neišsenkama. 
Vadovaudamas kompozicijos 
klasei Vilniaus J. Tallat- 
Kelpšos aukštesniojoje muzi
kos mokykloje, jis vadovauja 
ir Valstybinio televizijos ir 
radijo komiteto kapelai. Try
lika metų J. Gaižauskas gro
ja pavyzdinėje Trakų rajono 
jungtinėje kaimo kapeloje 
“Galvė.” Si kapela garsėja ne

Kisielienę ....................................... 12.00
A. Jocius, Weston, Ont., Canada, per J. Ylą.................. 11.50
M. Martus, Verdun, Que., Canada, per J. Urbanavičių . 10.00 
A.K.Keršiai,ValDavid,Que., Canada,perP.KisielienęlO.OO 
E. Vitartienė, Miami, Fla., per V. Boviną......................10.00
V. Bovinas, Miami, Florida.............................. 10.00
Jennie Stanys, Baltimore, Maryland.............................. 10.00
Ona ir Juozas Kireilis, Johnson City, New York............10.00
Raymond Stakėnas, Scottville, Michigan ............ 10.00 
Peter Jacobs, Dundas, Ontario, Canada........................ 10.00
J. Yankus, North Cape May, New Jersey...................... 10.00
J. ir M. Lukas, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną .... 10.00 
Frank Kontenis, Rochester, N. Y., per P. Alekną....... 10.00
S. Baltulis, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodį........... 10.00
Wm. Valiukas, Vancouver, B. C., Canada...................... 10.00
J.Šimonis,Vancouver,B.C.,Canada,per Wm.Valiuką . .10.00 
J. Sasnauskas, Vancouver, B. C., Canada, per Wm.

Valiuką.................................................................10.00
J. Grigaliūnas, Toronto, Ont., Canada.......................... 10.00
Petronė Malinauskienė, Chicago, Illinois........................ 10.00
Victor Preikšą, Delavan, Wisconsin..................................8.00
A.Sadauskas,Verdun,Que.,Canada,per J.Urbanavičių .7.00 
Charles Narush, Willowdale, Ont., Canada, per J. Ylą . .7.00 
A. Semijonas, La Salle, Que., Canada, per P. Kisielienę .6.00 
S. Kunsaitis, Windsor, Ont., Canada, perG. Kodį......... 6.00
Albert Lehman, Toronto, Ont., Canada, per J. Ylą........5.50
J. ir M. Ulozai, Waterbury, Conn., per M. Svinkūnienę .5.00 
Marcella Balukonis, Wilkes-Barre, Pa...............................5.00
Mary Pikcilingis, Auburn, Ill. ............  5.00
J. Žemaitis, Cleveland, Ohio, per J. Petraus....................5.00
George Nausėda, Detroit, Mich., per S. Masytę............. 5.00
A. Vasaris, Livonia, Mich., per S. Masytę........................5.00
AnnaBanulis, Billerica, Massachusetts ............................ 5.00
Alfonsas Pateckas, Gulfport, Florida, perP. Alekną . .. .5.00 
A. Rimša, Windsor, Ont., Canada, perG. Kodį............... 5.00
L. Svirplys, Windsor, Ont., Canada, perG. Kodį............5.00
J. Rubb, Windsor, Ont., Canada, perG. Kodį. .. .......5.00 
J. Balsys, Verdun, Que., Canada, per J. Urbanavičių . . .3.00 
E. Blažienė, La Salle, Que., Canada, per J. Urbanavičių . 3.00

tik broliškose respublikose, sambliui, kuriame kartu su fesionaliais muzikantais.

Koncertuoja Gaižauskų šeimyninis ansamblis. M. Baranausko nuotraukos

Iliuzijoms nykstant
Švedijos pramonė toliau 

siaurina gamybą. Per pirmą
jį šių metų pusmetį ji patiekė 
produkcijos trim procentais 
mažiau, negu per atitinkamą 
praėjusių metų laikotarpį. 
Smunkant pramonei—pa
grindinei Švedijos liaudies 
ūkio šakai, visiškų bedarbių 
skaičius šalyje priartėjo prie 
100 tūkstančių, o su tais, 
kurie ne visą laiką turi dar
bo, jų beveik ketvirtis milijo
no. Per trumpą laiką tris 
kartus buvo devalvuota kro
na, bet jos perkamoji galia 
toliau smunka,, o tai verčia 
darbo žmones susiveržti dir
žus. Pavyzdžiui, namų apšil
dymas ir apšvietimas pernai 
pabrango maždaug penkta
daliu. Buto su komunaliniais 
patogumais nuoma suryja iki 
30 procentų ir daugiau švedų 
šeimos biudžeto.

Pramonė smunka pirmiau
sia todėl, kad Švedija pra
randa užsienio rinkas. Jos 
prekių srautas į Europos

F. Kušleika, La Salle, Que., Canada, per J. Urbanavičių. 2.40 
Joe Venskus,Montreal,Que..Canada,per J.Urbanavičių 2.40 
J. Narush, Vancouver, B. C., Canada. . . . . . .. .2.00
V.Krupauskas, Verdun,Que.,Canada,per J.Urbanavičių 2.00 
J. Braukila, Montreal, Que., Canada, per J. Urbanavičių 2.00 
C.Lignugaris, Verdun,Que.,Canada,per J.Urbanavičių .2.00

Kazys Milevičius, Rosemont, Que., Canada....................2.00
M. Draugelienė, Huntington Sta., N. Y., per F. Klaston .2.00 
PovilasMažilis, London, Ont., Canada. .. . ..................... 2.00
J. Jurkštas, Verdun, Que., Canada, per J. Urbanavičių .1.00 
M. L. Montreal, Que., Canada, per P. Kisielienę........... 1.00

* * *
Viso dabar skelbiamų aukų gavome $1,305.80. Pridėjus 

pirmiau skelbtų aukų, į fondą iki lapkričio 28 d. įplaukė 
$10,756.57. 

* * *
Širdingai dėkojame.

ADMINISTRACIJA

LAISVĖ

Kaimo kapela “Galvė,” vadovaujama J. Gaižausko, groja 
Trakų rajono dainų šventėje.

bet ir Belgijoje, Olandijoje, 
kitose šalyse.

Tuo tarpu namie visais 
muzikos klausimais maestro 
neginčijamai atiduoda pirme
nybę savo žmonai—Sofijai.
Ji vadovauja irgi plačiai pa
garsėjusiam Gaižauskų šei
myniniam muzikiniam an- 

ekonominės bendrijos šalis 
per pastaruosius trejus me
tus sumažėjo 21 procentu. Ir 
tai atsitiko ne tik dėl ekono
minės krizės, sukrėtusios 
Vakarų pasaulį. Didesnių ka
pitalistinių šalių pramonė vis 
labiau nukonkuruoja pasaulio 
rinkoje Švedijos gaminius.

Ekonomikos gelbėjimo 
vardan socialdemokratai pa
siūlė steigti “darbininkų fon
dus.” Girdi, tam tikri įnašai į 
šiuos fondus iš įmonių pelno 
ir darbininkų atlyginimo pa
dės sukaupti lėšų tolesniam 
pramonės plėtimui, o ekono
mikoje atsiras kolektyvinė 
nuosavybė, ir “švediškasis 
socializmas” bus dar tobules
nis.

Socialdemokratų “gelbėja
mojo rato” negriebė nė viena 
iš antagonistinių klasių. Įmo
nių savininkams kelia siaubą 
menkiausia užuomina apie 
kolektyvinę nuosavybę. Juk 
dabar Švedijoje, kaip pripa
žįsta Vakarų spauda, penki 

tėvais, groja visi dešimt jų 
vaikų. Šeima muzikoja ne tik 
namie. Jos kūrybinėje bio
grafijoje daugiau kaip šimtas 
koncertų. Šie namai sklidini 
muzikos ir todėl nenuostabu, 
kad daugelis kompozitoriaus 
sūnų ir dukterų seka tėvo 
pėdomis ir ruošiasi tapti pro- 

procentai gyventojų valdo 
daugiau kaip trečdalį šalies 
turtų, privataus kapitalo 
rankose yra 96 procentai 
visų įmonių—daugiau, negu 
bet kurioje kitoje pasaulio 
valstybėje.

O darbo žmonės suprato, 
kad socialdemokratų rekla
muojami “darbininkų fondai” 
yra mėginimas jų sąskaita 
įveikti kapitalistinės ekono
mikos sunkumus. Tuo tarpu 
tariamosios kolektyvinės 
nuosavybės tikslas—užmig
dyti jų budrumą, slopinti 
klasių kovą.

Dabartinė koalicinė trijų 
buržuazinių partijų vyriausy
bė neturi jokio realaus plano 
Švedijos ekonomikai pagy
vinti. Neturi jo ir opozicijoje 
atsidūrę socialdemokratai. 
Tačiau jie mano, kad tai nėra 
būtina. Pastarųjų metų eko
nominiai sunkumai tiek su
kompromitavo koalicinę bur
žuazinę vyriausybę, kad so
cialdemokratai tikisi be pozi
tyvių pažadų laimėti busi
muosius riksdago rinkimus. 
Todėl rugsėjo mėnesį įvykęs 
socialdemokratų partijos su
važiavimas iš esmės pasiten
kino vien atidėdamas klausi
mą dėl nepopuliarių “darbi
ninkų fondų.”

Žodžiu, kai šalis klimpsta į 
vis didesnius ekonominius 
sunkumus, Švedijos politinė
je arenoje vyksta papras
čiausias pagrindinių jėgų pa
sistumdymas prie valdžios 
lovio. L A. Petkus
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Telegrama iš Lietuvos
KNYGOSE— 
REVOLIUCINIŲ 
KOVŲ EPOPĖJA

Reti dokumentai ir kita 
medžiaga apie darbo žmonių 
kovą už Tarybų valdžią, Ko
munistinių organizacijų veik
la pateikta Vilniuje išėjusia
me iš spaudos rinkinyje “Re
voliucinis judėjimas Vilniaus 
krašte 1920-1940.” Jį paruo
šė Lietuvos ir Baltarusijos 
partijos istorijos institutai.

Tai—viena iš knygų, skir
tų Tarybų valdžios įkūrimo 
Lietuvoje ir Lietuvos Komu
nistų partijos šešiasdešimt
mečiui. Šią reikšmingą datą 
Tarybų Lietuvos leidyklos 
pažymi ir kitais leidiniais.

Jubiliejaus išvakarėse iš 
spaudos išeis Vinco Kapsuko 
raštų paskutinis, dvyliktasis 
tomas. Revoliucinės kovos 
metraštį praturtino įžymių 
revoliucinio judėjimo daly
vių—Karolio Požėlos, Juozo 
Greifenbergerio ir kitų raštų 
knygos. Netrukus pasirodys 
Lietuvos Komunistų partijos 
istorijos apybraižos antrasis 
tomas. Jame nušviečiama 
partijos veikla buržuazijos 
valdymo metais.
LIETUVA NETEKO 
TALENTINGO 
ARCHITEKTO

Lapkričio 29 dieną Tarybų 
Lietuvos sostinės visuomenė 
į paskutinę kelionę palydėjo

Keli žodžiai apie 
orientacijos sportą

1895 m. Švedijos kariuo
menėje įvyks bėgimo su že
mėlapiu varžybos. Sportinės 
su žemėlapiu varžybos, daly
vaujant civiliams, įvyko 1897 
m. Norvegijoje 1915 m. da
nai stebėjo pirmąją naktinę 
estafetę. 1932 m. Oslo apy
linkėse varžėsi švedų ir nor
vegų komandos. 1920 m. šio 
sporto varžybas suruošė suo
mių kaimynai—estai.

Tarybų Sąjungoje estafe
tė, kuri artima orientaci
nėms, įvyko 1939 m. Lenin
grado krašte. Po antrojo 
pasaulinio karo pirmieji už
daro maršruto varžybos 1950 
m. organizavo latviai, po 
trejų metų—estai 1955 m.— 
lietuviai.

Tarybų šalyje vienas pir
mųjų orientacijos sporto 
knygelės sudarytojas yra pe
dagogikos kandidatas estas 
A. Kivistikas. 1972 m. Cen
trinė vaikų ekskursinė—tu
ristinė stotis lietuvių kalba 
išleido jo sudarytą knygelę 
“Uždavinių rinkinys orienta
cininkui.”

Dar 1946 m. skandinavų 
šalys įkūrė Tarptautinę 
orientacijos sporto sąjungą. 
1961-ieji — tarptautinės
orientacijos sporto federaci
jos Kopenhagoje įkūrimo 
metai. 1975 m. liepos mėnesį 
Švedijoje įvyko aštuntasis 
Tarptautinės federacijos 
kongresas. Jo devizas: 
“Orientacijos sportas—kul
tūrinis poreikis, šeimyninis 
sportas, sportas visiems.”

1975 m. patvirtintos 
laikinos sąjunginės uždaro 
maršruto varžybų taisyklės. 
Prieš penkiolika metų Užgo- 
rodo apylinkėse buvo su
rengtos pirmosios sąjunginės 
pirmenybės, atnešusios lie- i 
tuviams varžybų pirmąją ‘ 
vietą. 1974 m. pirmosiose 
sąjunginėse moksleivių var
žybose mūsų respublikos 
jaunučiai buvo pirmieji, o 
jauniai pasitenkino trečiąja 
vieta.

Taigi mūsų respublikos 
moksleivių rinktinė buvo 
tarptautinių, sąjunginių, 
tarprespublikinių pirmeny- ; 
bių prizininkė, čempionė. 
Pernai Jaroslavlyje antrosio
se mokinių pirmenybėse lie
tuviai finišavo antrieji (I vie
ta—latviai), o jaunučiai pasi
tenkino V vieta (I vieta— 

Lietuvos TSR nusipelniusį 
architektą, Lenino premijos 
laureatą, LTSR valstybinio 
statybos reikalų komiteto 
miestų statybos projektavi
mo instituto vyriausiąjį ar
chitektą Vytautą Kazimierą 
Balčiūną. Jis mirė pačiame 
jėgų sužydėjime, baigdamas 
54 metus.

1950 metais baigęs Kauno 
valstybinį universitetą ir įgi
jęs inžinieriaus architekto 
specialybę, Vytautas Balčiū
nas dirbo Šiaulių srityje, po 
to visą laiką Vilniuje.

Vytautas Balčiūnas buvo 
gabus architektas, geras or
ganizatorius, aktyvus visuo
menininkas. Daugeliu metų 
jis buvo renkamas LTSR 
architektų Sąjungos valdy
bos prezidiumo nariu. Savo 
žinias ir didelę patirtį jis 
perduodavo studentams, 
skaitydamas paskaitas Vil
niaus inžineriniame statybos 
institute.

Už unifikuoto surenkamojo 
gelžbetoninio karkaso visuo
meninių pastatų statybai su
kūrimą jam paskirta TSRS 
ministrų tarybos premija. 
1974 metais už Lazdynų gy
venamojo rajono Vilniuje ar
chitektūrą su grupe archi
tektų ir statybininkų Vytau
tas Balčiūnas buvo apdova
notas Lenino premija.

V. Petkevičienė

taip pat latviai).
Praėjusių metų varžybų 

sezonas buvo kiek sėkmin
gesnis mūsiškių' suaugusiųjų 
rinktinei. Po kuklios per
traukos ji pateko į stipriau
siųjų gretas, užimdama Są
jungos pirmenybėse III vie
tą.

1975 m. žiemą Suomijoje 
įvyko pirmosios pasaulio pir
menybės slidėmis duotąja 
kryptimi, antrosios—1977 m. 
Bulgarijoje.

Tradicinėmis tapo Centri
nės televizijos taurei varžy
bos Maskvos parkuose.

Populiarumą kasmet įgyja 
Kuibyševe ruošiamos varžy
bos, skirtos Buchenvaldo 
aukų prisiminimui. Šių var
žybų nugalėtojoms medalius 
atsiunčia.

VDR orientacininkai Vladi- 
vos tokie—čia kovoja dėl 
bulgarų turistų sąjungos or
gano laikraščio “Echo” me
dalių. Estijoje kiekvieną pa
vasarį Jurjevo naktį rengia
mos naktinės estafetės.

Orientacijos sportas, gi
męs pereito amžiaus pabai
goje Norvegijoje (nors iš 
tiesų, į šio sporto krikštatė
vius siūlosi dar kelios šalys, 
iš jų Švedija ir Kanada), po 
antrojo pasaulinio karo pla
čiai paplito po daugelį šalių.

Antanas Brazauskas
. Lietuvos TSR Paminklų 

apsaugos ir kraštotyros 
draugijos narys

Išleido vykti 
i Izraeli

Ventamin G. Levich
Maskva. — Žydų tauty

bės žymus mokslininkas 
Ventamin G. Levich gavo 
leidimą ir su žmona išvyko 
pas sūnų į Izraelį. Sūnus 
vedęs, augina du vaikus.
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KANADOS ŽINIOS
Montrealio kronika

IR VĖL NETEKOME , GAVO LIŪDNĄ ŽINIĄ
TAUTIEČIO Juozas Baršauskas gavo

Buvo rašyta, kad 20 lapkri-1 liūdną žinią, kad T. Lietuvo- 
čio staigiai mirė Onutė Mor- je mirė jo mylima motina, 
kevičienė, kurią labai gražiai! Gili užuojauta mirusių arti- 
palaidojo jos vienišas sūnūs j miesiems.
Vytas. Jis viską sutvarkė 
kuogeriausiai ir puikiai paly- LIGONIAI 
dovus pavaišino. Prie karsto 
pas graborių atatinkamą kai-; 
bą pasakė O. Veršinskienė.

Dar velionę nespėjus palai
doti, 21 d. lapkričio, ilgos ir 
sunkios ligos iškankintas, 
mirė Pranas Kaušakis, su
laukęs 76 m. amžiaus. Dide
liame liūdesyje liko jo žmona 
Julytė, daug jo draugų, o T. 
Lietuvoje liko brolis ir sesu
tė su šeimoms. Buvo kilęs 
Lietuvoje iš Linkiškių kaimo, 
Šimonių valse., Panevėžio 
apskr. Į Kanadą atvyko 1928 
m. Čia, kaip ir daugeliui, 
teko patirti daug sunkumu. 
Anksčiau gavo darbą aukso 
kasyklose, o 1942 m. atvykus 
į Montrealą, įsidarbino lie
jykloje. Abu darbai sunkūs 
ir pavojingi sveikatai. Prieš 
32 metus sukūrė šeimyninį 
gyvenimą su Julyte Stašaity
te. Buvo ramaus būdo, skai
tė “Laisvę,” o anksčiau ir 
“Liaudies Balsą.” Šermeni
nėje buvo susirinkę ir į 
kapus palydėjo jo draugai, 
giminės ir pažįstami. Po pa
lydų, buvo paruošti skanūs 
pietūs.

Žmonai ir artimiesiems gili 
užuojauta.

Taipgi kiek anksčiau mirė 
Alfonsas Daugelavičius, jau
nesnės ateivių kartos.

1 Jau labai seniai nesveikuo-
I

i ja A. Požerienė. Šiuos žo
džius rašant, ligonė randasi 
Reddy Memorial ligoninėje 
dėl ištyrimo sveikatos.

Linkiu greit pasveikti.

IŠVYKO FLORIDON.

K. Petruliene, Jono Petru
lio žmona, išvyko į Floridą į 
St. Petersburgą.

SUKŪRE ŠEIMYNINĮ 
GYVENIMĄ

Dantistė Vitalija Giriunie- 
nė, šią vasarą besilankydama 
T. Lietuvoje, sukūrė šeimy
ninį gyvenimą su savo jau
nystės pažįstamu vaikinu.

SVEČIAS IŠ T. LIETUVOS
Vilnietis tuberkolozinės 

dispancerijos daktaras Jonas 
Kaminskas kuris, giminaičių 
kvietimu, atvyko į Chicagą 
viešnagėn ir jau spėjo aplan
kyti ne tik Chicagą, New 
Yorką ir eilę kitų didmiesčių 
JAV, bet jau ir Kanadą 
.pasiekęs. Į Montrealą atvyko 
pas savo gimines J. ir D. 
Svotelius.

Linkiu sėkmingos viešna
gės! P-re K.

Torontiečių kronika
PUIKUS PARENGIMAS

Šeštadienį, lapkričio 25, 
atsibuvo Toronto Lietuvių 
Sūnų ir Dukterų Klubo rude
ninis parengimas—bankie- 
tas, kuris visais atžvilgiais 
buvo pasekmingas; nors la
bai mažai buvo garsintas, 
tačiau žmonių buvo artipilnė 
svetainė. Visi buvo skaniai 
pavaišinti. Kas netingėjo, 
gražiai pasišoko.

Kadangi Pranui Laurusevi- 
čiui tą dieną sukako 75 me
tai, tai šeima padarė jam 
surprizą. (Nenorėjo rengti 
atskirai, kad nepakenkus 
klubo parengimui). Vaišėms 
įsismaginus, atsirado ant 
stalo didelis “Birthday cake,” 
o visi dalyviai sustoję pa
dainavo “Ilgiausių metų.” 
Na, žinoma, buvo nemažai ir 
bučkių su linkėjimais. Tėvo 
pagerbti buvo atvykęs iš 
Ottawos sūnus inžinierius ir 
pramonininkas Feliksas su 
žmona Eva. Taipgi buvo Fe
likso jaunų dienų draugai 
inžinierius L. Tamašauskas 
su žmona Helena, Dr. B. 
Simans su žmona Šilą, prof. 
B. Wild su žmona Barbara iš 
Australijos. Jis vedęs su 
Gormanų dukra. Jie su sūne
liu Aleksandru dabar vieši 
Toronte. Prof, duoda lekcijas 
universitetuose. Dr. Simans 
yra vaikų psichologijos spe
cialistas ir dirba vaikų ligoni
nėj. Inžinierius Tamašauskas 
skaitomas vienu iš geriausių 
kompiuterių specialistų. Inži
nierius Laurusevičius yra iš
radėjas ir sėkmingas biznie
rius. Buvo ir daugiau Felikso 
draugų ir sykiu su Feliksu 
pagerbė jo tėvą su 75-tom 
sukaktuvėm. Pranas, kada 
gyveno Toronte, labai daug 
veikė chore, dramos rately
je. Kai salę naujinom, jis su 
žmona Elzbieta atvyko 80 
mylių padėti išdažyti.

Taipgi baliuje dalyvavo A. 
Tamašauskienė iš Delhi, 
Ont.

Vakarienės šeimininkėmis 
buvo R. Kuktarienė, A. 
Strolienė, J. Kuisienė, A.

Guobienė, E. Paberalienė, 
O. Vaičiulienė. Joms daug 
padėjo A. Ylienė ir A. Poš
kienė. Vakarienė iš tikro 
buvo labai skani.

Iš vyrų, darbavosi 
draugai: S. Paberalis, 
Morkūnas, M. Guoba, 
Kuisis, J. Yla ir Masiokas.

Šios draugės parėmė pa
rengimą skanumynais: A. 
Vaičiulienė, R. Kuktarienė, 
E. Paberalienė, J. Kuisienė, 
A. Ylienė, V. Masienė, A. 
Guobienė, o Laurusevičių 
šeima pavaišino visus sve
čius skaniu “Birthday kei- 
ku.”

Visoms šeimininkėms ir rė
mėjoms klubas širdingai dė
koja. A. Ylienė

šie

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Toronto Lietuvių Sūnų ir 
Dukterų Klubas rengia Nau
jų Metų sutikimą sekmadie
nį, gruodžio 31 dieną, savo 
svetainėj, 160 Claremont St. 
Visi nariai ir simpatikai kvie- 
5iami dalyvauti. Bus užsigė- 
rimų, muzika šokiams.

Nepamirškit, kad klubo 
nariams įėjimas veltui.

Valdyba
TRUMPAI

Draugai Jonas ir Ada Mor- 
kiai (Jonas yra Sūnų ir Duk
terų Klubo sekretorius) dvi 
savaites praleido Kuboje. 
Viešnage labai patenkinti.

* * *
Draugė J. Kuisienė neteko 

tetos Chicagoje. Buvo nuvy
kusi aplankyti tetos, bet te
ko dalyvauti ir laidotuvėse.

Draugė M. Milerienė nete
ko brolienės Port Colborne. 
O prieš tris savaites mirė 
brolienės sūnus, išgyvenęs 
vos 44 metus.

* * *
Draugė Koste Laurusevi- 

čienė pergyveno skaudžią 
operaciją—jai amputavo de
šinę koją žemiau kelio. Jonas 
ir Kostė pastaruoju laiku 
gyveno New Lowell apylin
kėj. Jonas yra Prano Lauru- 
sevičiaus brolis.

* * *
Draugas Ch. Pempė jau 

I geras laikas kaip serga. Pen- 
. kias savaites išgulėjo ligoni
nėj, bet dabar jis randasi 
I namie, gydytojo priežiūroj.

* * *
I

Draugas A. Morkis perkel
tas į Queen Elizabeth ligoni
nę.

' Buvo sūnų i
' Draugijos narė, skaitė lietu-
: višką pažangią spaudą.

Vaikams ir jų šeimoms gili 
i užuojauta, o jai lai būna; 
lengva Kanados žemelė. Rep.

* * *
Simans su šeima 
vasarą kelias sa-praėjusią 

vaites praleido Australijoj, 
Hong Konge ir Singapore. 
Australijoj lankė gydytojų 
konvenciją. Rep.
MIRĖ

Lapkričio 18 buvo palaido
ta Marė Suvačius (Stabin- 
gaitė). Paliko sūnus, dukte
rys, anūkai ir proanūkai.

ir Dukterų ' Miami, Fla.
SUSIRINKIMAI 
IR SUEIGOS

LLD 75 kuopos susirinki
mas įvyko lapkričio 29, kuris 
tikrumoje turėjo įvykti 22. O 
spalio mėnesio kuopos sueiga 
ir susirinkimas reikėjo pra
leisti dėl vykusių kitų suei
gų. Tad prašome LLD narius 
ir mūsų svečius, pasižymėti, 
kad sekanti kuopos sueiga ir 
susirinkimas įvyks nustatytu 
laiku, gruodžio 27 dieną, 

bus ir

' IRANE VĖL PRASIDĖJO 
STREIKŲ AUDRA

; Teheran. — Irane vėl pra- 
i sidėjo naftos darbininkų j 
streikas ir žymiai sumažino- 
jos gamybą. Ruošiasi strei
kuoti ir kitų pramonių darbi- j
ninkai. Visoje šalyje siautėja’ Kaip jau įprasta, 
liaudies protestai prieš mo-! pietūs.

i narchiją ir susikirtimai su Draugės N. lešmantienės 
policija. ! sveikata jau sustiprėjo, tad

Karaliaus įsteigtas milita-! ji su kitų draugių talka 
| rinis režimas pasiryžęs su-;
triuškinti bet kokią monarj 
chijai opoziciją.

MONTREAL, QUE., CANADA
PADĖKA

Visoms mano geroms draugėms ir draugams, 
nuoširdžiausiai dėkoju už aplankymą manęs ligoni
nėje ir namuose, už gerus linkėjimus greit 
pasveikti, išreikštus žodžiu, ant telefono ir laišku
čiais; už atneštas gražias dovanas. Jūsų toks 
manęs didelis atjautimas, palengvino man nugalėti 
ligos sunkumus. Ačiū visiems ir visoms!

ANELĖ BRAKNIENĖ
Verdun, Que., Canada

TORONTO, ONT., CANADA

Mirus Chicagoje draugės J. Rusienės tetai

Uršulei Tamoliūnienei
Reiškiame gilią užuojauta torontiečiams drau

gams S. ir J. Rūsiams ir apgailestaujame netekę 
geros tautietės.

A. Strolienė
S. E. Paberaliai
J. A. Ylai
O. Vaičiulienė

F. E. Laurusevičiai

A. A. Gudžiauskai
I. Rukienė
O. Vilkelienė
B. Janauskienė

TORONTO, ONT., CANATDA

Mirus draugės M. Milerienės brolienei

Onai Stanislovaitienei
ir jos sunui

išgyvenusiems vos 44 metus, reiškiame gilią 
užuojautą torontiečiams J. M. Mileriams ir apgai
lestaujame netekę gerų tautiečių.

S. E. Paberaliai
O. Strolienė
J. A. Ylai
J. R. Kuktariai
M. A. Guobai

O. Vaičiulienė
P. M. Daugėlai
J. Shinkūnas
A. A. Gudžiauskai 
I. Rukienė

F. E. Laurusevičiai

MONTREAL, QUE., CANADA 
Mirus

Pranui Kaušakiui
Giliai užjaučiame jo žmoną Julytę, mūsų Klubo 

aktyvią narę.
Montrealo Lietuvių Moterų Klubas

MONTREAL, QUE., CANADA

Mirus

Pranui Kaušakiui
Giliai užjaučiame jo žmoną ir artimuosius. 0 mes 

apgailestaujame netekę gero tautiečio.
J. S. Čičinskai E. Petrauskienė
J. E. Urbanavičiai J. Stukas
J. V. Knistautai M. Tamkevičienė
B. P. Valatkai L. Skripka
M. M. Gudai 0. Veršinskienė
A. E. Morkevičiai A. Matiukas
J. A. Brakniai V. Morkevich
J. P. Taruškai P. Bendžiaitiene
F. S. Spaičiai B. Kvietinskas
F. A. Šuplevičiai E. Vilkis
L. P. Kisieliai S. Petroniene
B. M. Šalčiunai M. Matusevičienė
K. A. Juškai A. Mikuliene
P. L. Skirkai E. Juraitiene
B. L. Luce A. Einikis
J. P. Skripkai S. Pečiulaitis
A. K. Keršiai P. Botyrius
N. Venskaitiene J. Jurgutienė
Ch. Žižiūnas Tony
V. Bumbulis J. Girdžius
S. Mozūraitis M. Smetoniene
J. Paplauskas E. Ambrazas
E. Jagelavičiene A. Šneideris
J.Baršauskas M. Laurynaitis

; visuomet pasirūpina, kad ne- 
I liktume alkani. Sekantis su- 
| sirinkimas ypatingai svar- 
į bus, nes jame turėsime rink

ti ir LLD 75 kuopos valdybą 
1979 metams.

Po užkandžių sekė susirin
kimas. Kuopos valdyba ir 

; komisijos iš dabartinės veik
los pateikė pranešimus. Susi
rinkimas raportus priėmė su 
pagyrimu.

Šiuo metu svarbiausia kuo
pos veikla yra laikraščių va
jai. Draugė lešmantienė sėk
mingai darbuojasi “Laisvės” 
vajui. Ji gauna prenumeratų 
atnaujinimų ir aukų “Lais
vės” finansiniam fondui. Taip 
pat ir Jeronimas Šukaitis 
darbuojasi “Vilnies” vajui. 
Jiems talkina V. Bovinas ir 
kiti, pagal savo išgales.

Kuopa dėkoja visiems dar
buotojams ir aukotojams. 
Turime draugių, kurios su 
stambiomis aukomis parėmė 
“Laisvę” ir “Vilnį.” Draugė 
S. Danienė “Laisvės” fondui 
aukojo $150, A. Balčiūnienė 
ir A. Bečienė—po šimtinę.

Kuopa dėkoja visoms ir 
visiems, kurie pagal savo 
išgalę prisideda prie mūsų 
spaudos išlaikymo—jūsų
auka niekad nėra permaža ar 
perdidelė.

Susirinkimo dalyviai nuta
rė “Laisvę” ir “Vilnį” pasvei
kinti Naujųjų Metų proga. 
Tam reikalui paskyrė po $25. 
Taip pat buvo nutarta ruošti 
metinį bazarą 1979 metų 
vasario mėnesį. Tiksli diena 
bazarui dar nenustatyta, bet 
dovanos bazarui jau dabar 
priimamos. Jonas Smalens- 
kas, kuris gyvena LSK na
me, jūsų dovanas bazarui 
priims. Metiniai bazarai vi
suomet duoda kuopai finansi
nių įplaukų, kurios naudoja
mos spaudai ir kitiems pa
žangaus judėjimo reikalams. 
Kuopa kviečia visus prie šio 
renginio prisidėti. V. Bovinas

MIRĖ
Po sunkios ir ilgos ligos 

lapkričio 6 dieną mirė Sofija 
Maisonienė, 85 m. amžiaus. 
Prieš pirmutinį pasaulinį ką
rą atvykusi į J. V. Ji paėjo 
mio Panevėžio.

Nubudime liko vyras Anta
nas, kuris irgi serga ir yra 
pasidavęs į nursing home. 
Maisonai, kai sveiki buvo, 
daug darbavosi pažangiųjų 
organizacijų veikloje. Daug 
prisidėjo prie įsteigimo

kuopos. Velionė ėjo 75 kuo
pos sekretorės pareigas. Pa
skutiniu laiku ją prižiūrėjo 
svetimtaučiai kaimynai, ku
rie ir pasirūpino ją palaidoti. 
Buvo palaidota Miamio mies
to kapinėse.

Lai jai būna lengva saulė
tos Floridos Žemele.

N. lešmantienė

Detroit, Mich.
LDS 21 KUOPOS 

NARIAMS
LDS 2.1 kuopos svarbus 

susirinkimas įvyks gruodžio 
10 d., 4114 W. Vernor High. 
Pradžia 11 vai. dieną.

Šiame susirinkime bus 
kuopos valdybos rinkimas.

Prašome visus kuopos na
rius dalyvauti.

Ruth Gugas
Sekretorė

New Delhi, Indija. — Indi- Maskva. — Tarybinė poli- 
jos Aukščiausias teismas nu- cija ištyrė ir surado, kad 
tarė, kad Parlamentas turi Dow Chemical Corporation 
teisę traukti teisman buvusią agentas Leo Sonner yra ne- 
premjerę Indirą Gandhi ry- j kaltas už spalio 30 d. įvyku- 
---- • .-u jos įvedimu nepap-! šią automobilio avariją. Jis 
r -’tos šalyje padėties 1975■; policij nuosprendžiu paten-
šium
r .oios šalyje padėties 1975 ' policij
metais. . j kintas

i

I ST. PETERSBURG,FLA.

1 MIRĖ

1 Antanina Kairienė
I Reiškiame širdingą užuojautą sūnums Antanui
1 Mauragas, St. Petersburg , Fla.; Juozui C. Maura-
I gas, Chicago, Ill.; broliui Stasiui Raubui; sesutei
I Fellia Kurtavičienei Lietuvoje; Jų šeimoms ir
I kitom giminėm bei draugam.

I J. T. Lukai V. Repečka
I J. P. Keller M. Repečkienė
I N. Petronienė V. Kasper
I P. Semėnienė F. M. Miller
I A. Pateckas S. Bakšienė
1 P. Pateckas A. Budrienė
1 F. V. Budrioniai F. M. Walaitis
1 A. M. Raškauskai F. Bunkus
I W. Dubendris J. Bunkus
I J. Judickas F. Vaitkus
I S. Yuknienė H. Vaitkienė
I T. Šoliūnienė E. Valley
I D. Mikalajūnienė M. Klishius
1 J. Gresh M. Vilkauskienė
I Alma Paulauskienė F. Kontenis
I J. Gendrėnienė J. Greblikas
I M. Sharova D. Mikalauskas
I W.Duda M. Rutkauskienė
I E. Dūdienė J. White
I J. M. Kriščiūnai P. A. Aleknai
I J. Šarkiūnas W. Paulauskas
I H. Sarkiūnienė L. Strack
I J. B. Vaitkai H. Janulytė
1 V. V. Bunkai J. H. Dobrow
I A. Pakalniškienė J. Stančikas
I Mr. ir Mrs. Tayler B. M. Brannen
I F. Mack J. Andrulienė
I M. Gram Jacob Hormatiuk
I N. Samanick Ukrainietis

MIAMI, FLA.
Mirus

Sofijai Maisonienei
Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Antanui

Maisoniui ir kitiems jos artimiesiems bei drau-
gams.

V. Bovinas J. Augutienė
J. Šukaitis P. M. Pociai
A. N. Iešmantai J. U. Daugirdai
E. Vitartienė R. M. Chuladai |
J. Zutra P. Rušinskas į
M. Navickas J. Nevins
J. H. Chalkiai V. A. Nevins
A. Bečienė E. Alexander
F. H. Mankauskai J. Andrus
M. Kvietkas N. Ch. Tamošiūnai
J. Smolenskas A. Biršton
E. Stankus P. Gaspar
S. Dennis S. Kanapė
M. Bružienė A. Švėgžda
J. Stroliai J. M. Paukštaičiai
Mr. & Mrs. Krupp J. Krasnickas

Olga Šimkus

LIŪDNAS PRISIMINIMAS 
mano mylimo vyro šeštųjų mirties metimų 

Vincas Andrulis

mirė 1972 m. gruodžio 10 d.
Praėjai sunkų, vargingą gyvenimo kelią 
Norėdamas surasti laimę broliam pavergtiem 
Atidavei liaudžiai viską ką galėjai 
Pats pilkąją dulke likai.

Liūdna be Tavęs.
Žmona—JULIJA

(Eilės Onos Morkūnienės, velionio giminaitės
T. Lietuvoje)
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ST. PETERSBURG, FLA
Lapkričio 18 Lietuvių Pi

liečių klubo salėje LLD 45 
kp. įvyko gražus renginys.

Kaip ir visuomet, pirmiau
sia 12 vai. susirmtir-ųū pu
blikai buvo pateisi, pietūs. 
Po pietų kuopos irm. S. 
K u z m i c k as p r a n e še, kad 
šiandien turėsime gražią dai
nų programą. Sį karta ją 
išpildys svečias solistas iš 
Worcester, Mass. Al. Daup- 
sha.

Al yra plačiai žinomas dai
nininkas solistas. Jis retkar
čiais atvyksta į Floridą ir 
mums padainuoja kartu su 
juo atvyko artimas jo bičiulis 
Raimondas Lavay.

Pirmiausia Al išstojo su 
keletu dainelių solo, po

Iš New Yorko Lietuvių 
Motery Klubo veiklos

veikėjo Paul 
įvyks gruo- 
val. vakare,

New Yorko Lietuvių Mote- mui visuomenes 
rų Klubo susirinkimas įvyko Robeson, kuris 
lapkričio 21 d. Laisvės salė- džio 16 d., 7:30 
je. Susirinkimą atidarė Ieva Felt Forum, 4 Pennsylvania 
Mizarienė, Klubo pirminiu-Į Plaza, New York City. Sakė 
kė. Pravesti susirinkimą iš-’ bus labai įdomi programa, 
rinkta Nastė Buknienė. i kurią išpildys artistai iš Cm

Užrašų sekretorė Bronė j bos ir šokikai iš Bolshoi 
Keršulienė, jau kiek susvei- į Baleto. Įžanga $4.
kusi, užėmė savo vietą. Ji! Sį sykį su aukomis prisidė- 
dėkojo draugėms klubietėms jo po $5 Eleanor Sungailienė, 

užuojautą jai Paulina Kolendo ir Sofija 
Stasiukaitienė. Praėjusiame

mą, o publikai už atsilanky
mą.

Toliau muzikas Walteris 
Strolis šokiams pagrojo.

Lapkričio 25 taip pat įvyko 
klubo renginys. Susirinko 
klubiečiai ir dar užsuko kele
tas svečių iš toliau.

Kurie yra mūsų klube 
anksčiau buvę, tai gerai žino 
kad čia laikas prabėga links
mai. Pirmiausia, pavalgę 
skanius pietus, pasiklausome 
mūsų choro solistų žavingo 
dainavimo. Pavyzdžiui, mūsų 
Larry Strack niekuomet 

i neatsisako mums padainuoti. 
O jis turi puikų balsą, kurio 
malonu klausytis.

i Mes turime gerą muzikan
to ;tą, ir šokių mėgėjai, jam 

sekė duetas—S. Kuzmickas grojant, gali puikiai pasišok- 
ir A. Daupsha gražiai padai- Įti. O šokti yra sveika, išjudi- 
navo. na visus sustingusius sąna-

Solistui ir duetui pijaninu rius. Tad prašom visus atsi 
ak o m po n a v o He iena Januly
tė.

Pabaigus programą, salėje 
suskambėjo gausūs publikos 
aplodismentai.

zM Daupshai ir S. Kuzmic
kui už žavingą programą 
širdingas ačiū. Mielai lauksi
me jo ir vėl atsilankančio į 
mūsų kampelį mus palinks
minti.

Sekė šokiai ir draugiški i 
pokalbiai.

Klubo renginiai
Lapkričio 23 Lietuvių Pi-Į 

liečiu salėje įvyko klubo pa-1 
dėkos dienos renginys. Pu- i 
Klikos susirinko pilna salė.

Seimininkai M. ir A. Raš-i 
kauskai pagamino kalakutie- < 
nos piet us su įvairiais pro-1 
skoniais j 

Pavalgius, klubo prez. V.; 
Bunkus pranešė, kad šios! 
dienos popietė bus įdomi, i 
nes turėsime įvairią dainų j 
programą.

Helena Janulytė paskaitė 
tai dienai skirtą poemą. To
liau Tillė ir Juozas Lukai 
gražiai padainavo duetą. 
Larry St rack padainavo solo.

Pabaigai Helenos Januly
tės vadovybėje dainavo kele
tą dain'-mų Dainos Mylėtojų 
Choras. Programos pildyto- . ................ _______________
jams pijaninu akomponavoį balsais, kvartetas “Lakštu

tės.” Prašom visus įsidėmėti! 
ir dalyvauti koncerte.

Įvyks klubo salėje, 314— 
15 Ave. South. ’V. Bunkienė

pudy tojams šir- 
p.iplojo. V. Bunkus 
' »r'. įdomią progra

• už išreikštą 
j sergant.

Klubo pirmininkė pranešė, ‘susirinkime $5 aukojo Jose- 
| kad klubietė Domicėlė Gali- phine Augutienė. Su dovano- 
i nauskienė mirė. Ją pagerbė- mis prisidėjo S. Norbutienė, 
j me atsistojimu. Pirmininkė J. Lazauskienė, S. Stasiukai- 
taipgi pranešė, kad Ona Ce-

! pulienė dar vis ligoninėje ir
reiks

SUTIKSIME NAUJUS 
METUS

Kas metai Aido Choras 
ruošia parengimą palydėti ir 
atsisveikinti senuosius metus 
ir sutikti naujuosius.

Šiemet Aidas švęsdamas 
savo 66-ųjų metų jubiliejų, 
rengia šaunų bankietą su 
dainų programa. Kas norės, 
galės ir pasišokti.

Prašome visus Aido Choro 
rėmėjus ir lietuviškų dainų; 
mylėtojus ateiti į parengimą 
ir popietę praleisti kartu su 
aidiečiais.

Parengimas įvyks šių metų 
paskutinę dieną, sekmadienį, 
gruodžio 31 dieną, 2 vai. po!

Danilevičienė.

dar nenuspręsta, ar 
daryti.jai operaciją.

Finansų sekretorė
jYakstis ir iždininkė

Anne
Nelė

tienė ir 
i Dėkojame.

Po susirinkimo turėjome 
Į vaišes, kurias paruošė Ma
rytė Stukienė.

Sekantis klubo susirinki

pietų, Laisvės salėje, 102-021sužeidė. Nuo to sužeidimo jis 
Liberty Avė., Ozone Park, tapo visam amžiui invalidu.

Aplankius invalidą
.. . Pramogų kalendorius

Povilas Melvidas amžiumi'
dar jaunas vyras, tik 67 ; GRUODŽIO 31 D.
metų, gimęs Amerikoje. Ma- Aido Choro bankietas su 
žą tėvai išsivežę į Lietuvą. , menine programa ir šokiais 
Lietuvoje užaugo. Prieš an- i įvyks 2 vai. po pietų, Laisvės 
trą pasaulinį karą sugrįžo į salėje, 102-02 Liberty Avė., 
savo gimtąją šalį Ameriką. [Ozone Park, N. Y. Užbaigsi’ 
Karui prasidėjus, Povilas bu- į me senus 1978 metus links- 
vo paimtas į kariuomenę, mai su aidiečiais.
oro laivyną. Po apmokymo 
buvo išvežtas į Pacifico salas 
kovoti prieš Japonus.

Japonų orlaiviai atskridę 
bombardavo tą salą, kur P. 
Melvidas dirbo orlaivių me
chaniku. Ten Povilą sunkiai

KOVO 4 D.
New Yorko Lietuvių Mote

rų Klubas minės Tarptauti
nės Moters Dieną—Kovo Aš
tuntąją.

! Ventienė pranešė apie Klubo mas kuris įvyks gruodžio 19 
finansinę padėtį. Nastė Buk-

i nienė ir Julia Lazauskienė 
raportavo iš dovanų darbuo

tės. Jos abi puikiai dirba.
Lapkričio 18 Bay front ligo- ‘r Kalbėjome apie minėjimą 

ninėje nuo širdies priepuolio Tarptautinės Moters Dienos 
mirė Antonetė Kairienė, 82 ‘ir nutarėme rengti šį minėji- 
metų amžiaus. Paliko liūdin-im4 kovo 5 d., Laisvės salėje. 
Čius du sūnus ir jų šeimas.! . Bimbienė kvietė nares

; lankyti į mūsų klubą, links
imai praleisite laiką.

Mirė

Čius du sūnus ir jų šeimas. į Bimbienė kvietė nares 
Vienas gyvena Chicagoje, ki-! ^a^vau^ koncerte pagerbi- 
tas St. Petersburge ir brolį!--------------------------------------
Stasį Lietuvoje. Buvo pašai ! Organizacijų ROriU 
vota Wilhelm Thurston kop-i , „ ,
lyčioje. ! visuomenines

Velionė buvo pažangių or-į 
ganizacijų narė. ! P® ® flUS

Atsisveikinimo kalbą pasa
kė Aldona Aleknienė. ’.__
nės palaikai sudeginti.

Lapkričio 20 klubo salėje 
palydovai pavaišinti pošer- 
meniniais pietumis.

Velionės artimiesiems reiš
kiu širdingą užuojautą.

Pranešimai
Gruodžio 16 LLD 45

pos renginys-pietūs 12 vai.
Gruodžio 23 klubo rengi-j 

nys—pietūs 12 vai.
Gruodžio 30 klubas rengia' 

naujųjų 1979 metų sutikimą. 
Bus pietūs, dainų programa, 
šokiai.

Sausio 27 įvyks klubo kon
certas. Iš Chicagos atvyksta 
dainininkės su nepaprastais

d. bus metinis. Jame rinksi
me valdybą ateinantiems 
metams. Po susirinkimo tu
rėsime šaunias vaišes. Narės 
kviečiamos atnešti ką nors 
pagamintą namuose. Taipgi 
turėsime “grab bag” ir kiek
viena narė taipgi prašoma 
atnešti ką nors į “grab bag.”

A. Rainienė, korespondentė

Kazokytė, buvusi slaugomas ir prižiūrimas se- ; 
ir solistė, sveikina sutes Valerijos Milvidaitės- 

Aido Chorą su Naujaisiais Kazlauskienės. Ji turi daug 
metais, linki Chorui dar ilgai varS° prižiūrėti brolį, negali | 
dainuoti ir lietuvišką publiką vien0 palikti, norėtų dažniau 

j linksminti gražiomis lietuvis- atsilankyti į parengimus. O ; 
; komis dainomis. Su sveikini- išauti kitą žmogų prižiūrėti ■ 

[tokį ligonį, sunku.
Šiuo metu Melvido sveika- Į 

ta pablogėjo, nes pergyveno i 
dar vieną operaciją.

V. Kazlauskienė 
draugei užsakė 
Lietuvą.

Mes užjaučiam Povilą ir jo 
sesutę Valeriją jų sunkiame 
gyvenime. P. V.

Zuzana 
ai die te

mu prisiuntė Chorui auką $5.
Choro valdyba

Serga
New Yorko Lietuvių Mote- 

Per daug metų Povilas yra rų Klubo veikli narė Julia 
Shimkienė pranešė telefonu, 
kad jos vyras Frank Shim- 
kus buvo išvežtas į Lutheran 
ligoninę, Brooklynę, šešta
dienio rytą, gruodžio 2 d. 
Daktarai sako, kad jam atsi
radusi viduriuose kraujojanti 
opa.

Linkime d. Shimkui greit 
susveikti. IM

SAN FRANCISCO, CAL

VENEZUELOJE LAIMĖJO 
KRIKŠČIONYS

Caracas. — Nuo 1973 metų 
Venezuela valdė Demokrati
nės Veiklos Partija su prezi
dentu Carlos Andres Perez 
priešakyje. Praeitą antradie
nį rinkimus laimėjo Socialinė 
Krikščionių Partija. Jos kan
didatas į prezidentus Herre
ra gavo 458.539 balsus, o 
valdančiosios partijos kandi
datas Pinerua—410,441. Tuo 
būdu Herrera tampa Vene- 
zuelos prezidentu.

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Valstijų vyriausy
bė ragina Jungtinių Tautų 
Generalinę Asamblėją užgin
ti Egipto ir Izraelio Camp 
David susitarimą. Bet mažai 
vilties, kad dauguma Asam
blėjos narių tą raginimą 
priims ir užgirs.

savo
Laisvę" į j

New Yorkas. — Miesto 
pašalpos departamento virši
ninkai sako, kad apie 70,000 
iš 900,000 pašalpą imančių 
žmonių neturi teisės jų gauti 
ir yra priversti gautas pašal
pas sugrąžinti. Esama tokių, 
kurie turi gerai apmokamus 
darbus, bet ir iš miesto ima 
pašalpą.

Mexico City. — Čia lapkri
čio 30 įvyko penktasis leng
vas žemės drebėjimas. Per 
šiuos drebėjimus 10 meksi
kiečių žuvo, o keli šimtai 
sužeisti. Medžiaginiai nuo
stoliai nedideli.

United Nations, N. Y. — 
Nedidelė sala Dominica, kuri 
tapo nepriklausoma tik lap
kričio 3 dieną, nori įstoti į 
Jungtines Tautas. Tai bus 
151-oji pasaulinės organizaci
jos narė.

Rašydami apie organizaci- 
Velio- JO reikalus, mūsų korespon

dentai, kaip matome, visada 
taipgi parašo apie mirusius 
bei sergančius draugus. Jie 
sveikuosius draugus paragi
na sergančiuosius aplankyti 
ir sergantiems palinki greitai 
sustiprėti.

Kaip žinoma, ne visi ser
gantieji draugai turi artimų, 
kurie jiems padėtų.

Kai mes buvome jauni, 
tokie reikalai mūsų nevargi
no. Bet dabar—padėtis kito
kia. Daug mūsų bičiulių gy
vena pavieniai. Kiti„ nors ir 
turi šeimas, bet nevisuomet 
šeimos išgali sergantiesiems 
pakankamai padėti. Todėl, 
kai anais metais ilgai sirgo 
Moterų \Rlubo veikli narė 
M arijom a Mikalauskienė,
Klubo valdyba paskyrė Mar
celę Jakštienę, O. Kasrnočie- 
nę ir Adelę Rainienę ją 
reguliariai lankyti ir jai pa
dėti. Tos draugės savo parei
gas rūpestingai atliko.

Lapkričio 24 dieną supylė- 
me kapą Domicėlei Galinaus- 
kienei. Ji pagyveno pavie
niai. Kai pašlijo jos sveikata, 
ja rūpinosi Adelė Rainienė. 
Kartą į savaitę arba ir daž
niau pas ją nuvykdavo, aprū
pindavo maistu ir sutvarky
davo jos kitus reikalus. Kai 
ji mirė, jos palaidojimu rūpi
nosi velionės paskirtos dvi 
klubietės jos pomirtinius rei
kalus sutvarkyti.

Kiek plačiau pažymėjau 
tiktai apie dviejų mūsų orga
nizacijos narių paskutines 
gyvenimo dienas, bet pana
šių atsitikimų yra buvę ir 
daugiau. K. Petrikienė

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

SAN FRANCISCO, CAL.
kuo- j

Benediktas Sutkus

BRIEFS
It’s a lovely tradition to 

greet your friends during 
the holiday season by placing 
an ad in Laisve. It saves 
your time and at the 
time helps your paper. 

* * *
Records show that 

percent of American
and 34,3 percent of Ameri
can women could 
live to be 
Metropolitan 
Company.

*

same

13,8 
men

85,
expect to 
says the 
Insurance

*
like to treat 
good movie 
two of them

IŠ LAPKRIČIO 19 SAN i siusiąs dainas ir pora anglų 
FRANCISCO IR OAKLAND; kalba dain«- piJanu akompa- 

j navo Mildred Stensler. Po- 
! pietės dalyviai solistą Bekerį 
! palydėjo su gausiais aplodis- 
1 mentais.

Popietės vaišėms paruošti 
pasidarbavo Violet Taraškie-

■ nė, Ksavera Karosienė, Jim 
i ir Margaret

LLD KUOPŲ ŠAUNAUS 
RENGINIO
Niuyorkiečiai Svečiai:

Renginys įvykoz Suomių; 
patalpose Berkeley, Cal. j 
Tikslas — pasitikti mielus | 
svečius iš New Yorko—ener-i. . .v. .
gingąją Aido Choro mokyto-; ? . ’
ją Mildred Stensler ir žymųjį j L<aymond,. M^hulis, Tdda 
solistą Viktorą Bekerį. Tik- ‘ Klng lr kltL Beje’ z.Vmet’na- 
rai džiugu, kad mieli artistai; 
aplanke tolimą Kaliforniją, ir j 
čia mus sužavėjo jau senokai! 
girdėtomis gražiomis lietuvių 
dainomis. Publikos prisipildė 
žemutinė Suomių salė, nepai
sant. kad San Francisco ir jo 
apylinkę šią visą dienelę ap
lankė pirmasis šio sezono 
lietus.

Stalai buvo papuošti gyvų 
gėlių puokštėmis, kurioms 
visada atveža Ks. Karosienė 
ir V. Taraskienė iš savo 
darželių.

Baigiantis vaišėms, komi
teto narė Ksavera dalyvius 
pakvietė į koncertinę salę, 
kurioje vyko dainų koncer
tas.

Visų pirma aido Choro mo
kytoja Mildred Stensler per
teikė dalyviams šiltus sveiki
nimus nuo Aido Choro narių 
ir nuo laikraščio “Laisvės” 
nenuilstančių darbuotojų. Po , 
to solistas Viktoras Bekeris [ 
savo aukštu, gražiu balsu 
mums nepašykštėjo sudai
nuoti net kelias dabartinės __ _____
Lietuvos kompozitorių gra- ISutkiene pavyko susitikti su

Mirė 1967 m. gruodžio 8 d.
Mielas Beni, nepamiršiu tavęs niekuomet.
Dirbsiu dėl idėjos, dėl kurios tu dirbai, gyvas 

būdamas . . .
VALĖ SUTKIENĖ, žmona

1 kad vietinės LLD kuopos 
j narė Aldona Fitzgibbons bu- 
i vo pasižadėjusi paruošti vai- 
' šių šiai popietei, bet, nelai
mei, jos draugas F. Fitzgib
bons—staiga susirgo ir per
gyveno pavojingą operaciją. 
Nuo savęs ir popietės rengė
jų bei draugų vardu nuošir
džiai linkiu 
greit, greit 
nai atgauti 
sveikatą.

Taip pat 
sueigoje buvo malonu matyti 
Beatrice Kubilienę, grįžusią 
iš Kanados, kur ji ten pra
leido kelis mėnesius.

Popietės rengėjų ir dalyvių 
vardu širdingiausia padėka 
svečiams—solistui Viktorui 
Bekeriui ir Aido Choro mo
kytojai Mildred Stensler už 
atsilankymą, dainas ir šiltą 
draugiškumą. Taip pat ačiū 
vaišių ruošėjams už triūsą. 
Šią puikią popietę ilgai prisi
minsime.
VIEŠNIA IŠ LIETUVOS

Aną dieną mums su Vale

F. Fitzgibbons 
sutvirtėti ir pil- 
savąją brangią

šioje jaukioje

and the Soviet Union. What 
takes place between these 
two will determine whether 
the world will have peace or 
continue to suffer ever-esca
lating arms race and v ar.

* * *
Birthdays of three well 

known people are coming up 
in January—Anthony Bimba 
January 22; Paul Venta Jan
uary 25 and Victor Becker 

| January 20. Oldest is Antho- 
j ny Bimba who has reached a 
'very important year—85. 
i * * *

A gala concert dedicated 
to Paul Robeson is going to 
be at Madison Square Gard
en’s Felt Forum on Decem
ber 16. Performers at the 
event will include Stephanie 
Mills, David Amram, Marie 
Brooks Dance Theater of 
Harlem, Odetta, performers 
from Cuba and the Bolshoi 
Ballet. Use

*
If you would 

yourself to a 
then there are
playing in New York Thalia 
Theater, 95th Street & 
Broadway. They are “The 
Ascent” and “The White 
Ship.”

* * *
A total of 761 women were 

elected to state legislatures 
in last elections. This is an 
increase of 58. About three- 
fifths were elected on the 
Democratic ticket.

* * *
If you really want to knov 

where the Soviet Unior 
stands, or any other countrj 
for that matter, listen t( 
radio'Station WKCR 89, < 
FM. It is the only station ir 
the country which broad 
casts every important Unit 
ed Nations Session. Session* 
start at 10:30 A M or 3:0C 
P. M. Sessions are irregular: 
you can 
280-5223.

call the station

Semit

Robeson as Othello

tetą Emily 
laiko pavie-

* * *
the CIA

mėnesiui
pasižvalgyti po JAV. 
viešnios teta Emily 
yra vietinės mūsų

LLD kuopos narė. Nuošir
džiai linkime mielai Birutei 
puikios viešnagės Amerikoje 
ir laimingai pasiekti Lietuvos 

1 krantus. M. B-tė

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

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Antaninai Kairienei
Giliai užjaučiu velionės sūnus: Anton ir Juozą 

Mauragus, jų šeimas ir kartu liūdžiu.
ALMA BRUWER

malonia ir pilna draugiškumo 
viešnia tauragiete Birute 
(Ruti) Gaile iš Lietuvos. Bi
rutė Gailė yra laboratorijos 
vedėja, biologė. Ji darbuoja
si geriamojo vandens tyrinė
jimuose. Viešnia Birutė yra 
latvių tautybės, bet ji sako, 
kad jai labai patinka ir Lietu
va ir lietuviai. Birutė gyvena 
Lietuvoje ir dirba jau 15-ka 

kalba lietu-metų. Ji puikiai 
j viškai.

Birutė Gailė į Ameriką 
atvyko pas jos 
Semit 
šėti ir

EAST BRUNSWICK, N, .1.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Agota Klimienė
MIRĖ

1948 m. gruodžio 6 d.
Daug metų jau prabėgo nuo jos mirties, bet 

mūsų mielos Mamytės niekad nepamiršime.
EMILIJA-dukra

“When 
make a personal investiga
tion, they concentrate pri- 

i marily on the victim’s drink
ing and sexual habits, and 
also on his financial needs 
and his attitude toward 
world communism. Anyone 
who is anti-communist, who 
likes whiskey and beautiful 
women, and who also lacks 
money—almost certainly ac
cept CIA recruitment.” (Phi
lip Agee, in his new book 
“Dirty Work.”)

* * *
The single most critical 

relationship between nations
is that of the United States




