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KRISLAI
Labai džiugu
Šlovė Lietuvos jaunimui! 
Atidengs finansines 

slaptybes
Štai kam tarnauja valdžia 
Už Klano uždarymą 
Areštai, areštai . . .

A. BIMBA
Tikiu, kad visi, kurie turė

jome laimę praeitą sekma
dienį dalyvauti “Laisvės” 
metiniame koncerte, ilgai jo 
nepamiršime. Ir publika vos 
sutilpo salėn, nepaisant labai 
nepalankaus oro, ir savų me
ninės programos įvairumu. O 
po koncertinės programos 
savo vaišėmis bei užkan
džiais šis mūsų parengimas 
buvo mano atminime vienas 
iš geriausiai pavykusių.

Nuoširdžiausias ačiū vi
siems, kurie kuo nors prisi
dėjote prie jo padarymo to
kiu.

Su dideliu pasididžiavimu 
skaitau “Komjaunimo Tieso
je” (lapkr. 2 d.):

“Spalio 31 d. Vilniuje, Me
no darbuotojų rūmuose, įvy
ko respublikos jaunųjų kūry
binių darbuotojų pasitari
mas. Jame apsvarstyti jau
nųjų rašytojų, dailininkų, 
kompozitorių, architektų, 
žurnalistų, atlikėjų, kitų me
no šakų atstovų uždaviniai, 
didinant literatūros ir meno 
vaidmenį komunistiniame 
darbo žmonių auklėjime. 
Pranešimą padarė Lietuvos 
LKJS CK pirmasis sekreto
rius V. Baltrūnas.

Pastaraisiais metais žymiai 
suaktyvėjo kūrybinių sąjun
gų ir organizacijų jaunimo 
sekcijų veikla. Pastoviai ren
giamos kūrybinio jaunimo 
stovyklos, susitikimai su 
darbo žmonių kolektyvais, 
penkmečio pirmūnais. Tai 
įgalina jaunimą geriau pažin
ti gyvenimą, aktyviau daly
vauti visuomeninėje ir kultū
rinėje veikloje, sudaro sąly
gas vaisingam kūrybiniam 
darbui”.

□
Iki šiol, kaip žinoma, Vati

kano finansiniai reikalai buvo 
laikomi giliausioje slaptybė
je. Dabargi, pasak Chicagos 
kunigų “Draugo” (lapkr. 7 
d.), Popiežius Jonas Paulius 
II susišaukė kardinolus į 
konferenciją ir “ją atidaręs 
pranešė jiems, kad jis nutarė 
atidaryti Vatikano finansines 
knygas ir supažindinti kardi
nolus su Bažnyčios ekonomi
ne padėtimi. Pranešimą tuo 
klausimu padarys kardinolas 
Giuseppe Caprio. Jau pernai 
kardinolas Egidio Vagnozzi 
atidengė, kad Bažnyčios fi
nansai nėra geroje padėtyje 
ir neša deficitą”.

L J
O štai pranešimas iš San 

Francisco, Cal. Jame skai
tau: Nors Pacific Gas & 
Electric Co. nuo šių metų 
balandžio mėnesio iki birželio 
mėn. pasidarė gryno pelno 
$468,314,000, Californijos 
valdžia paskelbė, kad jinai 
leidžia jai pakelti dujų ir 
elektros kainą net 50 procen
tų!

Juk tai baisus vartotojų 
apiplėšimas. Kodėl tyli gu
bernatorius Brown, kuris 
perša save kandidatu į prezi
dentus? Tas parodo, kad šis 
liaudies apiplėšimas yra at
liekamas su jo žinia ir sutiki
mu .. .

Gal kai kurias 
jėgaines nutars 
uždaryt

Washingtonas. — Greitu 
laiku Kongresinė branduoli
nės energijos reguliavimo 
komisija turėsianti apsvar
styti ir nutarti, kas reikia 
daryti su branduolinėmis jė
gainėmis, kurios randasi ša
lia didmiesčių. Pasiūlymas 
yra jas uždaryti, arba iškelti 
kur nors daug toliau nuo 
tokių didmiesčių, kaip New 
Yorkas, Philadelphija bei 
Pittsburghas.

Iš viso šioje šalyje jau yra 
pilnai įrengtos ir veikia 72 
branduolinės jėgainės. Dide
lė jų dalis randasi prie tirštai 
apgyventų vietų. Kai buvo 
pradėta jas statyti, apie pa
vojų apylinkės gyventojams 
nebuvo pagalvota. Tai moks
lininkų kaltė, kad jie tokio 
pavojaus nenumatė.

Islamabad, Pakistanas. — 
Už bandymų 1978 metais 
pagrobti keleivinį lėktuvą. 
Pakistano teismas nubaudė 
mirtimi Sayed Hussain.

Prezidentas atidėjo 
kelionę į Kanadų

Washingtonas. — Praeitą 
savaitę prezidentas Carteris 
su oficialiu vizitu turėjo lan
kytis Kanadoje. Bet dėl susi
dariusios labai rimtos padė
ties su įvykiais Jungtinių 
Valstijų ambasadoje Irane, 
jo kelionė atidėta. Dabar 
nežinia, kada ji įvyks.

Vienus suėmė, o kiti 
tebesislapsto

Moundsville, W. A. — 
Neseniai čia iš taip vadinamo 
aukšto saugumo kalėjimo pa
bėgo 15 kalinių. Aštuoni iš jų 
jau sugauti ir sugrąžinti į 
kalėjimą, vienas rastas negy
vas, o 6 tebesislapsto. Už 
pabėgimą kaltinamas kalėji
mo sargų neatsargumas.

□
Pradeda išsisemti šios ša

lies žmonių kantrybė. Jie 
mato, kaip daugelyj vietų Ku 
Klūks Klano teroristai kelia 
galvą, o valdžia nieko nedaro 
jų siautėjimui padaryti galą.

Prieš kelias dienas North 
Carolina valstijos Greensbo
ro mieste nužudymas keturių 
Klano priešų iššaukė giliau
sią pasipiktinimą ypač juo
duosiuose amerikiečiuose. 
Kaip tik tarp jų ir prasidėjo 
platus judėjimas už spaudi
mą valdžios, kad ji Ku Klūks 
Klaną uždarytų, uždraustų 
jam veikti. Yra visos gali
mybės šiam antiklaniškam 
judėjimui trumpu laiku 
apimti visą šalį ir priversti 
valdžią ką nors daryti.

□
Šių metų gegužės mėn. 

buvo Chester, S. C., nužudy
tas jaunas textiles darbinin
kas Mickey McClinton. Bet 
policija nesistengė surasti 
žudiko ir patraukti atsako
mybėn. Žmonės pasipiktino 
ir lapkričio 12 d. suruošė 
protesto demonstraciją. De
monstrantai reikalavo, kad 
valdžia paskirtų specialų 
prokurorą šiam įvykiui ištir
ti. Bet juos užpuolė ginkluo
ta policija ir daugelį jų sumu
šė, o net 44 suareštavo! 
Girdi, jie neturėjo policijos 
leidimo demonstruoti!

Socialistų vadovybė už 
SALT II sutartį

Estoril, Portugalija. — 
Lapkričio pirmomis dienomis 
čia buvo laikomas Socialistų 
Internacionalo Biuro arba 
Vykdomojo Komiteto susi
rinkimas. Jame dalyvavo žy
miausi Internacionalo vadai, 
jų tarpe buvo ir Austrijos 
premjeras Bruno Kreisky, 
buvęs Vakarų Vokietijos 
premjeras ir Socialdemokra
tų Partijos pirmininkas Willy 
Brandt.

Socialistų Internacionalas 
vienbalsiai užgyrė SALT II 
sutartį su Tarybų Sąjunga ir 
ragino Jungtinių Valstijų Se
natą ją ratifikuoti.

Biuras taipgi priimtoje re
zoliucijoje išreiškė didelį pa
sitenkinimą, kad Tarybų Są
jungos prezidentas Brežne-

Telegrama iš Lietuvos
VALSTYBINIŲ PREMIJŲ 
LAUREATAI

Vilnius. — Lapkričio 12 
dieną paskelbtos kasmetinės 
TSRS valstybinės premijos. 
Laureatų tarpe —Lietuvos 
TSR mokslų akademijos aka
demikas, matematikos ir ki
bernetikos instituto direkto
rius Vytautas Statulevičius. 
Premija paskirta už darbų 
ciklą iš tikimybių teorijos, 
paruoštą kartu su kitais 
TSRS mokslų akademijos 
matematikais. Vilkaviškio 
rajono Juliaus Janonio kolū
kio laukininkystės brigadi
ninke Janina Labašauskienė 
pelnė šį aukštą valstybinį 
apdovanojimą už įžymius 
darbo laimėjimus sąjunginia
me socialistiniame lenktynia
vime.
LIETUVOS PASIUNTINIAI 
PRANCŪZIJOJE

Lapkričio 10 dieną Prancū
zijoje prasidėjo TSRS kultū
ros dienos, kurias surengti 
patikėta Tarybų Lietuvai. 
Dalyvauti jų renginiuose iš
vyko Lietuvos TSR delegaci
ja, kurios sudėtyje Lietuvos 
TSR ministrų tarybos pirmi
ninko pirmasis pavaduotojas 
Ksaveras Kairys, Lietuvos 

Siūlosi kandidatu į

Senatorius Howard H. Baker su žmona Joy.
Washingtonas. —Senatorius Baker laikomas vienu popu

liariausių republikonų Senate. Jis pareiškė, kad jis norėtų 
būti Republikonų Partijos kandidatu į prezidentus ir jau 
pradėjo kampaniją už laimėjimą nominacijų. Jis sako, kad 
jo žmona Joy šiam jo užsimojimui pilnai pritaria ir žada 
veikliausiai dalyvauti kampanijoje už jo nominacijas.

vas buvo susitikęs su Socia
listų Internacionalo Biuro na
riais ir tarėsi nusiginklavimo 
reikalais.

Salem, Ore. — Policija 
sako, kad ji rado branduoli
nėje jėgainėje įtaisytą narko
tikų pardavinėjamo platų 
biznį. Vienuolika šinkorių 
suėmė ir biznį likvidavo. 
Suimtieji būsią smarkiai nu
bausti.

New Yorkas. — Už sužei
dimą smegenų Soundrai Nel
son, 32 metų, per operaciją 
miesto ligoninėje, be teismo 
miesto valdžia sutiko jai ap
mokėti net $1,350,000. Aiš
kiai buvo nustatyta, kad už 
tą nelaimę kalti chirurgai.

TSR Aukščiausiosios Tary
bos užsienio reikalų komisi
jos pirmininkas, Lietuvos 
KP CK užsienio ryšių sky
riaus vedėjas Feliksas Stru
milas, TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos deputatas, Lietuvos 
TSR rašytojų sąjungos val
dybos pirmininkas Alfonsas 
Maldonis, Lietuvos draugys
tės ir kultūrinių ryšių su 
tužsienio šalimis draugijos 
prezidiumo pirmininkas Ra
mojus Petrauskas.
ŠVENTES PROGRAMA 
ĮDOMI IR ĮVAIRI

Aštuoniolikoje didžiausių 
Prancūzijos miestų savą me
ną pademonstruos akademi
nis liaudies dainų ir šokių 
ansamblis “Lietuva”, TSRS 
liaudies artistas Virgilijus 
Noreika, Lietuvos kamerinis 
orkestras, vadovaujamas 
profesoriaus Sauliaus Son
deckio. Keturiasdešimtyje 
šalies miestų įvyks įvairūs 
kultūriniai renginiai—susiti
kimai, vakarai, parodos, 
skirtos Lietuvos TSR. Pran-i 
cūzijos ir Tarybų Sąjungos 
Draugijos Paryžiaus skyriuje 
surengta Lietuvių dailės ir 
liaudies kūrybos paroda.

V. Petkevičius

Seniausias 
amerikietis

Bartow, Pla. — Po sunkios 
ligos iš gyvųjų tarpo čia 
išsiskyrė Charlie Smith, su
laukęs 137 metų amžiaus. 
Velionis buvo laikomas se
niausiu šioje šalyje žmogumi. 
Jis buvo gimęs 1854 juodųjų 
vergų šeimoje. Ir jam pa
čiam jaunuoliu esant teko 
vergauti. Rasti dokumentai 
parodo, kad jis į vergus buvo 
parduotas New Orleans 
mieste.

Atlanta, Ga. — Coca Cola 
korporacijos pirmininkas Ro
bert W. Woodruff nustebino 
šio miesto daug gyventojų, 
padovanodamas Emory Uni
versitetui net $100,000,000. 
Ši auka esanti stambiausia 
aukštajai mokyklai auka vi
soje šios šalies istorijoje.

Kaltina Jungtines 
Valstijas

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryboje pasidarė 5 tuščios 
vietos. Keturias vietas jau 
užpildė Vokiečių Demokrati
nė Respublika, Nigerija, Tu- 
nisija ir Philipinai. Penktoji 
vieta priklauso Kubai, bet 
tebėra tuščia. Kuba kaltina 
Jungtines Valstijas, kad jos 
pasipriešinusios jos išrinki
mui ton vieton.

RINKIMUS PRALAIMĖJO, 
BET PARTIJOJE 
PASITIKĖJIMO 
NEPRARADO

Ankara, Turkija. — Praė
jusį mėnesį įvykusiuose par
lamento rinkimuose valdan
čioji Republikinė Liaudies 
Partija skaudžiai pralaimėjo 
ir jos vadas Premjeras Bu- 
lent Ecevit su savo kabinetu 
turėjo rezignuoti. Betgi savo 
partijoje, kurios suvažiavi
mas įvyko po rinkimų, Ece
vit, kaipo vadas, pasitikėji
mo neprarado. 1,429 delega
tai balsavo už pilniausią juo- 
mi ir jo vadovybe pasitikėji
mą, o tiktai 20 delegatų 
pareiškė nepasitikėjimą.

Rinkimus laimėjo dešiniųjų 
taip vadinama Teisingumo 
Partija ir dabar jos vadas 
Demirel veda derybas su 
kitomis dešiniosiomis grupė
mis dėl sudarymo naujos 
vyriausybės.

Detroit, Mich. — General 
Motors Corporation, Ford 
Motors Company ir Chrysler 
Corporation skundžiasi, kad 
jų automobilių pardavimas 
per spalio mėnesį sumažėjęs 
net 20 procentų. Tas, girdi, 
parodo, kad ekonominė rece
sija gilėja, infliacija ir nedar
bas tebekyla ir laikai sunkė
ja.

Tarybų Sąjunga siūlo tuoj 
pradėti derybas mažinimui 

ap siginklavimo
Maskva. — Prieš kelias 

dienas interviu su dienraščio 
“Pravdos” korespondentu 
Tarybų S-gos prezidentas 
Leonidas Brežnevas aštriai 
kritikavo prezidento Carterio 
sumanymą tuojau pradėti 
masiniai gaminti vėliausios 
rūšies raketas ir jomis apgin
kluoti NATO europines šalis. 
Dabar tik laukiama iš tų 
šalių (Anglijos, Prancūzijos, 
Italijos, Vakarų Vokietijos ir 
kt.) sutikimo tas raketas 
priimti ir jomis apsiginkluo
ti. Carteris siūlo pagaminti 
572 tokias raketas ir jas 
išdėstyti Vakarų Europoje. 
Jos visos būtų nukreiptos 
prieš Tarybų Sąjungą.

Šį prezidento Carterio su
manymą ir siūlymą Brežne
vas laiko labai pavojingu 
pasaulinei taikai. Jo vykdy
mas padidintų tarptautiniuo
se santykiuose įtampą ir gin- 
klavimosi varžybas. Prezi-

Svečiai iš Bulgarijos ir 
Suomijos Lietuvoje

Vilnius. — Neseniai Tary
bų Lietuvoje viešėjo grupė 
Bulgarijos Liaudies Respub
likos vadovaujančių mokslo 
darbuotojų ir žemės ūkio 
specialistų. Svečiai domėjosi 
Tarybų Lietuvos žemės ūkio 
laimėjimais, žemiu ekonomi
nio vertinimo, dirvų derlin
gumo didinimo ir kitais klau
simais.

Svečiai lankėsi Respublikn 
niame žemėtvarkos projekta
vimo ir Žemės ūkio ekonomi
kos mokslinio tyrimo institu
tuose, Vilniaus šiltnamių 
kombinate ir Žemdirbystės 
mokslinio tyrimo instituto 
Vokės filiale.

Spalio mėnesio paskutinė
mis dienomis (atvyko sp. 25

Bažnyčių Taryboje 
aštrus pasidalijimas

Nacionalinė Amerikos Baž
nyčių Taryba susideda iš 30 
protestantiškų ir ortodoksiš
kų bažnyčių. Tai jau gana 
sena organizacija. Ji kai ku
riais svarbiais socialiniais bei 
politiniais klausimais yra 
užėmus gana liberališką po
ziciją.

Bet dabar Nacionalinė Baž
nyčių Tarybą esanti labai

Kritikavo 
valdžios

New Yorkas. — Lapkričio 
3 dieną kalbėdamas River
side Church salėje kongres- 
manas Ronald Dellums labai 
smarkiai kritikavo ir pa
smerkė Jungtinių Valstijų 
politiką Kubos klausimu. Jis 
pasmerkė prieš Kubą dar ir 
šiandien vartojamą boikotą 
ir reikalavo, kad jis būtų 
tuojau panaikintas ir kad su 
Kuba santykiai būtų pilnai 
atsteigti.

Kongresmanas Dellums su 
keliais kitais kongresmanais 
lankėsi Kuboje ir savo aki
mis pamatė, koks didelis 
progresas jau padarytas vi- 

dentas Brežnevas įspėjo 
NATO šalis rimtai pagalvoti 
pirma, negu jos nuspręs ką 
daryti su šiuo Jungtinių Val
stijų prezidento pasiūlymu.

Iš savo pusės, sako Brež
nevas, Tarybų Sąjunga siūlo 
tuoj pradėti derybas sumaži
nimui Europoje raketinių jė
gų. Tarybų Sąjunga sutin
kanti tas jėgas sumažinti, 
jeigu tik NATO šalys ne
priims Amerikos prezidento 
siūlymo. .

Vadinasi, dabar viskas pri
klauso nuo Jungtinių Valsti
jų ir jos talkininkių, kurį 
kelią jos pasirinks: kelią link 
mažinimo apsiginklavimo ir 
naujo karo pavojaus, ar kelią 
link dar padidintų ginklavi
mosi varžybų ir naujo viską 
naikinančio branduolinio ka
ro. Pamatysime netolimoje 
ateityje. Vakarų Europos ša
lių vadovybės turės tai nu
spręsti.

d.) taipgi Tarybų Lietuvoje 
lankėsi Suomijos Komunistų 
Partijos delegacija.

Lietuvos Komunistų parti
jos Centro Komitete įvyku
sio pokalbio metu CK pramo
nės ir transporto skyriaus 
vedėjas L. Maksimovas su
pažindino delegacijos narius 
su Lietuvos TSR Liaudies 
ūkio vystymo pagrindinėmis 
kryptimis ir perspektyvo
mis, papasakojo apie įvairia
pusišką respublikos partinių 
organizacijų veiklą.

Suomijos komunistai susi
pažino su Vilniumi, Kaunu, 
Trakais, lankėsi pramonės 
imonėse ir mokymo įstaigo
se.

aštriai pasidalijusi Izraelio 
klausimu. Ypač šiaurinių va
karinių valstijų, ypač, žino
ma, New Yorko valstijos 
bažnyčios labai kietai palai
kančios Izraelio pusę prieš 
arabus. Betgi taipgi geras 
skaičius protestantiškų baž
nyčių simpatizuojančios ara
bams jų ginčuose su izraeli
tais.

ir smerkė 
politiką
sose srityse. Dellums sako, 
kad Kuba stato naują sociali
nę socialistinę santvarką, bet 
toms jos didvyriškoms pa 
stangoms labai kenkia prieš 
ją įvesta blokada.

Kongresmano Dellumo pa
siklausyti buvo prisirinkus 
pilna salė niujorkiečių.

New Yorkas. — Miesto 
merui Koch sargų skaičius 
padidintas. Kur tik jis dabar 
eina, net keli ginkluoti sargai 
jį lydi. Antai praeitą penkta
dienį jam kalbant Sheraton 
Centre, prie jo stovi ir saugo 
du sargai.



AS PUSLAPIS

LITHUANIAN 
WEEKLY

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE 
PUBLISHING SOCIETY, INC. 

Published Fridays, except in case of holidays 
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N. Y. 11417 

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N.Y. 
Established April 5, 1911 - ANTHONY BIMBA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
I ruled States, per year...........$12.00 United States, per 6 months. . . $6.50
( anada. Lal Amer., per year . $15.00 Canada. Lal. Amer., 6 months . $8.00 
l-'oreien countries, per year . . . $15.00 Foreign countries, 6 months . . . $8.00

Ar bus išvengta 
kraujo preliejimo?

Reikia stebėtis, kad iki šiol Teherane ryšium su užėmimu 
Jungtinių Valstijų ambasados buvo apsieita be fizinio 
susikirtimo ir kraujo praliejimo. Sakoma, kad studentai, 
ruošdamiesi tam žygiui, tikėjosi iš ambasados darbuotojų ir 
sargų fizinio pasipriešinimo ir tam buvo pilnai pasiruošę. 
Aišku, kad tokiame susikirtime būtų buvę aukų iš abiejų 
pusių. Bet, kaip žinia, pasipriešinimo nebuvo ir niekas 
nenukentėjo.

Bet vėliausi pranešimai iš Teherano kalba apie padėties 
aštrėjimą. Dar visko gali būti. Nė viena pusė nenori nė 
kalbėti apie pasitraukimą iš užimtų pozicijų, apie nuolai
das, kurios vestų prie susitarimo ir šio svarbaus tarptauti
niuose santykiuose klausimo išsprendimo be pagalbos 
kokioje nors formoje fizinės jėgos.

Buvo pradėta gana plačiai kalbėti, kad pačiame Irane 
šiuo klausimu esąs aštrus pasidalijimas. Didelė dalis 
iraniečių esą priešingi šiam studentų žygiui. Jie norėtų’ 
amerikiečiams nusileisti, pamiršti buvusį šachą ir normali
zuoti santykius tarp Irano ir Jungtinių Valstijų.

Bet tokias kalbas arba mintis padaro bevertėmis 
vėliausias visų pripažinto aukščiausio izlamų vado Khomei
ni pareiškimas. Savo kalboje, pasakytoje lapkričio 11 
dieną, jis pareiškė, kad jis kalba visų 35 milijonų iraniečių 
vardu. Jis aštriausiais žodžiais pasmerkė prezidentą 
Carterį, išvadindamas jį “žmonijos priešu” už politiką Irano 
klausimu, už priėmimą ir globojimą buvusio Irano kara
liaus. Jis įspėjo Ameriką nenaudoti prieš Iraną šiame 
atsitikime nei ekonominio, nei militarinio spaudimo. “Mes 
viskam esame pasiruošę”, pareiškė Khomeini. Jokių 
derybų nebūsią. Vienintelis būdas išgelbėjimui įkaitomis 
ambasadoje laikomų 60 amerikiečių, pareiškė Khomeini, tai 
sugrąžinimas šacho į Iraną nubaudimui už jo nusikaltimus 
Irano žmonėms.

Khomeini savo kalboje nepamiršo ir popiežiaus Jono 
Pauliaus II, kuris irgi įsivėlė į šią padėtį Irane, ragindamas 
iraniečius išsikraustyti iš ambasados ir paleisti ten 
įkaitomis laikomus amerikiečius. Kaip galėjo būti, sako 
Khomeini, kad per 50 metų tėvas ir sūnus valdė ir 
priespaudoje laikė 35 milijonus Irano žmonių, kad prispaus
ti žmonės tikėjome susilaukti iš Popiežiaus nors žodelį 
užuojautos, bet nesulaukėme. 0 dabar staiga jam mūsų 
reikalai parūpo . . .

Pranešime iš Teherano sakoma, kad ši Khomeinio kalba 
visoje šalyje žmonių labai entuziastiškai sutikta ir sveikina
ma.

Taip šiuos žodžius rašant ambasados užėmimo ir 
įkaitomis laikymo amerikiečių dalykai ir stovi.

Vien žodžių neužtenka
Vidurio Rytuose padėtis vis dar nesitaiso. Beveik nė 

nebekalbama apie sunormalizavimą santykių tarp Izraelio 
ir arabiškų kraštų ir pasiekimą teisingos, pastovios taikos. 
Taikos reikalui nepasitarnaus ir vėliausias Izraelio kabineto 
nutarimas, naujų sodybų steigimo okupuotose arabų 
žemėse. Tiesa, kabineto drauguma nutarė, kad neleistina 
arabus iš savo ūkių tiesioginiu ar netiesioginiu būdu varyti 
laukan, jų žemes užgrobti ir jose steigti naujas izraeliečių 
sodybas, bet galima ir reikia jas steigti valstybinėse 
žemėse. O tokių žemių okupuotuose rajonuose esą gana 
daug.

Taigi, steigimas naujų sodybų ne tik nesustos, bet dar 
pasmarkės. 0 tas aštrins visą šiame pasaulio kampe padėtį 
ir sunkins taikos pasiekimo reikalą.

Labai gerai, žinoma, kad naujasis Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Donald F. McHenry, kuris užėmė pasitrau
kusio Andrew Young vietą, pareiškė, kad Vidurio Rytuose 
taikos pasiekimas neįmanomas be suteikimo palestinie
čiams pilnų ir teisingų teisių, bet jie žodžiais ir pasiliks, 
jeigu mūsų vyriausybė nepakeis savo politikos ir neragins, 
kad Izraelis taipgi tas teises į savo valstybę jiems 
pripažintų. Izraelis turi išsikraustyti iš okupuotų rajonų ir 
juos sugrąžinti arabams. Tiktai tuo keliu bus galima 
Vidurio Rytuose pasiekti teisingą ir pastovią taiką.

Tėvynė
Kur lygumos plačios žaliuoja, 
Kur teka srauni Jotija, 
Šešupė pro kaimus vingiuoja, 
Ten mano miela Zanavykija.

Ten rytmetį skelbia lakštutė, 
Ten lenkias bijūnų žiedai, 
Prie vartų ten stovi motutė 
Ir stebi, kaip auga javai . . .

Ten rūtos žaliuoja daržely, 
Sesutės ten pina kasas, 
Į laimę ten tiesiasi kelias, 
Ten stato sodybos naujas.

Kur lygumos plačios žaliuoja, 
Kur teka srauni Jotija, 
Ten mano tėvynė brangioji, 
Ten mano miela Zanavykija!

Kęstutis Balčiūnas

Kas ką rašo ir sako
LABAI VAISINGAS 
BENDRADARBIAVIMAS 
KOVOJE PRIEŠ LIGAS

Savaitraštyje “Gimtasis 
kraštas” (lapkričio 1 d.) pra
nešama:

Pasirašius memorandumą 
dėl bendradarbiavimo, spalio 
26 d. Maskvoje baigė darbą 
pirmasis Tarybų Sąjungos ir 
Amerikos simpoziumas me
dicinos technikos klausimais. 
Jame dalyvavo TSRS valsty
binio mokslo ir technikos 
komiteto TSRS sveikatos 
apsaugos, medicinos pramo
nės ministerijų, sąjunginės 
mokslinės medicinos techni
kos draugijos specialistai, 
taip pat 13 JAV firmų atsto
vai.

— Simpoziumas buvo sėk
mingas,— pasakė TASS-o 
korespondentui atstovaujan
tis simpoziumo pirmininkas, 
firmos “Hiulet Pakard” vice- ; ros 
prezidentas Ričardas Alber-
dingas.—Mes apsvarstėme 
ne tik problemas, susijusias 
su bendradarbiavimu medici
nos technikos srityje, bet ir 
bendros kovos už žmonių 
sveikatą visame pasaulyje 
kelius.

Jungtinėse Amerikos Val
stijose ir Tarybų Sąjungoje 
panaudojami visi ištekliai, 
kuriuos teikia mokslo ir tech
nikos pažanga, kad prakilnė 
medicina gautų vis geresnę 
techniką.

Viena perspektyviausių 
bendrų tyrimų sričių, pasakė 
R. Alberdingas, tai ligų diag
nostikos priemonės, įgalinan
čios išsiversti be instrumen
tinės intervencijos į organiz
mą, ir ultragarsinė diagnos
tikos aparatūra. Šioje srity
je, pasakė jis, pasiekta ne
mažų laimėjimų. Gerų rezul
tatų gali duoti ir mūsų spe
cialistų darbai, taikant intro- 
skopinius metodus medicino
je, naudojant elektronines 
skaičiavimo mažinąs diagnos
tikos reikalams. Tą patį gali
ma pasakyti ir apie sudėtin
gus tyrimus, susijusius su 
žmogaus organizmo vidaus 
organų pakeitimu dirbtiniais.

Tai nauja tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
mokslininkų bendradarbiavi
mo sritis. Reikia tikėtis, kad 
šis sėkmingas pirmas simpo
ziumas paskatins abi puses 
šioje svarbioje srityje ben
dradarbiavimą plėsti ir gilin
ti. Svarbesnę sritį už kovą 
prieš ligas sunku įsivaizduo
ti.

APIE PIENO MILTELIŲ 
GAMINIMĄ TARYBŲ 
LIETUVOJE

Žurnale “Mokslas ir tech
nika” (1979-10) R. Ignatavi
čienės straipsnyje “Pirmieji 
pieno milteliai Lietuvoje” ra
šoma:

“Viena pagrindinių penk
mečio užduočių pramonei— 
gamybos efektyvumo didini
mas. Pieno pramonėje gamy
bos efektyvumo didinimo re
zervas—kompleksiškas visų 
pieno sudėtinių dalių—rieba
lų, baltymų, pieno cukraus— 
panaudojimas. Respublikoje 
iki šiol buvo nepakankamai 
vertinamas liesas pienas. 
Tuo tarpu labai apsimoka jį 
džiovinti. Mat, sausas liesas 
pienas, t. y. lieso pieno 
milteliai,—puiki žaliava bal
tymų kiekiui beveik visuose 
maisto produktuose pagau
sinti. Pieno milteliai taip pat 
vienas pagrindinių kombi
nuotų pašarų gyvuliams ir 
paukščiams komponentų. 
Lieso pieno milteliai išsilaiko 
pakankamai ilgai, todėl vasa
rą pagamintą produkciją ga
lima naudoti žiemą. Ekono
miška ir patogu.

Siekiant geriau panaudoti 
lieso pieno rezervus, Utenoje 
buvo pastatyta pieno miltelių 
gamykla—viena stambiausių 
šalyje lieso pieno perdirbimo 
įmonių . . .

“LAISVĖ“

Visi Utenos pieno miltelių 
gamyklos barai—pradedant 
pieno priėmimu ir baigiant 
produkcijos fasavimu—aprū
pinti pačia tobuliausia tary
bine ir importine technika.”

LIETUVOS LIAUDIS UŽ 
TAIKĄ IR 
NUSIGINKLAVIMĄ

“ELTOS” pranešime “Tai
ka—visų bendras reikalas” iš 
Vilniaus” sakoma:

Vilniuje spalio 30 d. įvyko 
Lietuvos TSR taikos gynimo 
komiteto prezidiumo išplėsti
nis posėdis. Pranešimą apie 
tarptautinę vieningų veiks
mų už nusiginklavimą savai
tę, kuri vyksta Tarybų Są
jungoje, padarė šio komiteto 
pirmininko pavaduotojas G. 
Žaliukas.

Posėdžio dalyviai—darbi
ninkai, mokslininkai, kultū- 

ir visuomenės veikėjai
kalbėjo apie būtinumą stip
rinti kovą už įtempimo maži
nimą, tarptautinį bendradar
biavimą ir nusiginklavimą. 
Jie išreiškė didelį susirūpini
mą dėl to, kad kyla naujas 
ginklavimosi varžybų pavo
jus—JAV ir NATO militaris- 
tai ketina išdėstyti Vakarų 
Europoje vidutinio veikimo 
spindulio ir sparnuotąsias ra
ketas, galinčias nešti bran
duolinį užtaisą. Priimtoje re
zoliucijoje Lietuvos TSR tai
kos gynimo komitetas solida
rizuojasi su mūsų šalies, 
Europos ir pasaulio visuome
ne, protestuojančia prieš šio 
pavojingo taikai kurso įgy
vendinimą. Reikšdami visų 
respublikos darbo žmonių 
nuomonę ir troškimus, posė
džio dalyviai, sakoma rezo
liucijoje, sveikina ir remia 
Tarybų Sąjungos iniciatyvą 
mažinti ginkluotę bei gin
kluotąsias pajėgas Europoje 
ir ragina Vakarų šalių vy
riausybes pasekti šiuo pa
vyzdžiu.

Lietuvos liaudis vieningai 
remia visas pastangas mažin
ti tarptautinį įtempimą ir 
siekti pilno, visuotino nusi
ginklavimo.

TARYBŲ SĄJUNGA 
NENORI KARO IR 
NERUOŠIA KARO

Vilniaus dienraštyje “Tie
sa” (spalio 30 d.) straipsnyje 
“Beprasmiškas, bet pavojin
gas mitas” V. Nekrasovas 
rašo:

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Aukso karštligė ir jo priežastys
Vakaruose vyksta neįpras

ta prekyba auksu. Jis karšt
ligiškai superkamas mokant 
po 400 dolerių už unciją. 
Jeigu prisiminsime 1970 me
tus, kada Vakaruose buvo 
didelė “aukso karštligė”, tai 
nustebsime—tada aukso kai
na buvo vienuolika kartų 
pigesnė. Kas sukurstė tokią 
beprotišką “aukso karštligę” 
Vakaruose šįmet?

Atsakymas vienas—dole
rio kurso kritimas. Tačiau 
pigesnis doleris yra tik iš
raiška vėl pagilėjusios eko
nominės krizės Vakaruose, 
visų pirma Jungtinėse Ame
rikos Valstijose. Juk čia po 
antrojo pasaulinio karo laikų 
pirmą kartą dolerio vertė 
taip smarkiai nusmukusi, o 
infliacija pasiekusi per metus 
13-14 procentų lygį. Ameri
kos ekonominio vystymosi 
tempai dabar sumažėję, o 
sekančiais metais jie nu
smuks dar vienu ketvirtada
liu—tokia JAV ekonomistų 
prognozė. Toliau sparčiai 
auga infliacija, kils kainos, 
didės bedarbių skaičius. Blo
gi Amerikos reikalai užsienio 
prekyboje. Prekybinis balan
sas siekia 30 milijardų dole
rių. x

Ką tai reiškia? Tai rodiklis,

“Tarybų Sąjungos nuomo
ne, ginklavimosi mažinimo ir 
nusiginklavimo srityje nėra 
tokios problemos, kurios ne
būtų galima išspręsti prie 
derybų stalo, jeigu jose daly
vaujančios šalys turi geros 
valios. Tarybinė pažiūra į 
nusiginklavimą yra komplek
sinė, visaapimanti. Galutiniu 
tikslu laikydama visuotinį ir 
visišką nusiginklavimą, 
TSRS supranta, kad jam 
pasiekti reikia daug pastan
gų ir laiko, ir ieško galimy
bių dalinėms, tarpinėms 
priemonėms. Tik remiantis 
lygybės ir vienodo saugumo 
principu, atsisakant mėgini
mų įgyti vienašalį pranašu
mą, gali būti pasiekti gyvy
biškai svarbūs susitarimai 
apriboti ir sumažinti ginkla
vimąsi, įvesti griežtą tarp
tautinę kontrolę. Tarybų Są
junga ir kitos valstybės— 
Varšuvos Sutarties daly
vės— pasirengusios nueiti sa
vo kelio dalį iki atitinkamų 
susitarimų, įsitikinusios, jog 
karinio įtempimo mažinimas 
realus ir kad galima nusigin
kluoti. Tačiau negali būti ir 
kalbos apie vienpusišką, vien 
Varšuvos Sutarties šalių nu
siginklavimą.

Atsiliepdama į propagandi
nį triukšmą, keliamą Vaka
ruose neva dėl gresiančios 
Varšuvos Sutarties valstybių 
karinės persvaros prieš 
NATO bloką, dėl kažkokių 
agresyvių Maskvos ketini
mų, tarybinė vadovybė nuro
do, kad mūsų šalis nenori 
karo ir neruošia karo. Tačiau 
mūsų liaudis iš savo kartaus 
patyrimo žino, kokių didelių 
aukų gali pareikalauti agre
soriaus veiksmai.

Tarybų Sąjunga rūpinasi 
savo gynyba. Mūsų šalies 
ekonomika, mokslas ir tech
nika pajėgūs sukurti kiekvie
ną ginklą, kurio mėgintų 
griebtis mūsų nedraugai. Ta
čiau TSRS niekados nesiekė 
ir nesieks karinio pranašumo 
prieš kitą šalį ir ne kartą yra 
pareiškusi, jog ji nenorinti 
lenktyniauti karo technikos 
srityje. Stiprindama savo 
Ginkluotąsias Pajėgas, Tary
bų valstybė neviršija realių
jų Tarybų šalies, jos socialis
tinių draugų ir sąjungininkų 
saugumo poreikių. Ji įdėmiai 
stebi padėtį, įtempimo maži
nimo priešininkų manevrus, 
laikydamasi nekintančios 
strateginės linijos stiprinti 
visuotinę, teisingą, tvirtą 
taika ° 

kuris parodo, kad JAV turės 
toliau išvežti savo valiutą, 
kurios vertė krinta, į užsienį. 
Užsienyje jau dabar yra apie 
700 milijardų dolerių. Toliau 
gilėjanti JAV ekonomikos 
krizė, menkėjanti dolerio 
vertė dolerio šeimininkus ir 
skatina kuo skubiau, kol ne
vėlu, pirkti auksą. Štai tokia 
“aukso karštligės” priežastis.

Tačiau visa tai tik viena 
visos kapitalistinės sistemos 
grandinės dalis. JAV partne
riai vakaruose, matydami, 
kad doleris netenka savo 
buvusios galios, pradeda ieš
koti kitos valiutos, kurios 
pagalba galėtų prisidengti 
nuo iš užatlantės sukeliamos 
valiutinės-ekonominės aud
ros. Neseniai Briuselyje aš- 
tuonių “bendrosios rinkos” 
valstybių finansų ministrai 
dviem procentais revalvavo 
Vakarų Vokietijos markę ir 
trim procentais devalvavo 
Danijos kroną. Vakarų Vo
kietijos markės vertės didi
nimas Europos valiutinėje 
sistemoje nėra pirmas. Po 
antrojo pasaulinio karo laikų 
jos vertė pakelta septintą 
kartą. Suprantama, kad 
VFR markės vertės padidini
mas ir Danijos kronos vertės 
sumažinimas šiuo kartu yra
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Winter wonderland/

LAIŠKAI
Sveikas, Antanai!

Mūsų institutas (Partijos 
Istorijos Institutas) toliau 
kaupia archyvinę medžiagą, 
įvairias knygas ir periodinius 
leidinius.

Gavome saugoti P. Brig- 
manienės, buvusios Vilniaus 
universiteto studentės diplo
minį darbą “A. Bimbos bi
bliografija”, parengtą 1963 
m., sveikinimų “Laisvės” re
dakcijai jos 60-mečio proga, 
straipsnių iškarpų ir kt.

Tarp gautos saugoti me
džiagos yra Juozo Baltrušai
čio ir Johanos Baltrušaitie
nės straipsnių iškarpų, Lie
tuvių socialistų sąjungos 
Amerikoje veikėjų susiraši
nėjimas su vietinėmis orga
nizacijomis, kunigo M. Moc
kaus biografija ir jo susiraši
nėjimas su giminėmis ir pa
žįstamais, Juozo Ramanaus
ko rankraščiai, sveikinimai 
Antanui Petrikai jo gimimo 
80-ųjų metinių proga, įvai
rios lietuvių kultūrinės vei
klos programos, skelbimai. 
Visą tą medžiagą studijuos 
Tarybų Lietuvos moksliniai 
darbuotojai, kurie domisi lie
tuvių pažangiosios išeivijos 
veikla.

Tarybų Lietuvoje gana in
tensyviai dirbama spaudos 
bibliografijos srityje. Tą dar
bą atlieka Knygų rūmų, Vil-

Europos valiutos derinimas 
prie smunkančio dolerio ver
tės, tačiau yra ir kita reikalo 
pusė —Vakarų Vokietijos 
markės vertės didinimas ro
do, kad tai valiuta, kurios 
svarba tarptautinėse mokėji
mo valiutose didėja. VFR 
markės vertės didėjimas ke
lia JAV dolerio šeiminin
kams didelį rūpestį. Tačiau 
monopolijų šeimininkai yra 
bejėgiai suvaldyti kapitaliz
mo krizės dėsningumą. Kapi
talistai, nespėję atsigauti po 
gilios ekonominės krizės, ku
ri buvo gana ilgoka, jaučia 
naujos pulsą.

Apolinaras Sinkevičius

Ragina remti 
prez. Carteri.

Žymusis juodųjų amerikie
čių vadas ir buvęs Jungtinių 
Valstijų Jungtinėse Tautose 
ambasadorius Andrew 
Young ragina juoduosius pi
liečius 1980 metais balsuoti 
už prezidentą Carterį. Jis 
giria Carterį, kad per trum
pą savo prezidento laiką jis 
daug juodųjų veikėjų yra 
paskyręs į žymias, atsakin
gas vietas įvairiuose valdžios 
organuose. Joks prezidentas 
nesąs to padaręs. 

niaus valstybinio universite
to, Respublikinės bibliotekos 
bibliografai. Iš instituto gau
tų 1273 egz. knygų bei smul
kių spaudinių, iš 328 bibliote
kinių vienetų periodikos 
Knygų rūmų fondams perda
vėme 516 vienetų knygų bei 
smulkių spaudinių ir 30 vie
netų periodikos. Instituto bi
blioteka pasipildė 757 egz. 
knygų ir 298 bibliotekiniais 
vienetais periodikos kom
plektų bei atskirų periodikos 
numerių. Ypač brangūs yra 
“Vilnies” 1924-1939 metų 
komplektai, “Laisvės” 1913, 
1917, 1925-1926 metų kom
plektai, kurių Lietuvoje ne
buvo. Bėda ta, kad naudotis 
šiais komplektais dabar be
veik neįmanoma, nes laikraš
čių lapai trupa, byra. Reikės 
ieškoti priemonių šiems kom
plektams restauruoti.

Geri Tarybų Lietuvos 
draugai prisiuntė net penkis 
invalidų vežimėlius. Juos 
perdavėme senelių prieglau
doms, kurias globoja Lietu
vos TSR socialinio aprūpini
mo ministerija.

Už visas prisiųstas dovana- 
nas prašome per “Laisvę” 
padėkoti gimtojo krašto sū
nums ir dukterims, nepagai
lėjusiems nei triūso, nei lėšų 
toms dovanoms prisiųsti. Iš 
savo pusės Tarybų Lietuvos 
istorikai taip pat nepagailės 
triūso, kad kuo plačiau ir 
teisingai aprašytų mūsų tė
vynainių kultūrinę veiklą 
Jungtinėse Amerikos Valsti
joje, Kanadoje ir kitose 
Amerikos žemyno šalyse.

Su geriausiais linkėjimais.
R. Šarmaitis

Vilnius,
1979 m. rugpjūčio 16 d.

Nr. 52/1

Dear Eva—
Enclosed is a check for 

$400.00 a donation to Lais- 
ve’s “vajus”.

$200.00 in memory of my 
folks—Susanna and Joseph 
Shukis.

$200.00 from Olga & Frank 
Graham.

In fact today, Nov. 7th is 
three years since mother 
passed away and on Jan. 23,
1980 it will be 23 years since 
father passed away. Time 
does fly!

Greetings to the Laisve 
staff—good health & perse
verance in your important 
work to keep Laisve com
ing—a big “hello” to Antanas 
Bimba from both of us.

Sincerely,
Olga Graham

So. Boston. Mass.

New Yorkas. — Lapkričio 
7-8 d. d. New Yorko Valsti
jos Universiteto daugiau 
kaip šimtas studentų maistu 
užsinuodijo ir staiga susirgo.
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LAIŠKAS „TIESOS" REDAKCIJAI

Buvau prie bedugnės krašto
Gerbiama redakcija! Labai 

prašau šį laišką išspausdinti 
“Tiesoje”. Pastaruoju metu 
mano gyvenime buvo įvykių, 
apie kuriuos privalau papa
sakoti visuomenei, privalau 
viešai paaiškinti, kaip buvau 
atsidūręs tarsi prie bedugnės 
krašto.

Vis galvojau apie tai, kas 
man atsitiko būnant Vokieti
jos Federatyvinėje Respubli
koje. Stengiuosi prisiminti 
viską. Su šiurpu galvoju apie 
tai, kas dar galėjo atsitikti. 
Nepaprastai džiaugiuosi, kad 
pasisekė ištrūkti iš visų ža
bangų. Sunkiai, tačiau atsi
tokėjau ir man pasisekė su
grįžti namo. Esu laimingas, 
vėl būdamas Tėvynėje, Vil
niuje, saviškių tarpe.

Į VFR šių metų rugpjūčio 
mėnesį nuvykau su speciali
zuota turistų grupe stebėti 
Duisburge įvykusias pasaulio 
baidarių ir kanojų irklavimo 
pirmenybes. Tai sporto šaka, 
kuriai paskyriau savo jau
nystę, pačius gražiausius gy
venimo metus. Dar visiškai 
neseniai pats dalyvaudavau 
varžybose. Bet laikas nenu
maldomas—baigiu ketvirtą 
dešimtmetį, ir jaunimas ma
ne vadina veteranu. Argi su 
jais, žvaliais dvidešimtme
čiais, ilgai rungtyniausi? 
Varžybose daugiau nestar
tuoju, tačiau irklo visiems 
laikams dar nepadžioviau, su 
sportu neatsisveikinau—dir
bu treneriu. i

Anksčiau irgi yra tekę būti 
Vakarų Vokietijoje, Miun
chene įvykusiose olimpinėse 
žaidynėse mudu su Jurijum 
Lobanovu iš Dušanbės dvi
viete kanoja iškovojome 
aukso medalius. Nuo tos1 
olimpiados skiria jau septy- 
neri metai. Buvo pergalių 
tarptautinėse varžybose, 
netgi pasaulio pirmenybėse. 
Tačiau olimpinio čempiono 
vardas ir dabar atrodo svar
biausias pasiekimas mano 
gana ilgame sportiniame ke
lyje.

Gerai atsimenu saulėtą 
1972 m. rugpjūčio dieną, kai 
prie olimpinio irklavimo ka
nalo Feldmochinge mums bu
vo įteikti nugalėtojų aukso 
medaliai. Atsimenu ir tą žo
džiais nenusakomą jausmą, 
kuris šiltą banga užliejo šir
dį, kai iškovotos pergalės 
garbei skambėjo mūsų Tėvy
nės himnas ir daugiatūkstan
tinės žiūrovų minios žvilgs
niai nukrypo į TSRS valsty
binę vėliavą, lėtai kylančią į 
aukščiausią stiebą . . .

Tais olimpiniais metais su
sipažinau ir su Uršule For- 
kert. Pradžioje šitam netei- 
kau jokios reikšmės. Sportas 
visada sudaro daug progų 
susitikti su naujais žmonė
mis. Pasikeičiame adresais. 
Neretai žadame vieni kitiems 
rašyti. Tačiau taip pat nere
tai pasitaiko, kad pažado 
netesime—argi gali atsiminti 
visus susitikimus, kai dažnas 
jų trunka tik akimirkas. Bet 
ši pažintis buvo kitokia— 
pradėjome susirašinėti. 
Kartkartėmis atkeliaudavo 
gana mieli suvenyrai.

Man nelabai tada rūpėjo 
aiškintis, kad ir kodėl Uršulė 
ar jos tėvai atsidūrė Vaka
ruose ... 0 sykį Uršulė ir 
Ferdinandas Forkertai apsi
lankė Vilniuje—su vyru ji 
išsiruošė į turistinę kelionę. 
Todėl, išvykdamas į VFR, 
pranešiau laišku, kad ne
kantrauju ir juos vėl pama
tyti. Jei būčiau nujautęs, 
kaip viskas pakryps! . .

Dabar, išsiveržęs iš tos 
prarajos, dažnai galvoju, 
kaip viskas atsitiko, kodėl 
būtent aš įsipainiojau į tas 
pinkles. Gyvenimas mane 
anksčiau yra palepinęs, ir 
neieškoti pasiteisinimų nėra 
lengva. Tačiau neketinu visą 
kaltę suversti aplinkybėms:

Vladas Česiunas
privalau būti atviras ir prisi
pažinti, kad elgiausi lengva
pėdiškai, neteisingai.

Vos atvykome į VFR, jau 
pirmą vakarą iš viešbučio 
telefonu susisiekiau su For- 
kertais. Atsiliepė Uršulė. 
Smagu buvo girdėti jos bal
se, kaip man tada atrodė, 
nuoširdaus džiaugsmo gaide
les. Kitądien ir pati ji, auto
mobiliu įveikusi daugiau kaip 
šimto kilometrų kelią, pasi
rodė viešbučio vestibiulyje. 
Atvyko viena—Ferdinandas 
Forkertas buvo kažkur iške
liavęs įmonės reikalais.

Dviese paslampinėjome po 
Duisburgą, ir gana nelauktai 
Uršulė pasiteiravo, ar neno
rėčiau apsilankyti Altenoje, 
pasižiūrėti, kaip jie gyvena. 
Ji su vyru mane Vilniuje 
tada aplankė. Taigi dabar 
būsiąs lyg atsakomasis vizi
tas. Atsisakyti nemačiau rei
kalo, ir netrukus Forkertų 
mašina, Uršulės vairuojama, 
skriejo jos namų link.

Restorane, kuriame stab
telėjome užkąsti, atsirado 
Uršulės pažįstamų. Supažin
dindama su jais, Forkert vis 
pabrėždavo, kad esu olimpi
nis čempionas. Naujieji pa
žįstami vaišino vynu . . . 
Vėliau ragavome jį ir For
kertų namuose. Nesu vyno 
žinovas ar bent mėgėjas. 
Visada griežtai laikiausi 
sportinio režimo. Man atro
do, jog nemaža dalimi todėl 
galėjau ilgai ir gana sėkmin
gai sportuoti—juk ir olimpi
nių žaidynių nugalėtoju ta
pau trisdešimt dvejų metų 
amžiaus. Daugelis kitų buvu
sių čempionų, sulaukę tiek 
metų, jau senokai stebi var
žybas tik iš žiūrovų tribūnų.

Ragauti gėrimai turėjo 
man keistą poveikį. Galvo
jau, jog dėl to, kad nesu 
įpratęs vyną gerti. Nežinau, 
kuo buvau vaišinamas, neno
rėčiau piktais kėslais įtarti 
šeimininkus, tačiau pradėjau 
jaustis taip, kaip niekada 
anksčiau. Ir dabar daug ką 
prisimenu lyg per sapną. 
Apėmė kažkoks keistas, tar
si palaimos, tarsi abejingumo 
viskam pojūtis, paraližuojan- 
tis valią, atimantis minties 
aiškumą, laiko suvokimą, 
gramzdinantis į nežinią.

Gali kam atrodyti neįtikė
tina, tačiau ir dabar anaiptol 
ne visus tų dienų įvykius 
atmintyje sugebu atkurti. 
Buvome sugrįžę į Duisburgą. 
Tačiau kuris iš viešbučio 
paėmėme mano daiktus—aš 
pats ar Forkert? Važiavome 
dar kažkur, su kažkuo buvau 
supažindinamas, kažką rei
kėjo pasirašyti. Pasirodo, iš
siunčiau ir laiškus namo—tė
vui, broliui ir sūnui. Atsigau
ti pradėjau tik apie rugsėjo 
trečią ar penktą.

Prisimenu tris aplankiu
sius svečius. Pagyvenusi mo
teris sakėsi, kad yra Alina 
Grinienė. Vyriškis, irgi ne
jaunas—Baronas. Lyg litera
tas, lyg kažkokio užjūryje 
leidžiamo laikraščio bendra
darbis. Buvo dar kažkoks 
vyriškis raukšlėtu veidu. Jo 
pavardės neatsimenu. Visi 
trys, kaip supratau, lietuvių

reakcinės emigracijos veikė
jai turėjo nuspręsti, ką ir 
kaip toliau veiksiu. Klausiau
si ir buvo keista: kalba apie 
mane, bet ką aš galvoju— 
jiems visai nerūpi.

Siūlė dirbti “Laisvės” radi
jo stotyje: Grinienė jos ben
dradarbė. Ta stotis įsikūrusi 
Miunchene ir, kaip visuome
nei žinoma, yra išlaikoma 
JAV centrinės žvalgybos 
valdybos, iš kurios gautus 
milijonus dolerių paverčia 
eteriu perduodamais šmeiž
tais prieš TSRS Ir kitas 
socializmo šalis . . . Kažkuris 
iš atvykėlių siūlė parašyti 
knygą apie tarybinį sportą. 
Papasakoti apie savo kelią 
sporto padangėje senokai 
svajojau. Maniau, kad tai 
būtų naudinga jaunimui—juk 
Tarybų šalyje, kur sportuoja 
milijonai, ne išrinktieji, o 
atkaklieji tampa čempio
nais . . . Tačiau ne tokios 
knygos nori panašūs užsako
vai—jiems rūpi ne sužinoti 
teisybę, bet skleisti melus 
apie tarybinį sportą, prasi
manymus apie čempionų ruo
šimą. Artėjant olimpinėms 
žaidynėms Maskvoje, jie turi 
piktą tikslą—juodinti tarybi
nį sportą ir sportininkus.

Pradėdamas atsitokėti, vis 
svarsčiau, kodėl jie siūlo 
tokius dalykus, kuo jie mane 
laiko? Nusmelkė mintis—gal
voja, jog esu išdavikas, netu
rintis nieko švento, galintis 
visko atsižadėti, su nedėkin
gumu viską paminti. Tegu 
sau galvoja . . . Bet nauja 
mintis, netikėtai šovusi į 
galvą, nukrėtė virpuliu: ar 
Tėvynės išdaviku nelaiko 
manęs ir Lietuvoje? Iš pra
džių vien tik ši mintis atrodė 
neįtikėtina. Tačiau vėliau, 
pasverdamas visus argumen
tus, neradau kaip pasiguosti, 
kaip tą mintį atmesti.

Prašiau Forkert padėti 
man susisiekti su tarybine 
ambasada. Šeimininkai, ma
tyt, pajuto, kad jų užsibuvęs 
svečias nori ištrūkti. Bandė 
aiškinti, jog aš, sugrįžęs į 
Lietuvą, tuoj atsidursiu už 
grotų. Dar galį būti ir blo
giau—mėginsiu bėgti, tai pa
sivys kulka . . .

Supratau, kad aš privalau 
elgtis ryžtingai. Sužinojau 
TSRS ambasados telefoną. 
Išvykau iš Izerlono, kur bu
vau pradėjęs lankyti vokie
čių kalbos kursus. Taksi vežė 
į Boną—tai apie šimtas kilo
metrų kelio. Taip prasidėjo 
kelionė atgal.

Vakaruose yra asmenų, 
kurie suka galvas, kaip suge
bėjau ištrūkti, kuria visokius 
tendencingus mitus. Į gimti
nę grįžau savo noru ir savo 
iniciatyva. Pradėjus atsipei
kėti, tai buvo vienintelis vis 
stiprėjęs mano troškimas. 
Džiugu, kad jis išsipildė.

Gyvenimas man davė rūs
čią pamoką. Kokia vis dėlto 
laimė būti gimtinėje, vėl 
vaikščioti Vilniaus gatvėmis! 
Gera vėl būti tikrų draugų 
tarpe. Tačiau susitikęs su 
žmonėmis, ypač mažiau pa
žįstamais, kartais jaučiu 
smerkiantį žvilgsnį. Viena 
mintis ir man neduoda ramy
bės: kodėl visa šitai ištiko 
mane, kaip atsidūriau ne
draugų taikiklyje, ką ir kada 
esu padaręs ne taip, kad 
galėjau tapti perbėgėliu?

Šį laišką parašiau ir prašau 
išspausdinti ne todėl, kad 
norėčiau pasiguosti. Sugrį
žęs į namus, atgaunu dvasinę 
ramybę. Bet tai, kas pergy
venta, turi būti pamokoma. 
Suprantu, kad dabar man 
susigrąžinti gerą vardą visų 
akyse yra nelengva. Bet 
svarbiausia, kad esu Tėvynė
je, savo tėvų žemėje, Tarybų 
Lietuvoje. Visa kita dabar 
priklauso nuo manęs paties.

Vladas Česiūnas
Vilnius

“LAISVĖ“

Alytaus rajono “Dainavos” kolūkis pasistatė puikius 
kultūros namus. Jų scenoje koncertuoja kaimo saviveikli
ninkai ir respublikos profesionalai. Ypač dažni svečiai 
Vilniaus jaunimo teatro aktoriai, kurie šefuoja “Dainavą” ir 
yra pasirašę su šio ūkio žemdirbiais bendradarbiavimo 
sutartį.

Ūkis samdo dailininką, kuris puošia kultūros namus, 
kitus visuomeninius pastatus, aplinką.

Nuotraukoje: Alytaus rajono “Dainavos” kolūkio dailinin
kas Vladas Krušna baigia skulptūrinį paminklą fašizmo 
aukoms. A. Palionio nuotr.

PARODOS VAISTINĖSE
Daug gražių vaistinių yra 

Lietuvoje. Statomos naujos, 
puošiamos senos. Daugelyje 
vaistinių pastačius naujus 
baldus, senieji nurašomi. Ne
lieka nė senų, vaistinėse var
tojamų knygų, etikečių, sig
natūrų. Kitaip daro Viekšnių 
vaistinės vedėjas Juozas 
Aleksandravičius. Viekšnių 
vaistinė įsteigta 1860 m. Ją 
įsteigė Juozo Aleksandravi
čiaus senelis taip pat Alek
sandravičius. Šioje vaistinėje 
yra visi dokumentai, vaisti
nėse vartoti indai, etiketės, 
signatūros, receptai, knygos 
nuo pat vaistinės įkūrimo iki 
šių dienų. Visa vaistinė, kaip 
muziejus. Vaistinėje išstaty
ta pasižiūrėti lankytojams, 
kaip atrodė vaistinės doku
mentai seniau.

Dabar Juozas Aleksandra
vičius jau pensijoje. Ir vaisti
nė pastatyta nauja.

Daug dirbama propaguo
jant farmacijos praeitį ir 
farmacijų demokratinėse ša
lyse Kvėdarnos vaistinėje. 
Septyniolika metų jai vado
vauja K. Balčiūnas. Vedėjo 
iniciatyva Kvėdarnos vaisti
nėje buvo surengtos Lietu
voje vartotų signatūrų paro
da, už Lietuvos ribų vartotų 
signatūrų paroda, senų lietu
viškų knygų paroda, vaisti
nėje vartotų etikečių paroda, 
o šiais metais—senų etikečių 
paroda iš kitų vaistinių. Be 
to čia buvo surengta paroda 
“medicininiai straipsniai se
nuose lietuviškuose laikraš
čiuose”. Buvo paroda “Pra

hos vaistinėje”, parodos apie 
Lenkijos, apie Vokietijos de
mokratinės respublikos vais
tines, minėtų valstybių eti
kečių parodos, paroda apie 
Vengrijos vaistines. Visa tai 
surengta nuo 1972 metų iki 
dabar. Be to, parašyta Kvė
darnos vaistinės istorija, ku
ri pripažinta geriausia Klai
pėdos zonos kaimo vaistinių 
tarpe 1975 metais. Ji buvo 
net trijose parodose, kur 
recenzentai ją įvertino labai 
gerai. Kvėdarnos vaistinė įs
teigta 1884 m.

Kidulių vaistinė įsteigta 
1962 m. Jai vadovauja Ro
mas Endukaitis. 1979 metais 
jis surengė Jurbarko vaisti
nėje vartotų senų etikečių 
parodą. Kartu eksponuoja ir 
vaistožolėms pjauti mašinė
lę, amforas, seną Jurbarko 
vaistinės 1896 m. receptūros 
žurnalą.

Didesnes ar mažesnes 
vaistinių istorijas turi parašę 
beveik visų Klaipėdos zonos 
vaistinių vedėjai. Tai didelis 
farmacininkų indėlis, kau
piant Lietuvos farmacijos is
toriją. Tai didelis farmacinin
kų entuziastų darbo vaisius. 
Ir ateityje Lietuvos farmaci
jos įstaigose bus tęsiamas 
istorijų rašymas. O tai pasi
tarnaus nušviesti farmacijos 
mokslo raidai Lietuvoje. O 
jeigu istorijos būtų išleistos 
atskira knyga, jos taptų 
prieinamos visiems, besido
mintiems farmacijos istorija.

Kęstutis Balčiūnas

2,000 JUNGTINIŲ VALSTIJŲ BAZIŲ
VISUOSE ŽEMYNUOSE

“Jungtinės Valstijos—tai 
globalinė valstybė su atitin
kamais globaliniais uždavi
niais. Todėl mes esame pasi
ruošę operatyviai reaguoti 
kaip į įvykius Azijoje, taip ir 
į politines krizes kitose pa
saulio dalyse”,—tokiais žo
džiais praėjusių metų pava
sarį nusakė imperialistinius 
JAV interesus Pentagono še
fas Harold Brown.

Šiuos interesus gina ištisas 
Amerikos karinių bazių tin
klas, apraizgęs visą Žemės 
rutulį. Čia spausdinamame 
žemėlapyje pavaizduotos tik 
svarbiausios jų, nes visus 2 
tūkstančius Pentagono ba
zių, stočių, aptarnavimo cen
trų pavaizduoti neįmanoma, 
jau vien dėl techninių prie
žasčių.

Užsienyje dislokuota apie 
ketvirtadalis Jungtinių Ame
rikos Valstijų ginkluotųjų 
pajėgų. Bazės užsienio val
stybėse nuolat stiprinamos, 
joms nemažas dėmesys ski
riamas ir JAV gynybos mi
nisterijos planuose artimiau
sioms metams. JAV ginkluo
tųjų pajėgų generalinio štabo 
žurnale “Military review”

admirolas Tomas Mureris 
neseniai rašė, kad “karo 
aviacijos, laivyno ir kitos 
bazės turi vaidinti ypatingą 
vaidmenį stiprinant JAV ka
rinę galią bei Washingtono 
santykiuose su kitomis val
stybėmis”. T. Mureris, kuris 
vadovavo Amerikos ginkluo
tosioms pajėgoms agresijos 
prieš Vietnamo liaudį metų, 
toliau teigia, kad užsienio 
bazių politika turi būti “ypa
tingu instrumentu” Jungti
nių Valstijų globalinei strate
gijai įgyvendinti.

Vis dėlto admirolas siūlė 
Pentagono vadovams atsi
žvelgti į pastarųjų metų poli
tines pamokas (įvykius Ira
ne, pakibusį JAV bazių Tur
kijoje klausimą, agresyvių 
blokų Azijoje žlugimą) ir 
perkelti bazių lyginamąjį 
svorį iš žemynų į salas—dau
giausia negyvenamas arba 
mažai gyvenamas. Į šį admi
rolo pasiūlymą Pentagone 
niekas dar oficialiai neatsa
kė. Tačiau bazių įvairiose 
salose statyba pastaraisiais 
metais pastebimai forsuoja
ma. Ryškus to pavyzdys— 
bazės Diego Garsijoje staty
ba Indijos vandenyne.

Prieš septynerius metus 
pradėti bazės įrengimo dar
bai jau artėja prie pabaigos. 
Statyba jau kainavo Ameri
kos mokesčių mokėtojams 
173 milijonus dolerių. Kol 
kas iš bazės aerodromų kyla 
žvalgybiniai lėktuvai, tačiau 
netrukus čia bus dislokuoti 
aštuonmotoriai reaktyviniai 
strateginiai bombonešiai 
B-52. Giliavandeniuose uos
tuose, kur mes inkarą visų 
rūšių karo laivai, jau įreng
tos naftos saugyklos, galin
čios visam mėnesiui aprūpin
ti kuru ištisą laivyną.

JAV GINKLUOTOSIOS 
PAJĖGOS UŽSIENYJE
Neseniai pasirodžiusiame 

Amerikos buržuaziniame sa
vaitraštyje “U. S. News and 
World Report” numeryje bu
vo pateikti skaičiai apie už
sienyje dislokuotas Pentago
no pajėgas.

Europa
VFR............................ 224,300
Anglija .........................20,100
Italija............................ 11,400
Ispanija.......................... 9,200
Turkija.......................... 4,700
Graikija.......................... 3,600

Islandija .........................2,900
Belgija............................ 2,000
Olandija........................ 2,200
Portugalija..................... 1,400
kitos šalys...................... 1,000
6-tas laivynas...............30,900

Viso....... .............313,700

Ramusis vandenynas 
ir Tolimieji Rytai

Japonija...................... 48,000
Pietų Korėja...............40,500
Filipinai............... .........16,000
Guamas.......................... 8,700
Taivanis........................ 1,000
Midvėjus................... 800
Australija. .................  700
kitos šalys .........................300
7-asis laivynas.............27,500

Viso .... .................... 143,500

Lotynų Amerika:
Panamos kanalo zona .. 9,300
Puerto Rikas................ 3,800
Gvantanamas................. 2,800

Viso.......................... 15,900

Kiti regionai:
Bermudų salos...............1,300
Diego Garsija.................1,100
Marokas............... ............ 800
Kanada.........................  700
kitos šalys................. .. 2,500
karo laivų įgulos_____ 9,500

Viso............... .......... 15,900
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AR JŪS ŽINOTE, 
KAD . . .

V. K. Jonyno ir I. D. Griežės 
darbų paroda Vilniuje

Paruošė V. TYTUVA

d Šiuo metu Lotynų Amerikos šalys kariniams tikslams iš
leidžia 72,5 procento lėšų daugiau negu prieš 10 metų. Visų 
didžiausi Čilės, Argentinos ir Brazilijos kariniai biudžetai.

O Didžiausioji ginklų tiekėja šiame regione per pastaruo
sius 10 metų buvo JAV (jos daliai tenka 29 procentai tieki
mų), Didžioji Britanija (24 procentai), Prancūzija (19 procen
tų), VFR (12 procentų).

0 Komercinė laivininkystė kasmet suteikia paslaugų dau
giau kaip už 100 milijardų dolerių.

£ JAV geologinė tarnyba šitaip įvertina naftos ir dujų kie
kį ir vertę Amerikos šelfe: naftos — 835 milijardai barelių 
(1 barelis lygus 159 litrams), dujų (skaičiuojant nafta) — 869 
milijardai barelių už bendrą 16 540 milijardų dolerių sumą.

6 milijonams pagrindinių Arabų pusiasalio naftos mo
narchijų kasmet tenka 60 milijardų dolerių. Saudo Arabija 
gauna per metus 40 milijardų dolerių, Kuveitas 10 milijardų, 
Abu Dabis —8, Kataras — 2 milijardus dolerių. Pajamos 1 
gyventojui mažutėse valstybėse — emiratuose viršija 10 
tūkstančių dolerių per metus ir yra didžiausios pasaulyje. Do
leriai patenka į nedidelės eksploatatorių saujelės rankas.
• 700 Saudo Arabijos princų turi užsienyje indėlius — 

80 milijardų dolerių. Saudo Arabija 1978 m. užėmė pirmąją 
vietą pasaulyje pagal ginklų importą (5 milijardai dolerių 
per vienerius metus).

d Studentų pasaulyje padaugėjo nuo 6,3 milijono 1950 
metais iki 11,2 milijono 1960 metais ir iki 26 milijonų 1977 
metais.

0 Šiuo metu pasaulyje žinoma 5651 kalba.
0 Daugiau kaip 1400 kalbos priskiriamos prie galutinai 

nepripažintų savarankiškomis arba išnykstančių kategorijos. 
Šiai grupei priklauso, pavyzdžiui, 250 Australijos kalbų, ku
riomis kalba ne daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių.

£ Daug išnykstančių kalbų JAV. Daugeliu iš 170 Siaurės 
Amerikos indėnų kalbų dabar kalba tik nedidelės grupelės 
žmonių, kurie turi daugiau kaip 60 metų.

£ Indokinijos miškų rajonų nedideliuose plotuose suskai
čiuota 180 kalbų, Himalajuose — 160, Vakarų Afrikoje, Ni
gerio ir Benue upių rajone — 200 kalbų.

f) Didžiausia įvairių kalbų koncentracija pastebėta Naujo
sios Gvinėjos saloje — 1010.

£ Iš 4200 kalbų, kurios pripažintos savarankiškomis, tik 
apie 500 ištyrinėtos labai gerai, o 1500 beveik netyrinėtos.

Tai jau įprasta, todėl da
bar, sėdęsis prie šio rašinio, 
netgi neabejoju, kad atsitik
tų kitaip. Sakau, įprasta, 
kad geras žmogaus darbas 
atliktas Tarybų Lietuvoje 
tuoj sušiaušia, sukunkuliuoja 
reakcingosios lietuviškos 
išeivijos jausmus ir, žiūrėk, 
pasipila tokio ir anokio juo
dumo straipsniai, straipsne
liai, replikos jų rankose 
esančioje spaudoje. Argi ga
lima iš tokių ponų tikėtis, 
kad dailininkų Vytauto K. 
Jonyno ir jo žmonos Irenos 
D. Griežės darbų parodos 
atidarymų Vilniuje, įvykusi 
rugsėjo 27 d., sutiks palan
kiai? 0 dar išgirdus, kad 
dauguma eksponuojamų pa
rodoje darbų paliekami Ta
rybų Lietuvai!

£ Per pastaruosius penkerius melus ,,trečiojo pasaulio” 
šalys išleido beveik 100 milijardų dolerių ginklams ir kari
niams įrengimams pirkti.

£ Vien tiktai Iranas pernai iš JAV pirko karinių prekių 
už sumą, viršijančią 6 milijardus dolerių.
• Saudo Arabija (joje 8 milijonai gyventojų) 1977 m. JAV 

pirko ginklų už 1,8 milijardo dolerių.
• Kuveitas, kuriame gyvena mažiau kaip 1 milijonas žmo

nių, įsigijo 165 tankus „Ciften", 20 lėktuvų „Miraž" ir 680 
valdomų raketų.
• Abu Dabio emiratas (50 tūkstačių gyventojų) pirko iš 

Prancūzijos 32 paskutinės laidos lėktuvus ,,Miraž".
0 Singapūras neseniai įsigijo 68 šiuolaikinius naikintuvus 

ir 6 tankų desanto laivus.
H Omanas užsisakė Anglijoje sudėtingą ugnies valdymo 

sistemą „Si arčer".
£ Salvadoras, Bolivija, Honduras, Gvatemala, Ekvadoras 

ir Nikaragva „ginasi" lėktuvais, gautais iš Izraelio.
S Nuo 1945 iki 1976 metų pasaulyje kilo 133 maži ir di

deli ginkluoti konfliktai, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 
80 valstybių ginkluotosios pajėgos.

(I Jau po antrojo pasaulinio kero kovos veiksmuose žuvo 
dešimtys milijonų žmonių.

S 1977 metais kariškių ir asmenų, dirbančių ginkluotės 
gamyboje, skaičius visame pasaulyje pasiekė 57—62 milijo
nus.

S Nuo 1960 iki 1975 metų ginkluotės, tiekiamos „trečio
jo pasaulio" šalims, padidėjo dabartinėmis kainomis nuo 
1,1 iki 6,4 milijardo dolerių.

£ Indonezija — tai ne tūkstančio, bet 13,5 tūkstančio salų 
šalis. Tiktai 6 tūkstančiai iš jų turi pavadinimus, o žmonės 
gyvena tik 992 salose. Taigi Indonezijoje daugiau kaip 12 
tūkstančių negyvenamų salų. Dabar kartografams iškilęs sun
kus uždavinys — sugalvoti pavadinimus septyniems su puse 
tūkstančio salų.

£ Paskutinieji specialistų apskaičiavimai rodo, kad Golfo 
srovė kiekvieną sekundę perneša 3 milijonus fonų druskos. 
Per 1 sekundę ši srovė atgabena į Norvegijos jūrą tiek šilu
mos, kiek jos būtų galima gauti sudeginus 7—8 tūkstančius 
tonų naftos.

0 Visų žemės jūrų ir vandenynų bangų energija sudaro 
90 000 milijardų kilovatvalandžių. Tačiau jos panaudojimas 
yra dar tiktai projektų ir pirmųjų bandymų stadijoje. Prie jų 
galima būtų priskirti įvairias potvynių elektrines, taip pat ag
regatus, kurie gamina elektros energiją jūrų švyturiams ap
rūpinti.

0 Dabar Saulės skersmuo išmatuotas 0,01 procento tikslu
mu. Jis lygus 696265 kilometrams. Matuojama buvo šešerius 
metus Hetingeno (VFR) observatorijoje saulės teleskopu, ku
rio veidrodžio diametras 40 centimetrų. Nuo 1972 metų at
likta 246 Saulės skersmens matavimai.
• 41 šalis nutarė savo teritorijose statyti atomines elekt

ros centrines. Dabar tokios elektros centrinės veikia 12 ša
lių. Šveicarijoje jos pagamina 18 procentų bendrosios elekt
ros energijos, Anglijoje — 10, JAV — 8 procentus.

£ Vakarų Europos šalyse gausėja darbininkų klasė. VFR 
ji padidėjo nuo 14 milijonų 1950 metais iki 19,6 milijono 
1974 m. Didžiojoje Britanijoje nuo 17,5 milijono 1951 m. iki 
19,9 milijono 1975 m., Prancūzijoje nuo 11,2 milijono 1954 m. 
iki 14,5 milijono 1973 metais, Italijoje — nuo 10,4 milijono 
1951 m. iki 12,5 milijono 1974 metais. Aštuntojg dešimtmečio 
Viduryje Vakarų Europoje buvo apie 100 milijonų žmonių 
proletariato.

41 Vienas kareivis Artimųjų Rytų šalyse „suvalgo" tiek 
lėšų, kiek socialinėms reikmėms išleidžiama 346 civiliams 
gyventojams.

41 Azijos valstybėms šis rodiklis lygus 364, Tolimųjų Rytų 
— 145, Pietų Azijos šalims — net 767.

IŠ “LAIŠKAS IR ĮVYKIAI“

JAV nacionalinės akademijos 
tikrasis narys, dailininkas 
profesorius Vytautas K. Jo
nynas. Nuotr. V. Kapočiaus

Na, o tu, geravali žmogau, 
klausiu: ar tu gali apsieiti be 
širdingiausio pritarimo, ma
tydamas, kad vaikai aplanko 
motiną su dovanomis? Nea
bejoju, kad toks pritarimas 
tavo širdyje ir didelis, ir 
šviesus.

Tą rugsėjo 27-osios popietį 
ir aš įsibridau į minią, atėju
sia LTSR dailės muziejaus 
centriniuos rūmuose (Gorkio 
55), o paskui, kartu su ją 
susikaupusiai klausiausi dai
lininko Vytauto K. Jonyno 
žodžių:

— Už šios parodos organi
zavimą ir realizavimą mud
viejų nuoširdi padėka parti
jai ir vyriausybei, “Tėviš
kės” draugijai su jos pirmi
ninku generolu Petroniu 
priešakyje, velioniui Pranui 
Gudynui, buvusiam Dailės 
muziejaus direktoriui, Dailės 
muziejaus direktoriaus pava
duotojui ir Dailininkų sąjun
gos pirmininkui, gerbia
miems mokslo ir meno šakų 
kūrėjams, mano jaunystės 
studijų draugams.

Mieli žmonos ir mano gimi
nės, brangūs viešnios ir sve
čiai, aš manau, kad po drau
go Jurkūno kalbos man pri
tiktų tylėti, bet tylėti aš 
negaliu, matydamas prieš 
akis šitą marią žmonių, galy
bę pažįstamų veidų, veidų, 
su kuriais aš susipažinau 
anapus Atlanto ir kurių pa
žintį atnaujinau vėl sugrįžęs 
čia, į Vilnių.

Kalbėti man apie menus, 
manau, mažiausiai dera—tai 
menotyrininkų reikalas. Yra 
gal menuose viena ypatybė, 
kad tai yra tarptautinė kal
ba—kalba jausmų.

Aš buvau nepaprastai lai
mingas, turėjęs progą daly
vauti 400 metų Vilniaus uni
versiteto minėjime. Manau, 
kad tų, kurie tą minėjimą 
matė, širdys ir šiandien de
ga, kaip ir mano, ugnimi ir 
džiaugsmu. Koncertai, Spor
to rūmuose užbaigtinis spek

taklis—taip turbūt jų reikėtų 
pavadinti. Tokio spektaklio, 
tokios organizacijos, tokio 
švaraus atlikimo aš savo gy
venime nesu matęs ir tik
riausiai nematysiu. Aš žinau, 
kad visos šitos pastangos yra 
jūsų darbo ir jūsų meilės 
tėvynei vaisius.

Aš turiu jums atvirai pasa
kyti, kad prie šitos meilės aš 
nuoširdžiai noriu jungtis su 
jumis. Aš esu išvažinėjęs 
gimtąją žemę skersai išilgai 
su pagalba malonių globėjų, 
su “Tėviškės” draugijos glo
ba. Esu kalbėjęs su įvairių 
profesijų žmonėmis, esu 
spaudęs darbo žmonėms ran
ką. Ir kiekvieną dieną, kada 
aš laužiu juodos duonos, nuo
stabios lietuviškos juodos 
duonos riekę, aš visuomet 
savo mintimis ateinu prie tų, 
kurie savo rankomis tą duo
ną gamina. Aš norėčiau šian
dien, tą nepaprastai iškilmin
gą, man valandą, juos pasvei
kinti ir jiems už tą duoną 
padėkoti.

Aš žinau, kad visi kūrėjai, 
visų sričių darbuotojai atsi
moka jiems, rengdami paro
das, koncertus, lankydami 
tolimus tėvynės užkampius 
ir dalindami savo darbo vai
sius.

Aš žinau, kad ne vien 
duona žmogus yra gyvas, ir 
šitie dvasiniai turtai, kuriuos 
Lietuvos kūrėjai šiandien su
kuria, yra ta antroji jųjų 
egzistencijos dalis.

Aš negaliu užmerkti akių 
ir prieš atkuriamą Vilniaus 
miesto praeitį, paminklų ap
saugą. Čia stovi buvęs tos 
srities vadovas, dabar kultū
ros ministro pavaduotojas 
draugas Glemža. Aš anuo 
metu jam spaudžiau ranką ir 
džiaugiausi, kad Trakų pilis 
jau nėra kerpėmis apaugusi. 
Tai jūsų, broliai ir seserys, 
nuopelnai. Iš anos pusės At
lanto aš džiaugiausi ir lan
kiau sapnuose ir pilį, ir 
samanotą bakūžę. Ir šiandie
ną visų akivaizduoje aš len
kiu galvą su dėkingumu už tą 
progą, kad vėl galiu grįžti į 
gimtąją žemę ir kad jūs 
savomis širdimis mahe suti
kote kaip brolį ir vieną iš 
jūsų narių.

Dėkoju visiems atvira šir
dimi. Aš žinau, kad galėčiau 
kalbėti labai daug, tačiau 
leiskite man pakartoti vi
siems gerai žinomus žodžius: 
mano širdyje šiandien šven
tė,—ir ačiū jums visiems.

Šitaip kalbėjo Vytautas K. 
Jonynas, o jam baigus, lyg 
audra suūžė plojimai. Tada 
žinojau, kad priėjus prie bet 
kurio šioje minioje stovinčio 
žmogaus ir paklausius, kodėl 
jis taip labai šviesus savo 
nusiteikimu, neabejotinai bū
čiau išgirdęs maždaug tą 
patį: šviesus todėl, kad graži 
tokia valandėlė.

Į V. K. Jonyno ir L D. 
Griežės darbų parodos atida
rymą atėjo daug garbingų, 
respublikos visuomenei gerai 
žinomų žmonių. Toks akcen
tas tik paryškina visuomet 
lietuvių tautoje glūdinčią pa
garbą už tą geravališkumą 
jai jos siekiuose ir kelyje, 
kuris—kaip kad šiuo atveju- 
įtikinamai atsivėrė čia mini
mų dailininkų pavyzdžiu.

Dabar paroda veikia, ki
taip sakant, ji dirba, priim
dama vis naujus ir naujus 
lankytojus. Netenka abejoti, 
kad Tarybų Lietuvos spau
doje pasigirs atsiliepimų apie 
šių dviejų—vyro ir žmonos— 
dailininkų eksponuojamus jo
je darbus. Dabar, regisi, 
man tik belieka pažadėti pa
sekti viešąją respublikos 
žmonių nuomonę apie daili
ninkų kūrybą ir, atsirėmus į 
laukiamus vertinimus dar 
kartą parašyti “Laisvei”. Be
je, čia galime priminti, kad 
daug šiltų žodžių dailininkai

Laisvei” iš Kapsuko 
iš mūsų padangės

J. GULMANAS
Miela vasarėlė šiemet pra

lėkė kaip niekad, greitai, čia 
ir orai buvo nei šiokie nei 
tokie, toliau nuo namų išva
žiuoti nesinorėjo, kadangi at
sirado skubių ir neatidėlioti
nų reikalų, kuriuos reikėjo 
operatyviai išspręsti. Kaip 
paprastai, apsilankiau pas ži
nomą mūsų muziejininką, di
delį dailės žinovą profesorių 
Galaunę P., su kuriuo ir jo 
miela žmona gana plačiai 
pasikalbėjom meno klausi
mais, aptarėm kai kurias 
televizijos laidas. Labai įdo
mu buvo pasiklausyti profe
soriaus pasakojimo, kaip jis 
pradėjo fotografuoti. Nors 
šioje srityje jis taip pat gana 
nemažai dirbo, bet netapo 
fotografijos vergu, nors šiaip 
turi padaręs gana įdomių, 
dabar jau istorinių, unikalių 
kadrų, sukeliančių daug pri
siminimų. Profesorius Galau
nė namie turi dar porą apa
ratų, vieną savo, kitą žmo
nos, bet jie kol kas dar 
“ilsisi”.

Kaunas auga, darosi vis 
gražesnis, tarsi nubunda iš 
miego gilaus. Labai graži bus 
Laisvės alėja, kada baigsis 
visi restauraciniai darbai ir 
čia viešpataus tiktai pėstieji. 
Šiuo metu vyksta dideli dar
bai statant naują universali
nę parduotuvę, prekybos 
centrą, rekonstruojant senąjį 
“Lietuvos” viešbučio pasta
tą, kuris išliks kaip buvęs, 
bent iš oro pusės.

Na, bet grįžkime į Sūduvą 
ir jos šaunų Kapsuko miestą, 
pasidairykime, kas čia naujo, 
gero.

Rudeninės talkos
Žemės ūkyje pas mus šiuo 

metu yra labai daug proble
mų su darbo jėga. Gana 
didelis jaunimo skaičius iš
vyksta mokytis į miestus, 
kur ir lieka. Žinoma, yra ir 
tokių, kurie, baigę žemės 
ūkio technikumus ar akade
miją grįžta atgal į kaimą. Bet 
kiti, įsigiję specialybes, ku
rių kaimo sąlygose nepritai
kysi, nori nenori lieka mies
tuose. Kartais pagalvoji, jei 
visi, baigę mokslus sugrįžtų į 
kaimą, kas tada mieste dirb
tų? Juk turime puikių muzi
kų, menininkų, mokslininkų, 
kilusių iš kaimo. Ar jie būti
nai turi sugrįžti į savo kolūkį 
ir tik čia dirbti? Tai būtų 
nonsensas. Be to labai sun
kus darbas žemės ūkyje taip 
pat daro savo. Norint gerai 
šeimininkauti, reikalinga 
dirbti nuo ankstyvo ryto iki 
vėlaus vakaro. Na, bet tokia 
problema jaudina netik mus. 
Ji aktuali ir kitose šalyse. 
Štai kodėl be talkų neišsi
versti.

Mūsų Kapsuko pedagoginė 
mokykla šiemet talkininkavo 
Vilkaviškio rajono Pajevonio 
tarybiniame ūkyje. Ten pat, 
kur buvo ir mūsų darbo-poil- 
sio stovykla, apie kurią ra
šiau.

Pajevonys—sena gyven
vietė, istoriniuose šaltiniuose 
minima dar XVI amžiuje. 
1586 metais čia buvo pasta- 

išgirdo iš parodos atidaryme 
kalbėjusių LTSR Dailininkų 
sąjungos pirmininko akade
miko J. Kuzminskio, profe
soriaus V. Jurkūno, poeto J. 
Paleckio, iš tų, kurie vėliau, 
jau vaikštinėdami ir žvalgy
damiesi po muziejaus sales, 
gausiai abiems dailininkams į 
glėbius krovė gėles, šypsojo
si, sveikinosi. Ir dar: LTSR 
dailės muziejus paruošė ir 
išleido Vytauto K. Jonyno ir 
Irenos D. Griežės dailės kū
rinių parodos katalogą, tei
kianti gražias paslaugas dai
lės mylėtojams, panorusiems 
daugiau susipažinti su šiais, 
atvykusiais iš JAV dailinin
kais. Pranas Kartonas 

tyta bažnyčia, vėliau atsira
do ir pradinė mokykla. Baž
nyčia šio karo metais buvo 
smarkiai nukentėjusi, bet 
dabar atstatyta ir veikia. 
Lankomumas—nelabai dide
lis, daugiausiai eina senes
nioji karta. Aplinka labai 
graži, gerai sutvarkyta.

Vietoj senos pradinės mo
kyklos, kurioje mokėsi keli 
vaikai, dabar randasi viduri
nė, kurią lanko keli šimtai 
jaunų pajevoniškių. Yra gera 
biblioteka, medicinos aptar
navimo punktas, kultūros 
namai, kuriuos netrukus turi 
plėsti, naujai perstatyti, nes 
dabartiniai jau nebeatitinka 
mūsų dienų reikalavimams. 
Apylinkės nuostabiai gra
žios, kalneliai, kalvos apaugę 
medžiais, kas gražią rudens 
dieną priduoda nuostabaus 
grožio.

Kokie buvo mūsų darbai 
šioje gražioje vietelėje? Pa
grindinis buvo morkų nuėmi
mas, paruošimas ir sukrovi- 
mas į mašinas. Kartais per
mesdavo prie bulvių, agur
kų, burokų. Nors derlius 
buvo ir neblogas, bet ne 
toks, kaip pernai. Mat, orai 
daug ką pagadino. Bet mor
kos, morkos .... Pačių įvai
riausių formų! Vienos prime
na paršo arba avino galvą, 
kitos susikabinę, tartum eitų 
rungčių, kas ką nugalės, tre
čios primena prancūzišką 
poilsį ir t. t. Žodžiu, žiūrėk ir 
gėrėkis. Greta mažytės mor- 
kytės pamatysi ir milžinę 
morką. Štai ką gali padaryti 
gamta.

Darbo nuotaika labai pri
klausė nuo atmosferinių sąly
gų. Nors šiaip jau merginos 
dirbo kruopščiai, gerai. Žino
ma, morkinis darbas į pabai
gą jau ėmė atsibosti, bet mes 
gerai žinojome, kad šiemet

Talkininkės V. Mickevičiaus-Kapsuko tėviškėje.
V. Gulmano nuotr.

Kasdien gražėja ir puošiasi Tarybų Lietuvos uostamiestis 
Klaipėda. Tvarkingos miesto gatvės, skverai. Centras
neseniai pasipuošė Lenino aikšte. A. Baranausko nuotr.

Sveikinkite savuosius 
per “Laisvę”

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

ADMINISTRACIJA

Mūsų šaunios talkininkės, 
būsimos vaikų darželiu dar
buotojos D. Sinkevičiūtė ir 
V. Juodytė.

V. Gulmano nuotr.
žemės ūkiui reikalinga padėti 
labiau, negu bet kada, todėl 
ir dirbome atsidėję. Na, o 
kur jaunimas, ten išdaigos, 
juokai, skambios dainos.

Kad nebūtų taip nuobodu, 
buvom padarę išvykas į Vin
co Mickevičiaus-Kapsuko ir 
Zigmo Aleksos-Angariečio 
tėviškių vietas. Kadangi yra 
likę tiktai pamatai, kur būta 
sodybų, čia dabar pastatyti 
memorialiniai akmenys. Su
tvarkyta tikrai gražiai. Prie 
to labai daug prisidėjo ir 
kraštotyrininkai.

Padėję prie paminklų gė
lių, pasukom link Virbalio. 
Tai viena seniausių Sūduvos 
gyvenviečių, įsteigta dar ka
ralienės Bonos ir anksčiau 
vadinosi Nova Volia (Nauja 
valia). Merginoms labai pati
ko, kada pasakiau, kad, nors 
Virbalis ir buvo mažesnis už 
Marijampolę, bet čia buvo 
113 karčiamų. Taip rašo isto
riniai šaltiniai. Taip pat vie
nuolių dominikonų mokykla, 
kuri konkuravo su Marijam
polės marijonais.

Laikas talkoje labai greitai 
prašvilpė. Atsiėmę savo už
dirbtus pinigus, švilpte par- 
švilpėm į Kapsuką, kad 
mokslas nenukentėtų.
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KANADOS ŽINIOS
Soviet Hoopsters for US Tour

BY BORIS OLSHEVSKY, 
MASTER OF SPORT OF THE USSR, 
APN SPORTS CORRESPONDENT

Naujos knygos
IŠLEIDO “MINTIS”

I Jonas Mileris-Dzūkelis. 
“Metai ir bendražygiai” (287

Montreal, Quebec
MIRŲ TAUTIEČIAI

Tarybų Lietuvoje, Račiūnų 
km., Ukmergės rajone, mirė 
Adelė Dirsienė, tai montrea 
liečiu Juozo ir Maikio Čičins
kų ir Ontarijoj gyvenančios 
Stefanės Žižniauskienės se
sutė. Jie šią liūdną žinią 
labai skaudžiai pergyvena ir 
giliai atjaučia veliones šeima 
ir visi jos artimieji gimtinė
je.

Charles Juška taip pat 
gavo žinią, kad T. Lietuvoje 
mirė jo brolis Vincas su 
kuriuo šiais metais pasimatė 
ir kuris buvo dar pilnas 
jumoro ir atrodė, kad dar jis 
ilgai pagyvens.

Čia mirė Stanislava Balsis, 
sulaukusi 89 metų amžiaus. 
Liko marti ir anūkėliai.

Kiek anksčiau mirė Vacys 
Tamulevičius (Tamulevich) 
sulaukęs tik 64 m. amžiaus. 
Lietuvoje liko jo trys sesu
tės, kurioms ir testamentas 
pavestas.
SERGANTIEJI

Buvo sunkiai susirgęs, gu
lėjo ligoninėje P. Skirka. 
Šiuo laiku sveikatą taiso na
muose, žmonos rūpestingai 
slauginamas.

Marija Jurgutienė (Charlio 
žmona) St. Mary’s ligoninėje 
taiso savo nusilpusią sveika lie nes.

Toronto, Ont.

tą.
Toje pat ligoninėje Anta

nas Pocius pergyveno sunkią 
operaciją.

Buvo staigiai ir sunkiai su
sirgusi Onutė Veršinskienė. 
Šiuos žodžius rašant, ligonė 
šiek sustiprėjusi.
GERESNĖS NAUJIENOS

Juozas Naruševičius savo 
draugų tarpe spalio mėn. 
atšventė 70-jį Gimtadienį. Ta 
proga sesutė iš T. Lietuvos 
prisiuntė pasveikinimą ir 
gražią dovanėlę.

Tik dabar teko sužinoti, 
kad Albinas ir Julė Vaitiekū
nai atšventė savo vedybinio 
gyvenimo 50 metų sukaktį, 
šeimos ir artimųjų draugų 
tarpe.

P. ir J. Suplevičiai, kurie 
neseniai sukūrė šeimyninį 
gyvenimą, išvyko žiemavoti į 
Floridą.

Henry Suplevičius išvyko 
po pasaulį pavandravoti. Ža
da laivu ir orlaiviu aplankyti 
daug vietų.

Torontiečiai J. ir A. Dama- 
šiai praleido savaitę laiko pas 
Jėvutę Kazakevičienę. Daly
vavo ir Onos ruoštuose pie
tuose, kurie buvo labai pa
sekmingi, vadovybėje ener
gingos pirmininkes H. Kuri-

P.

MIRĖ KAZYS PEMPĖ
Spalio 28 d. po ilgos ir 

sunkios ligos, pasimirė Ka
zys Pempė, 78 metų am
žiaus. Paliko nuliūdime žmo-

jgų, pasiuvimui įvairių drabu
žių ar vaikam žaislų šiam 
bazarui. Buvo išrinktas ko
mitetas tam reikalui, į kurį 
įeina A. Guobienė, A. Ylie-

“Everybody in the sports 
world knows that the United 
States excels in basketball. 
Our games with its teams, at 
national and club levels, are 
always good lessons in how 
basketball should be played 
today. And we also have the 
chance of judging the play
ing standards of our constant 
rivals in top international 
fixtures”.

This comment comes from 
the junior coach of the So
viet national team, Yuri Oze
rov, who named the nomi
nees for the tour in the 
United States (October 29- 
November24): Sergei Belov, 
Andrei Lopatov, Stanislav 
Yeryomin, Vladimir Zhigily, 
Anatoly Mushkin, Sergei Ta
rakanov (all of Moscow), 
Nikolai Deryugin (Tbilisi), 
Alexander Belostenny, Vla
dimir Tkachenko, Alexander 
Salnikov (all of Kiev), An
drei Makeyev (Leningrad), 
Enden Heino (Tallinn) and 
Valdemar Chomičius (Kau
nas). The last three men
tioned are newcomers, and 
the rest, old-timers in the 
national squad. Belov and 
the other seasoned men 
turned in another fine per
formance in this year’s Euro
pean championships in Italy, 
where, after an eight-year 
interval, they took the conti
nental laurels for the 12th 
time.

Speaking of achievements, 
the Soviet Select took Olym
pic silver medals in Helsinki 
(1952), Melbourne (1956), 
Rome (1960), Tokyo (1964)

(the United States was the 
gold-medallist in all these 
tournaments), bronze in Me
xico City (1968), gold in 
Munich (1972, with the win
ning field goal scored in the 
last three seconds of the 
decider), and bronze in Mon
treal (1976) (losing to Yugo
slavia in the semi-finals.) 
Among post-Munich Olympic 
fixtures, the Soviet hoop
sters triumphed in the 
World Basketball Festival in 
Colombia in 1973, the world 
championships in Puerto Ri
co in 1974, and the inaugural 
Intercontinental Cup in 1975.

The present senior coach 
of the USSR team, Alexan
der Gomelsky, thinks that 
his boys can take the Olym
pic gold medals for the se
cond time in Moscow next 
summer on condition that 
the tactical wisdom of the 
experienced courtmen is 
blended with the youthful 
vigor of the younger players. 
The approaching overseas 
tour is supposed to give the 
latter the international expe
rience they need.

Basketball is extremely 
popular in the Soviet Union, 
with registered players to
talling over 3.5 million. The 
fusion of typical and best 
traits of various schools in 
Soviet basketball—tempera
ment and combinational play 
(Georgia), speed and athleti
cism (Russian Federation) 
and 'technique and rationa
lism (Baltic republics)—ac
counts for its high position in 
world basketball today.

psi.). Pažangus JAV lietuvių 
publicistas Jonas Mileris- 
Dzūkelis knygoje atskleidžia 
lietuvių išeivijos istoriją ir 
atskirus jos reiškinius. Auto
rius pasakoja apie darbinin
kų kovą prieš kapitalistinį 
išnaudojimą, revoliucinį są
monėjimą, rašo apie bendra
žygius, supažindina su kul
tūrine pažangiečių veikla. 
Bendraautorius Vytautas 
Kazakevičius straipsnyje 
“Dzūkelis ir jo prisiminimai” 
nušviečia J. Milerio-Dzūkelio 
gyvenimą ir veiklą. Knyga 
iliustruota nuotraukomis.

Jonas Vildžiūnas. “Kova 
be atvangos” (Antras leidi
mas, 414 psl.). Komunistas 
pogrindininkas, partizaninio 
judėjimo Didžiojo Tėvynės 
karo metais Lietuvoje daly
vis Jonas Vildžiūnas atsimi
nimų knygoje (1927-1944) pa
sakoja apie savo vaikystę ir 
jaunystę, apie pavojingą po
grindininko komjaunuolio, 
vėliau komunisto, kelią po 
fašistinio 1926 m. pervers
mo, apie 1940-1941 m. įvy
kius Lietuvoje ir apie pasiau
kojamą partizanų kovą prieš 
vokiškuosius okupantus Lie
tuvos pietuose.

“Dorovinė bendravimo kul
tūra” (295 psl.). Leidinyje 
aptarti kai kurie aktualūs 
bendravimo kultūros dorovi
niai aspektai. Autoriai, svar
stydami šias problemas, pa
rodė, kad bendravimo kultū
ra pirmiausia priklauso nuo 
asmenybės dorovinio pasau
lio turtingumo ir vientisumo.

L. Dockienė

Iš susitikimo su 
Lietuvos 25 turistais 

spalio 31 d., Laisvės salėje

KALBA KOMI’. VYT. LAURUŠAS

ną Aldą ir broliavaikius Lie
tuvoj. Sesuo ir du broliai yra 
mirę Lietuvoj, o kitų giminių 
Kanadoje neturėjo, neturėjo 
ir šeimos.

K. Pempė iš Lietuvos buvo 
kilęs iš Trakininkų km., 
Anykščių rajono ir Surdegio 
apylinkės. Į Kanadą atvyko 
1928 m.

Kaip daugeliuį/Kitų naujų 
emigrantų, taip ų* jam teko 
pamatyti daug vargo iki atė
jo geresni laikai. Jam teko 
važinėti darbiniais trauki
niais (freitais) slapstantis, 
beieškant darbo depresijos 
laikais ir būti alkanam; yra 
dirbęs tik už 5 dol. į mėnesį 
ant farmų. Nuvykus į tabako 
farmas, pavyko nusipirkti 
farmą su kitais lietuviais 
susidėjus. Ten ir vedė kana
dietę merginą, Aida Usaity- 
tę. Vėliau turėjo įsigiję, 
Motelio biznį ir per 14 metų 
darbavosi tame biznyje. Pa
staruoju laiku gyveno Toron
to priemestyje, Richmond 
Hill, bet daugelį žiemų jis su 
žmona praleido Floridoj, 
Miami Beach.

K. Pempė priklausė Lite
ratūros Drg. ir Sūnų ir Duk
terų Pašalpinei Draugijai per 
daugeli metų ir buvo gausus 
rėmėjas progresyvių lietuvių 
veiklos ar tai gyvenant Ka
nadoj ar Floridoj. Taip gi 
yra ir pasidarbavęs virš mi
nėtose draugijose. Rėmė ir 
lietuvių pažangiąją spaudą.

Gili užuojauta žmonai Al
dai ir ramaus poilsio Kaziui 
Kanados žemelėj.

Atgijo Moterų Draugija
Po ilgų atostogų, lapkr. m. 

4-ta d. Clairmont salėje įvy
ko Lietuvių Moterų draugi
jos susirinkimas.

Susirinkimą atidarė A. 
Guobienė. Pirmiausia buvo 
suteikta pagarba mirusiai' 
šios draugijos narei, pirmi
ninkės L Rukienės seseriai, 
E. Ramanauskienei.

Po protokolo skaitymo ir 
finansinių raportų A. Guo
bienė atsikreipė į Moterų 
Draugiją, kad Sūnų ir Duk
terų Pensininkų kliubas pra
šo pagalbos suruošti bazarą. 
Klubas turi nupirkęs medžia-

nė, A. Poškienė, J. Naruse- 
vičienė, M. Daugėlienė, J. 
Kuisienė ir L Rukienė.

I susirinkimą buvo atvykus 
iš tolimesnes gyvenamos vie
tos E. Laurusevičienė, kuri 
yra šios draugijos narė, ir 
ketino prisidėt prie suruoši
mo to bazaro.

Po susirinkimo moterys 
pasivaišino kava ir užkan
džiais, kuriuos atnešė — I. 
Rukienė ir E. Paberalienė.
SŪNŲ IR DUKTERŲ 
PENSININKU KLUBAS

Lapkr. 4-tą d. Clairmont 
salėje įvyko Sūnų ir Dukterų 
Pensininkų Klubo susirinki
mas, kuri atidarė pirminin
kas J. Yla.

Pirmininkas paprašė atvy
kusius narius sustoti suteiki
mui pagarbos buvusiai pašai
piuos draugijos narei E. Ra
manauskienei.

Protokolas ir finansų ra
portai buvo priimti ir užgirti. 
A. Guobienė, finansų sekre
torė, gavo patyrimą ir aplo
dismentų už gerą pasidarba
vimą šioje draugijoje ir klu
be.

Iš pateiktų raportų pasiro
do, kad “Bingo” yra mėgia
mas lošimas ir kas kartą vis 
daugiau atsilanko lietuvių 
pensijonierių praleisti laiką 
ir palošti. Yra ir kiek pelno 
klubui.

Nutarta pataisyti viršuje 
esančius kambarius ir tam 
darbui atlikti apsiėmė J. 
Mileris, S. Kuisys, M. Guo
ba, J. Yla ir J. Morkis.

J. Narusevičienė

ĮVAIRIOS ŽINIOS
KLANIEČIAI 
TERORISTAI NUŽUDĖ 5 
ŽMONES

Queensboro, N. C. — Lap
kričio 3 dieną čia Ku Klūks 
Klanas suruošė demonstraci
ją. Prieš juos užprotestavo 
miesto gyventojai. Bet pasi
rodo, kad klaniečiai tam bu
vo gerai pasiruošę. Jie žvė
riškai užpuolė protestuotojus 
ir penkis iš jų nušovė. Įdo
mu, kad per tą tarp klaniečių 
didelė kviečio varpa. Ir ji iš 
policija nė akių neparodė. 
Manoma, kad policija Klano 
tikslus gerai žinojo ir tyčia 
per susikirtimą kur nors 
“dingo”. . .

GRIEŽTA KONTROLĖ
Copenhagen. — Kaip visos 

kitos kapitalistinės šalys 
šiandien serga infliacijos ir 
kainų kilimo liga, taip ir 
mamytė Danija. Bet čia nau
joji, neseniai sudaryta vy
riausybė su socialistu prem
jeru Anker Joergensen prie
šakyje griežtai užšaldė kai
nas ir algas. Šį jos žygį 
užgyrė darbo unijos ir sam
dytojų susivienijimas.

Marlboro, N. J. — Čia 
protinių ligų ligoninėje ketu
ri žmonės užsinuodijo maistu 
ir mirė. Dabar tyrinėjama ir 
ieškoma nelaimes, tai yra 
maisto užnuodytojo kaltinin
ko.

PREMJERAS 
REZIGNAVO, BUS 
SUDARYTA NAUJA 
VYRIAUSYBĖ

Mehdi Bazargan

TORONTO, ONT.

Mirus

Kaziui Pempei
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Aldonai ir 

visiems giminėms ir apgailestaujame, kad neteko
me gero tautiečio.

E. Bulzgienė
P. M. Daugėlai
S. Karvelis
Ch. Morkūnas
F. Balnys
J. M. Mileriai 
E. Jarienė 
O. Strolienė

S. E. Paberaliai
M. A. Guobai
V. Masienė
K. Ragauskienė
A. Poškienė
A. Vilkelienė
J. A. Yla
J. Valaitis

Teheranas. — Irano prem
jeras Mehoi Bazargan ir jos 
visas kabinetas rezignavo. 
Visas autoritetas vėl izlamų 
vado Khomeini rankose. Jis 
instruktavo Izlamų Revoliu
cinę Tarybą visus valstybės 
reikalus paimti į savo ran
kas. Dabar dar nežinia, kaip 
ir iš kokių elementų bus 
sudaryta nauja Irano vyriau
sybė.

Tuo tarpu studentai tebe
laiko užgrobę Jungtinių Val
stijų ambasadą Teherane ir 
nepaleidžia įkaitomis paimtų 
daugiau kaip 60 amerikiečių.

Kaip žinia, iraniečiai rei
kalauja iš Jungtinių Valstijų 
sugrąžinti šachą (karalių), 
kad jį būtų galima nubausti 
už baisius nusikaltimus. Sa
koma, kad jam viešpataujant 
ir jo įsakymu buvo nužudyta 
daugiau kaip 70,000 iranie
čių. Studentai šacho nelaiko 
politiniu pabėgėliu. Jis jiems 
pabaisa, šaltakraujis žmog
žudys.

UŽ PLĖŠIKAVIMĄ 
UŽMOKĖJO 
GYVYBĖMIS

Bayonne, N. J. — Trys 
jauni bedarbiai, visi šio mies
to gyventojai—Thomas M. 
Zaremski, 22 m., jo brolis 
James, 21 metų, ir Anthony 
Weimmer, 22 metų— suma
nė “užsidirbti” dėl duonos ir 
kitų būtinų reikalų, pjausty
dami nuo stulpų elektrą pri
statančias varines vielas ir 
jas parduodami. Bet prieš 
kelias dienas pjaudami dide
lio pajėgumo storą varinę 
vielą visi kartu žuvo!

NUBALSAVO STREIKĄ 
UŽBAIGTI

New Yorkas. — Green Bus 
Lines darbininkai šių metų 
liepos 1 dieną paskelbė strei
ką, reikalaudami algų pakėli
mo ir darbo sąlygų pagerini
mo. Dabar dauguma 361 bal
su prieš 119 užgyrė naują 
sutartį su busų kompanija ir 
nutarė sugrįžti į darbą. Per 
'visą tą ilgą laiką darbininkai 
parodė labai didelį ryžtą ir 
solidarumą.

Washingtonas. — Lapkri
čio 8 dieną į šią šalį atvyko ir 
dvi dienas su prezidentu 
Carteriu konferavo Airijos 
premjeras John Lynch. Jie 
aptarę visą eilę klausimų, 
bendrų abiems šalims. Bet ar 
buvo priimtas koks nors su
sitarimas, pranešime nesako
ma.

Svečias taipgi turėjęs pasi
tarimą ir su Atstovų Rūmų 
Užsienio reikalų komiteto 
nariais ir į susirinkimą pa
kviestais kitais kongresma- 
nais.

Užsisakykite 
"Laisvą" 

savo draugams

IŠ BENDRO VAIZDO DALIS SVEČIŲ

LAZDIJŲ KOL. PIRM. K. STONCELIS 
SU DAILININKU V. K. JONYNU

Nuotraukos S. Narkeliūnaitės

Vardynų iškilmės
Vardynų iškilmės prasmingos 

Kultūros namuose!
Į salę suplaukė žmonių būrys gausingas, 

Apylinkė visa— 
Žymi šita diena!

Užgimęs kūdikis—ir laimė, 
Ir rūpestis sunkus!

Būtybė auganti pataps našta savaime,—
Ji slėgs abu tėvus 
Ne vienerius metus.

Vardą išrinkt didžiai prasmingą 
Stengės abu tėvai,

Kad jis švytėtų vaikui kelrodžiu liepsningu 
Tarsi žvaigždė aukštai, 
Suspindus žavimai.

Prie kūdikio tėvai prisiekia,
Jam vardą duodami,

Kiek jėgos leis, jam skiepyt šviesų, taurų siekį — 
Išaugti žmogumi, 
Kilniu asmenimi.

Išaugt kovotoju garbingu, 
Kūrėju pažangos,

Tapt sūnumi tautos, herojišku, liepsningu, 
Žengt vieškeliu doros 
Lig amžiaus pabaigos!

Jeigu kuris tėvų atgultų
Anksti tamsiam kape,

Jų pareigas vardavaikiui atlikti pultų 
Ir kūmas, ir kūma 
Vietoj tėvų tada.

Vardynų valanda kilniausia— 
Ši priesaika tėvų,

Kai iškilmingai pareigą atlikt švenčiausią 
Pasižada abu 
Akivaizdoj visų! . .

J. Serbentą
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KINGSTON, N. Y.

Pagerbėm veikėją jos 
gimtadienio proga

Dorothy G. Wilson

Spalio 28 d. teko dalyvauti 
gan įspūdingoj sueigoj, kur 
apie septyniasdešimti drau- 
gų-ių susirinko pagerbti žy
mią piešėją ir seniai veikian
čią pažangiai mąstančių ame
rikiečių tarpe. Sueigos tiks
las buvo pagerbti ją (Doro
thy Gilbert Wilson) neseniai 
sulaukusią 90-to gimtadienio. 
Kaipo dovaną dalyviai sukė- 
lėme $147 ir jos vardu pasiū
lėme angliškam dienraščiui 
“The Daily World”. Ji tą 
laikraštį skaito ir puoselėja, 
kartą savaitėje pardavinėja 
prie dirbtuvių. Atlikusias ko
pijas išdalina veltui. Kai ku
rie, kelis kartus paskaitę, 
patys užsiprenumeruoja.

Pirmu kartu susitikus Da- 
ratėlę, niekaip netikėtum, 
kad ji jau 90 metų amžiaus 
moteris . . . laibutė, vikri 
ant kojų; iš tolo matant, 
manytum, kad kokia šešioli
kinė. Pieštuko ji iš rankos 
niekad nepadeda. Sėdi netoli 
jos kokiam susirinkime ir už 
poros valandų ji parodys 
kaip atrodai ant popieriaus 
lapo. Jos kuklus elgesys ir 
draugiškumas traukte trau
kia žmogų su ja padraugauti. 
Jokio puikavimo ji nedasilei-

džia; niekad nemanytum, jog 
ji yra lankius bent kelias 
kolegijas ir universitetą.

To vakaro programa susi
dėjo iš muzikos ir sveikinan
čių kalbų. Man irgi teko 
garbė trumpa prakalbėle pa
sveikinti tą kilnią asmenybę. 
Piano solo paskambino gera 
pianistė Rosalyn Star, Su
dainavus “Happy Birthday”, 
programa užsibaigė ir prasi
dėjo šokių muzika. Vienu 
tarpu grupė šoko žydišką 
šokį (ratelyje) ką pirmu kar
tu man teko matyti.

Beje, šį pagerbimo pažmo- 
nį surengė Kom. Partijos 
vietinė kuopelė, kurioje pri
klauso ir veikia jubiliatė.

Kaip galėjote spėti, paren
gimas buvo tarptautinis. Lie
tuvių tautą atstovavome tik 
du: Pranas Vitkus ir šių 
žodžių rašėja.Alisė Jonikienė

Užsakykite "Laisvą" 
savo giminėms

Lietuvoje

WORCESTER, MASS.

Mirus

Vincui Pačėsai
Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą vaikams 

ir kitiems giminėms, draugams ir pažįstamiems 
Amerikoje ir Lietuvoje.

Mes liūdime kartu su Jumis.
A. ir B. Narus
F. Petkūnas
J. ir P. Karazia 
Anna Dudonis 
Lucy Auseius 
J. Petkūnas 
P. Plakštis 
Pauline Petrauskas

J. ir K. Sabaliauskai
J. Senkus
J. Jusius
R. ir J. Januliai
R. Trakimavičius
N. Lazaravičius
M. Jucius
J. Demikis

MIAMI, FLA.

Mirus

Mary Chuladienei
Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Rapolui, 

dukroms Millie ir Mae ir jos šeimai, visiems
artimiesiems bei draugams.

G. Stankus
A. Bečienė
J. J. Strolis
N. A. Iešmantai
V. A. Nevins
M. Navicky
J. Zutra
M. Kvietkas
J. Andrus
H. Frank Mankauskai
J. U. Daugirdai

J. Smolenskas
Chas. A. Aimantai
A. Švėgžda
S. Danis
J. Šukaitis
J. Nevins
L Alexandra
M. Koch
H. L Chalkiai
J. S. Jurevičiai
N. Chas. Tamošiūnai

P. Rušinsky prisiminimui savo 
motinos Margaret Cvirkas

SU DAINA GYVENT SMAGIAU
Praėjusį sekmadienį “Lais

vės” svetainėje vėl susirinko 
daugybė žmonių. Šį kartą, 
nebodami lietingo oro, jie 
atskubėjo meilės dainai, pa
garbos nenuilstantiems 
“Laisvės” leidėjams ir rėmė
jams vedini. Per patį “Lais
vės” laikraščio vajaus įkarš
tį, tik keliom dienom praėjus 
po to, kai visa Tarybų šalis ir 
Tarybų Lietuva atšventė Di
džiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos 62-ąsias metines, 
įvyko “Laisvės” metinis kon
certas ir banketas.

Į svetainės sceną pakilo 
ilgo rūbo dar labiau paliek- 
ninta, žvali ir sąmojinga Ieva 
Mizarienė. Ji kreipėsi į visus 
susirinkusius sveikinimo žo
džiais, priminė, kad ne už 
kalnų (1981 m. balandžio 
mėn.) “Laisvės” 70-metis ir 
kvietė visus remti laikraštį 
“mažiausiai dar bent trisde
šimt metų, tada ir “Laisvės” 
šimtmetį bus smagu atšvęs
ti”. Šio vakaro pirmininkė 
Ieva Mizarienė pakvietė į 
sceną Mildred Stenslerienės 
vadovaujamą “Aido” chorą ir 
pati užėmė savo vietą jo 
gretose. Šventiškai pasipuo
šę choristai susikaupė sekda
mi pirmajam mostui pakeltas 
vadovės rankas ir sukluso 
laukdami pirmųjų akompa- ' 
niatoriaus Prano Bražinsko ' 
akordų. Ir nuvilnijo per salę 
gimtinės dainos ... B. Gor- 
bulskio ir V. Bložės “Nemu
no kloniai”, M. Raudonikio ir 
V. Barausko “Nesugausti 
dainos” ir vėl B. Gorbulskio 
“Klausyk širdies”. Mildred 
Stenslerienė pasakė, kad 
choras paruošė dainą, skirtą 
Tarptautiniams vaikų me
tams. Solistas Viktoras Be- 
keris ir choras sudainavo “Te 
visad šviečia saulė”.

Šiltų plojimų palydėtą cho
rą keitė kiti vakaro dalyviai.

Prie mikrofono atsistojo jau
niausias jų—šešiametis Jo
nukas Krivickas. Jis nutarė 
parodyti, kad moka ne tik 
išdykauti, bet kai ką ir dau
giau. Rimtai ir išraiškingai 
Jonukas padeklamavo M. 
Vainilaičio eilėraštį “Dėdė 
Spalis”.

Vėl toliau liejosi dainos. 
Scenoje—solistė Amelia Jes- 
kevičiūtė-Young, Viktoras 
Bekeris. Ir vėl Viktoras Be- 
keris su gražiai išaugusiu 
sūnumi Viktoru, kurį dar 
visai mažiuką atsimename. 
Daina seka dainą, aidi karš
tos katutės.

Po “Aido” choro ir solistų 
pasirodymo į sceną pakvie
čiamas prie Jungtinių Tautų 
akredituotas Tarybų Lietu
vos žurnalistas Sigitas Kri
vickas. Jis taria sveikinimo 
žodžius visiems susirinku
siems, “Aido” chorui ir solis
tams, kalba apie “Laisvės” 
laikraščio reikšmę vienijant 
pažangiąją lietuvių išeiviją, 
apie dainos galią suartinant 
žmones, ugdant bičiulystę ir 
geranoriškumą.

Scenoje sustoja naujos dai
nininkų gretos. Tai mieli 
svečiai, atvykę specialiu 
autobusu iš Hartfordo,— 
“Laisvės” choras, vadovauja
mas Wilmos Hollis. Skamba 
populiarios ir visų labai 
mėgstamos lietuviškos melo
dijos “Rūta žalia”, “Raudona 
rožė”, “Miškų gėlė”, “Tu 
ateik į pasimatymą”, “Riti- 
tai, ritito”. Puikiai dainavo 
jaunų moterų trio “Ten mano 
širdį vilioja”, lyriškai ir sva- 
jungai plaukė choro solistės 
Elenos Brazauskienės ir cho
ro vadovės Wilmos Hollis 
atliekamos dainos. Visa salė 
be perstojo plojo, plojo, plo
jo! Nors koncertas buvo ilgo
kas, tačiau gerai pergalvo
tas, su įdomiais intarpais,

tad nė kiek neprailgo. Malo
nu buvo klausytis gražių 
dainų. Juk daina praskaidri
na nuotaiką, suteikia naujų 
jėgų, su daina ir gyventi 
smagiau.

Po koncerto buvo suruoš
tos puikios vaišės. Šeiminin
kės sukosi kaip vijurkai, 
dauguma jų tos pačios aidie- 
tės, kurios taip gražiai daina
vo scenoje.

Ieva Mizarienė pristatė su
sirinkusiems visus į šį rengi
nį atsilankiusius svečius ne 
tik iš New Yorko, bet ir iš 
toliau, paskelbė, kad dau
giausiai prisidėjo prie banke
to ruošimo, perskaitė visų 
pavardes, kas aukojo “Lais
vės” vajui. Visų dėkingumą 
vėl patvirtino plojimai.

Į susirinkusius gražiu žo
džiu kreipėsi “Laisvės” re
daktorius Antanas Bimba 
“Laisvės”' direktorių tary
bos pirmininkas Povilas Ven
ta. Ilgai netilo kalbos, juo
kas. Visus sudomino ir išju
dino vakaro šeimininkių su
ruošta loterija. Išloštus pri
zus galima buvo čia pat 
paragauti.

Iš visų giedrų veidų, sma
gios nuotaikos ir neskubėji- 
mo skirstytis galima buvo 
spręsti, kad metinis “Lais
vės” koncertas ir banketas 
pavyko. Jame žmonės gra
žiai pailsėjo, pasilinksmino, 
pabendravo. Gausus dalyva
vimas šiame renginyje dar 
kartą įrodė, kad “Laisvė” 
turi daug gerų ir nuoširdžių 
bičiulių, mylinčių taiką ir 
pažangą Žemėje, gerbiančių 
savo tėviškės tradicijas ir 
besidžiaugiančių jos sukles
tėjimu, dainuojančių jos dai
nas. Reporterė

Nuo administracijos: Var
dai aukotojų per koncertą į 
“Laisvės” fondą tilps sekan
čiame numeryje. Tiek galime

PENKTADIENIS, LAPKRIČIO (NOVEMBER] 16, 1979

New Yorkas. — Šioje nuotraukoje matome vaizdą 
Bronxo pietinėje dalyje. Apleisti, apgriuvę pastatai. 
Gatvės užverstos išmatomis.

Daug kalbama apie Bronxo atstatymą, bet kol kas nieko 
nedaroma. 

Ar bus išvengta 
streiko?

Albany, N. Y. - 47,000 
New Yorko valstijos darbi
ninkų lapkričio 19 dieną pra
dės balsuoti naują su valdžia 
kontraktą. Ji priklauso Pub
lic Employees Federation 
unijai. Unijos vadovybėje 
šiuo klausimu esąs aštrus 
pasidalijimas. Unijos prezi
dentas John J. Kraemer ra
gina darbininkus balsuoti už 
naują kontraktą, bet vykdo
mosios tarybos dauguma yra 
priešinga ir pataria balsuoti 
prieš.

Naujame kontrakte yra 
siūlomi trys algų pakėlimai. 
Jeigu kontraktas būtų užgir- 
tas, jie pirmą 7 procentų 
pakėlimą gautų tuojau dabar 
ir jis pradėtų veikti nuo šių 
metų balandžio 1 dienos, 
antras 7 procentų pakėlimas 
pradėtų veikti nuo spalio 1 
dienos, o trečias taip pat 7 
procentų pakėlimas įeitų ga
llon 1981 m. spalio 1 dieną.

Nekantriai bus laukiama 
balsavimo rezultatų.

Merą apmėtė žaliais 
kiaušiniais

New Yorkas. — Lapkričio 
5 dieną miesto meras Koch 
atėjo į Hilton Hotel pasvei
kinti Amerikinės Viešosios 
Sveikatos Susivienijimo su
važiavimą ir susirinkusių

3,500 svečių. Bet kai jis 
salėje pakilo eiti linkui estra
dos, jį pasitiko arba užpuolė 
du vyrai ir viena moteris ir 
apmėtė žaliais kiaušiniais. 
Pora kiaušinių pataikė merui 
tiesiai į veidą. Du užpuolikai 
ten pat tapo suimti ir, žino
ma, bus nubausti.

Nežinia, kokiais sumeti
mais arba išrokavimais jie 
tai darė.

Už nacionalizavimq 
miesto ligoninių

New Yorkas. — Lapkričio 
6 dieną čia New York Hilton 
Hotel įvykusioje Amerikinio 
Viešosios Sveikatos Susivie
nijimo konvencijoje buvo 
plačiai aptarta šio didmiesčio 
17 municipalinių ligoninių pa
dėtis. Kaip žinoma, dėl su- 
taupymo lėšų miesto meras 
Kosh siūlo 4 ligonines visiš
kai uždaryti. Jos visos ran
dasi skurdžiais apgyventuose 
miesto rajonuose. Žmonės 
prieš tai protestuoja ir merą 
smerkia.

Šioje konvencijoje buvo 
pasiūlymas visas municipali
nes ligonines ■ nacionalizuoti. 
Tai yra, kad federalinė val
džia jas paimtų ir operuotų.

Nacionalizavimas miesto 
operuojamų ligoninių New 
Yorke būtų bene tiktai pir
mas toks šioje šalyje bandy
mas taip gelbėti tas ligonines 
nuo uždarymo.

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

pasidžiaugti, kad per admi
nistratorę aukomis gavome 
virš $600, o prenumeratomis 
arti $400. Dirbusių per kon
certą ir banketą vardai tilps 
sekančiame numeryje. Visą 
maistą ir gėrimą aukojo So
fija Stasiukaitienė prisimini
mui savo mirusio vyro Jur
gio, kuris daug sykių prisidė
davo prie “Laisvės” koncertų 
ir banketų su maistu ir vai
šėmis.

Hartford, Conn.
Hartfordo Laisvės Choro 

rudeninis koncertas įvyks 
lapkričio 18 d. 154 Hunger
ford St. Prasidės pirmą va
landą po pietų.

Wilma labai rūpinasi šio 
koncerto programa. Bus gra
žių naujų dainų ir, kaip 
visada, skanūs pietūs, išlai- 
mėjimai ir kas norės, galės 
pasišokti prie gražios muzi
kos.

Po trejų metų sugrįžo gera 
dainininkė solistė Betty Hay
den. Mes ją girdėsime mūsų 
koncerte sekmadienį.

Apgailėtina, kad Millie 
Barnet negali dalyvauti su 
mumis, nes jos sveikata yra 
sušlubavus. Gal jai teks per
gyventi operaciją, nes jos 
kojas artritas kankina. Lin
kime Millie kuo geriausios 
sėkmės ir tvirtos sveikatos. 
Mes visi žinome, Millie, kad 
jūs esate daug darbo įdėju- 
sios į pažangiųjų žmonių ju
dėjimą.

Girdėjome, kad šią savaitę 
draugai Vasiliauskai švenčia 
savo vedybinio gyvenimo 50 
metų jubiliejų. Ilgiausių me
tų jums nuo Laisvės Choro!

Prieš porą savaičių Laisvės 
Choras buvo New Havene ir 
dainavo ukrainiečiams. Dai
navimas gražiai pavyko, o jie 
mus puikiai pavaišino.

Dar kartą kviečiame visus 
ir visas į Laisvės Choro ren
giamą koncertą-balių.

Iki pasimatymo.
E. B.

Miami, Fla.
MIRĖ MARY CHULADA
Po ilgos ir sunkios ligos 

spalio 28 dieną mirė Marija 
Chuladienė, 87 m. amžiaus, 
Miami General Hospital. Ve
lionė buvo gimus Lietuvoje, 
Suvalkų apylinkėje. Prieš 1- 
mą pasaulinį karą atvyko į 
JAV ir ilgiausį savo gyveni
mo laikotarpį gyveno Lowell, 
Mass. Nuo jaunystės velionė 
su vyru Rapolu priklausė 
įvairiose organizacijose. Išė
ję į pensiją persikėlė gyventi 
į Miami, Fla. Ir čia įsijungė 
ir nenuilstamai darbavosi pa
žangiečių gretose. Daug pri
sidėjo prie įsikūrimo L.S.K. 
ir buvo jo narė. Taipgi buvo 
narė L. L. D. 75 kuopos ir 
Miamio Aido Choro ir jame 
dainavo. Buvo pažangiųjų 
laikraščių skaitytoja ir rėmė
ja.

Dideliame nuliūdime liko 
vyras Rapolas, dvi dukros— 
Milie, kuri velionę nuolatos 
prižiūrėjo, ir Mae su šeima, 
3 anūkai ir 1 proanūkės, bei 
kiti artimieji draugai ir kai
mynai, su kuriais velione 
gražiai sugyveno. Laidotu
vės buvo privatiškos. Jos 
palaikai buvo sukremuoti.

N. lešmantienė

Tarp lietuvių
Praėjusį sekmadienį Stani

slovas Kašys išvyko namo į 
Kauną, išbuvęs JAV keletą 
mėnesių. S. Kašys yra Lie
tuvos Žemės Ūkio akademi
jos Noreikiškėse dėstytojas. 
Jis atvyko Chicagoje kviečia
mas giminių ir pavažinėjo, 
nemažai po Ameriką—buvo 
Floridoje, Meksikoje, o pa
skutines dvi savaites pralei
do New Yorke, apsistojęs 
buvo pas Povilą ir Nelę 
Ventus.

* * *
Lapkričio 2 d. Wanda 

Krupski, dukra Juozo ir 
Emilijos Klimaitės-Krupski 
ir podukra mūsų buvusio 
“Laisvės” skaitytojo ir rėmė
jo Motiejaus Klimo, ištekėjo 
už Thomas Chillscyzn. Krup- 
skiai gyvena New Bruns
wick, N. J. Ieva

Moterų Klubo 
narėms

Antradienį, lapkričio 20 d., 
2 vai. po pietų įvyks New 
Yorko Lietuvių Moterų Klu
bo susirinkimas, Laisvės sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Būkim 
visos. Valdyba

BRIEFS
Regardless the bad rainy 

day Laisve’s Hall was filled 
to a capacity at the concert 
this past Sunday. It was a 
very good affair and thanks 
to everyone who helped to 
make it so. 

* * *
All those people who used 

to blame Dr. Benjamin 
Spock for everything they 
thought was wrong with 
their kids might consider his 
remarks in Atlanta recently. 
The problem with young 
adults today, said the 76- 
year-old pediatrician, is that 
they have little respect for 
their elders. 

* * *
The Soviet Union is a 

federation based on the na
tional and territorial sove
reign and equal members 
which have the right to 
freely secede. Most other 
countries which are federa
tions are based only on the 
territorial principle. 

* * *
From Albany, N. Y., 

comes the announcement 
that the low-income elderly 
people still have time to 
obtain a credit of up to $200 
for their property taxes on 
their 1978 state income ta
xes. The deadline for apply
ing for the credit is Decem
ber 31.

To be eligible, an applicant 
must have a household that 
has an income of no more 
than $12,000 and the appli
cant must own property va
lued at less than $65,000 or

pay rent of no more than 
$300 a month. 

* * *
Mr. and Mrs. Joseph 

Krupski of East Brunswick, 
New Jersey, announced the 
marriage of their daughter 
Wanda to Mr. Thomas Chill- 
syzn the second of Novem
ber this year. Wanda is the 

I granddaughter of late Math
ens Klimas. Best wishes for 
a long and happy marriage 
to the newlyweds.

* * *
Arthritis experts say that 

millions of people who think 
they have incurable arthritis 
may actually be suffering 
from a much less serious 
condition—a form of simple 
muscle pull—which is cura
ble and easy to treat.

All across the United 
States researchers are dis
covering an alarming num
ber of midiagnosed “arthrit
is” cases that are in fact 
myofascial pain.

* * ♦
People afflicted with my

opia (shortsightedness) 
should be able to do without 
spectacles in about ten 
years’ time, in the opinion of 
the well-known Soviet oph
thalmologist, Syvatoslaf Fy
odorov.

The Moscow Laboratory of 
Experimental and Clinical 
Optical Surgery which he 
heads has developed a me
thod of correcting myopia by 
an operation that lasts only 
five to ten minutes. Use




