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KRISLAI
Laukan iš Py Korėjos 
Unijos ir prez. rinkimai 
Turėtų susiprasti 
Taikai pavojus padidėjo

A. BIMBA C
Pastaruoju laiku šios šalies 

spaudoje dažnai skaitome 
užuominų apie Pietų Korėjo
je liaudies bruzdėjimą prieš 
reakcinį režimą. Bet reikia 
nepamiršti, kad ta šalis, ge
riau, šalies dalis, tebėra 
Jungtinių Valstijų militarinių 
jėgų okupuota. Joje ir šian
dien tebeveikia didelė, net 
40,000 kareivių gerai gin
kluota armija, kuri yra atsa
kinga už to režimo buvimą ir 
pasilaikymą. Pietų Korėjos 
liaudis negali nei susivienyti 
su Šiaurine Korėja, nei rū
pintis savo reikalais bei liki
mu.

Todėl Amerikos taikos ir 
detentės šalininkai reikalau
ja, kad toji armija būtų 
tuojau iš P. Korėjos ištrauk
ta. Lai būna palikta jos liau
džiai rūpintis savo interesais!

Nebėra Jokios abejonės, 
kad darbo unijų vadovybė, 
kuri, kaip bekalbėsime, kal
ba 14 milijonų organizuotų 
darbininkų vardu, ne tik 
remia prezidento Carterio 
kandidatūrą, bet ir aktyviš- 
kai jam padeda laimėti rinki
mus. J^ai buvo akivaizdžiau
siai įrodyta Illinojaus valsti
jos Amerikos Darbo Federa- 
cijose-Industrinių Organiza
cijų Kongreso konvencijoje, 
rugsėjo 30 d. Viso konvenci
joje dalyvavo 2,000 delegatų. 
Ji buvo pašvęsta prezidenti
niams rinkimams. Joje daly
vavo ir jai faktinai vadovavo 
ir nacionalinis prezidentas 
Lane Krikland. Jis gyrė 
prez. Carterį, agitavo už jį 
balsuoti ir aktyviškai padėti 
jam rinkimus laimėti.

Labai galimas daiktas, kad 
kaip tik šita darbo unijų 
aktyviška pagalba padės 
Carteriui laimėti ir dar ket
verius metus šiam kraštui 
prezidentauti.

Iš Romos sklinda po pasau
lį žinios apie Italijoje siautė
jimą gilios politinės ir ekono
minės krizės.

Kaip žinia, tą šalį jau seno
kai valdo Krikščionių demo
kratų partija, po kuria an
troji didžiausia, skaitlingiau
sia partija yra Italijos Komu
nistų partija, bet jinai į 
šalies vyriausybę neįsilei- 
džiama, nors ir norėtų jon 
įeiti.

Italijai išeitis iš šios krizės 
yra, būtent: joje turėtų susi
daryti komunistų, socialistų 
ir socialdemokratų koalicija 
ir šalies vairą paimti į savo 
rankas. Tai, kaip atrodo, ir 
vienintelė protinga išeitis. 
Anksčiau ar vėliau taip ir 
turės būti padaryta.

Prieš kelias dienas aukštai 
atmosferoje Kinija išbandė 
naują baisiai didelio pajėgu
mo branduolinę bombą, net 
10 kartų pajėgesnę už tą, 
kurią Antrojo karo pabaigoje 
(1945 m.) amerikiečiai nume
tė ant Hirošimos.

Reikia žinoti, kad Kinija 
turi, taip sakant, laisvas ran
kas branduoliniai ginkluotis, 
nes ji neturi jokios apriboji
mo sutarties, kokią, pavyz
džiui, turi Jungtinės Valsti-

ISTORINIS DARBO UNIJŲ LAIMĖJIMAS
Roanoke Rapids, N. C. •>- 

Pakelta nuotaika darbinin
kai—balti ir juodi, vyrai ir 
moterys—rinkosi balsuoti ir 
vieningai priėmė pirmą ko
lektyviniai sutartą darbo 
kontraktą su J. P. Stevens 
kompanija. Taip pasibaigė 17 
metų užtrukusi kieta teksti
lės darbininkų unijos kova 
prieš1 kompaniją, kuri užsi
spyrusiai laikėsi prieš unijas 
ir dabar žada dar ir toliau 
joms priešintis. Šioje vieto
vėje dirba apie trys tūkst. 
darbininkų.

New Yorke įvykusioje 
spaudos konferencijoje teks
tilės unijos pirmininkas Mur
ray H. Finley pareiškė, kad 
šis susitarimas taikingai iš
sprendė vieną ilgiausiai užsi
tęsusių darbo ginčų.

Nuo 1976 m. unija toje

Tekstilės unijos vadas Murray H. Finley, kairėje, ir 
AFL-CIO prezidentas Lane Kirkland spaudos konferencijo
je.

TSRS pažadėjo para II

revoliucinia II Afganistanui
Maskva. — Tarybų Sąjun

gos vadovas Leonidas Brež
nevas draugiškai sutiko čia 
pirmą sykį besilankantį Af
ganistano prezidentą Babra- 
ką Karmalį ir užtikrino toli
mesnę pagalbą ir paramą 
revoliuciniam Afganistanui 
prieš bet kokį užsienio kiši
mąsi.

Brežnevas kalbėjo Karma- 
liui suruoštame priėmime. 
Jis pasisakė prieš imperialis
tinę reakciją, kuri esanti 
nusistačiusi prieš Afganista
ne įvykusią revoliuciją, ir 
ypač atakavo JAV dėl jų 
pavojingo kurso. Jis pareiš
kė, kad nei Tarybų Sąjunga, 
nei Afganistanas neturi jokių 

Leonidas Brežnevas pasitinka Afganistano prezidentą 
Babraką Karmalį Maskvos aerodrome.

jos ir Tarybų Sąjunga, 
SALT II.

Dabar branduolinio ginkla
vimosi varžybos ir karo pa
vojus pasaulyje padidės . . .

Lašas po lašo ir akmenį pratašo . . . Septyniolika metų 
užtrukusi kova prieš J. P. Stevens tekstilės monopoliją 
pasibaigė darbo žmonių laimėjimu.

kovoje išleido arti 10 milijo
nų dolerių. Dabar šis susita
rimas atveria duris 800 tūks
tančių tekstilės darbininkų ir 
300 tūkstančių aprangos dar- 

ą

planų prieš kitas valstybes. 
Jis kvietė prie padėties nor
malizavimo, ypač prie santy
kių pagerinimo tarp Afganis
tano ir Pakistano, kuris šiuo 
metu esąs įtrauktas į nepa
dorų žaidimą tarp Washing- 
tono ir Pekingo.

Prezidentas Karmai su savo 
delegacija dalyvavo Krem
liuje vykusiuose posėdžiuose 
su Brežnevu. Iš Tarybų Są
jungos pusės taip pat dalyva
vo maršalas Nikolai Ogarkov, 
generalinio štabo viršininkas, 
užsienio reikalų ministras 
Andrei Gromyko, valstybės 
saugumo komiteto pirminin
kas Juri Andropov ir kt. 
Apžvelgta esanti padėtis.

Šeštadieni prieš einant 
gulti atsukime laikrodžius 
vieną valandą atgal, nes jau 
baigsime dienos taupimo lai
ką ir įeiname į standartinį. 

bininkų Amerikos Pietuose 
laisvai ir be baimės stoti į 
unijos eiles.

Unijos prezidento many
mu, tas faktas turės didelės 
reikšmės ir politiniame kraš
to klimate, prisidės prie su
darymo sąlygų atsirasti libe- 
rališkesniems kongresma- 
nams, gubernatoriams bei 
valstijos pareigūnams, kurie 
galės tinkamiau suprasti dar
bo žmogaus reikalus.

AFL-CIO prezidentas 
Lane Kirkland, taip pat daly
vavęs spaudos konferencijo
je, pareiškė, kad šis susitari
mas esąs vienas didžiausių 
laimėjimų visiems Amerikos 
darbo žmonėms, kad tai mil
žiniškas žingsnis pirmyn Pie
tų tekstilės ir aprangos dar
bininkams.

Tuo tarpu toje pačioje 
spaudos konferencijoje daly
vavęs kompanijos J. P. Ste
vens prezidentas ir vyriau
sias vykdomasis pareigūnas 
Whitney Stevens apreiškė, 
kad šis susitarimas jam reiš
kiąs tai, jog po 17 metų 
unijos jau nustos valkioti 
kompanijos vardą ir nenau
dos jos taikiniu savo puoli
mams bei nutrauks 1976 m. 
paskelbtą kompanijos pro
duktų boikotą ir sustabdys 
įvairias kitas kovos priemo
nes.

Stevens kompanija viso tu
ri 160 įmonių, kuriose dirba 
44,100 darbininkų. Ji yra 
žinoma Amerikoje kaip viena 
daugiausia sulaužiusių darbo 
įstatymus, 22 kartus bausta 
Labor Relations Board.

Roanoke Rapids vietovėje 
pasiektas susitarimas neka- 
žin kiek atneša darbininkams 
pinigiškai, bet čia buvo lai
mėta kova iš principo. Darbi
ninkai gaus apie tris milijo
nus dol. atlyginimo už praei
tą laiką, o jų kasdieninį 
uždarbį sulygins su darbinin
kais tų J. Stevens įmonių, 
kuriose nekovota už unijas. 
Vidutiniškai, su pakėlimu, 
dabar jie gaus apie $5 į vai. 
Bet tasai pirmasis darbo 
kontraktas numato ir darbo 
stažo, sveikatos apsaugos, 
darbo saugumo ir kitus klau
simus, kurių svarbiausias— 
ginčus perduoti arbitrams.

Tekstilės unijai jis palieka 
atviras rankas ir toliau orga
nizuoti darbininkus. Jau tu
rima apie 40 organizatorių, 
pasirengusių vykti į kitas 
vietoves, kur yra J. P. Ste
vens įmonių.

Peru. — Nepaisant draudi
mo, tūkstančiai vario kasyk
lų darbininkų didžiausioje Či
lės kasykloje EI Teniente 
išėjo į streiką. Reikalaujama 
didesnių atlyginimų ir geres- 

i nių darbo sąlygų.

SUGRIOVĖ
KONVENCIJĄ i

Manila. — Spalio 20 d. i 
Filipinų sostinėje prasidėjo . 
ASTA—American Society of : 
Travel Agents 50 metų su
kaktuvinė konvencija ir tos ; 
šalies prezidentui Marcos sa- i 
kant atidarymo žodį netoli jo 
sprogo bomba. Užmuštų ne- į 
buvo, bet yra 18 sužeistų, j 
nors pačiam Marcos nieko 
neatsitiko. Salėje buvo apie ! 
penki tūkstančiai ASTA de- I 
legatų. Konvencija, kuri tu
rėjo užtrukti keletą dienų, 
tuojau pat užsidarė, ir dele
gatai pradėjo skubėti į lėktu
vus sugrįžti į JAV.

“Balandžio 6 Laisvės Judė
jimas,” organizacija, kuri ko
voja prieš prez. Marcos reži
mą, dar gerokai prieš kon
vencijos pradžią, buvo iš
siuntinėjus! laiškus ASTA 
nariams, įspėdama apie bom
bas.

Prez. Marcos ryšium su 
tuo sprogimu įsakė suimti 35 
asmenis, kurių tarpe yra 
kaltinami ir keturi buvę pre
zidentiniai kandidatai, visi 
šiuo metu gyvenantys JAV, 
išskyrus buv. Filipinų sena
torių Jovito Solonga.

Washington. — Čia okeanų 
ir atmosferos administracija 
paskelbė, kad pereitą vasarą 
Amerikoje dėl karščių mirė 
1,265 žmonės ir žalos pada
ryta apie 20 bilijonų dol. 
sumai. Mirusiųjų tarpe dau
guma buvo senesnio amžiaus 
žmonių ir varguolių.

Ankara. — Turkijos val
stybės galva, gen. Kenan 
Evren pareiškė, kad karinė 
valdžia Turkijoje laikysis iki 
to laiko, kai pasibaigs krašte 
anarchija. Esą, kariuomenei 
reikėjo įsikišti, nes krašte 
būtų kilęs pilietinis karas.

PRIEŠRINKIMINIS KOMUNISTŲ PARTIJOS MITINGAS
New York. — Spalio 19 d. 

įvykęs mitingas paremti Ko
munistų partijos prezidenti
niams kandidatams Gus Hali 
ir Angela Davis New Yorko 
universiteto Nat Holman sa
lėje sutraukė per tris tūks
tančius publikos. Jį rengė 
Young Workers Liberation 
League, Hall-Davis kampani
jos komitetas ir komitetas 
išrinkti William Scott sena
torium.

Minia labai šiltai sutiko 
Gus Hali ir Angela Davis, 
kurie savo kalbose išdėstė 
Komunistų partijos siekimus 
ir konkrečiai pakartojo savo 
rinkiminėje programoje išra
šytus punktus. Jie yra platūs 
ir liečia visas nūdienio gyve
nimo sritis: ginklų sutarties 
ratifikavimą ir ginklavimosi 
varžybų nutraukimą, darbo 
klausimus ir įmonių uždari
nėjimų sulaikymą, moterų 
lygybės ir lygių teisių reika
lą, visuotinį sveikatos apsau
gos įstatymą ir kitus.

Tai jau buvo penktas iš 
eilės didžiulis mitingas visoje 
Amerikoje paremti Komu
nistų partijos prezidenti
niams kandidatams. Mitingai 
jau yra įvykę Clevelande, 
Detroite, Seattle ir Chicago- 
je. Netrukus panašūs mitin
gai įvyks Kalifornijoje ir 
Minnesotoje.

Lankėsi Irano pre j eras
United Nations. — Irano 

premjeras Mohammad Ali 
Rajai čia buvo atvykęs ir dvi 
dienas praleido Saugumo Ta
rybos posėdžiuose, kurie bu
vo sušaukti norint sustabdyti 
karą tarp Irako ir Irano. Jis 
čia pareiškė, kad jis atvykęs 
Saugumo Tarybai pranešti, 
kas jo šalyje vyksta ir kad 
nieko neprašysiąs iš Saugu
mo Tarybos. Jis pabrėžė, 
kad Iranas kovą tebetęs, iki i 
visiškai sumuš Iraką.

Prieš sugrįždamas namo, 
premjeras Rajai sušaukė1 
spaudos konferenciją ir per
skaitė 55 minutes užtrukusį 
pareiškimą bei atsakė į pen
kis klausimus. Tie daugiau- 
sie lietė JAV diplomatų pa
leidimo klausimus. Jis pa-1 
reiškė, kad Irano parlamen- i 
tas netrukus tą klausimą 
išspręs ir dar pridėjo, jog'i 
Amerikos vyriausybė galėtų I 
parodyti “gerą valią” ir ati-1 
traukti savo lėktuvus su ra-Į 
daro įtaisymais iš Saudi Ara- | 
bijos. Esą, Iranas niekados j 
nėra manęs kovoti prieš Sau
di Arabiją.

Klausimui kilus dėl sąlygų, , 
kuriomis Iranas paleistų: 
JAV diplomatus, ir dėl JAV ! 
vaidmens šacho valdymų, jis ! 
iškėlė savo koją ant stalo, j 
norėdamas parodyti užgiju- • 
sias žaizdas, kaip jis šacho i 
laikais buvo kankinamas. Jis i 
tvirtino, kad šacho saugu- ; 
miečiai naudojo žiauriausias 
priemones, lupinėjo nagus, Į 
degino ir mušė.

Nors ir buvo viliamasi, kad ' 
gal Irano premjeras susitiks | 
ir JAV diplomatais ar net | 
prezidentu Carteriu, bet jis ! 
kategoriškai atmetė bet ko- | 
kias kalbas ir per Alžyrą . 
išvyko į Iraną. New Yorko 
miesto ir Jungtinių Tautų 
policijai buvo daug rūpesčio

JAV Komunistų partijos prezidentiniai kandidatai Angela 
Davis ir Gus Hall New Yorko rinkiniame mitinge.

II

Irano premjeras 
Mohammad Ali Rajai

jį apsaugoti, net nebuvo 
skelbiama konkreti jo atvy
kimo ir išvykimo valanda, 
prisibaiminant, kad neatsi
rastų ekstremistų, norinčių 
pasikėsinti prieš jo gyvybę.

Neatitrauks 
lėktuvų

Washington. — Iš Penta 
gono buvo pranešta, kad 
JAV nenumato greitu laiku 
atitraukti iš Saudi Arabijos 
lėktuvų su radaro įtaisymais. 
Esą, jie ten būsią, ligi Saudi 
Arabija ir JAV pamatysian- 
čios, jog grėsmė iš Irano 
pranykusi.

Paris. -4 Prancūzijos gy
nybos ministerija pranešė, 
J<ad Prancūzija pasirašė su
tartį su Saudi Arabija jai 
modernizuoti, praplėsti ir 
apmokyti karinį jūrų laivy
ną. Gynybps kontraktas sie
kiąs apie tris su puse bilijonų 
dol.
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Jau prezidentinių
rinkimų išvakarės

Prezidentiniai rinkimai, kaip žinia, įvyks lapkričio 4 
dieną. Vadinasi, jie jau čia pat. Kai tik didžiosios 
kapitalistinės demokratų ir republikonų partijos nominavo 
savo kandidatus—demokratų partija dabartinį prezidentą 
Jimmy Carter ir republikonų Ronald Reagan, mes storai 
pabrėžėme, kad nežiūrint kuris jų laimės, didelio, pagrindi
nio skirtumo šalyje ir liaudies gyvenime nebus, neįvyks, 
kad su mumis pasiliks tie patys vargai ir bėdos. Mes taipgi 
sakėme, kad piliečių balsai, paduoti už trečiosios^ partijos, 
kaip, pavyzdžiui, už Komunistų Partijos kandidatus, bus 
tiktai protesto balsai, vienok jie bits svarbūs ir reikšmingi.

Nuo to laiko niekas neatsitiko, kas verstų mus tas 
išvadas pakeisti. Rinkimus vienas iš šių dviejų kandidatų 
laimės ir per ateinančius ketverius metus prezidentaus. 
Veikiausia juomi bus Carteris. Nėra nė mažiausios 
abejonės, kad jo laimėjimas savo pusėn darbo unijų 
judėjimo paramos labai daug reiškia' \

Kitaip sakanf, būkime pasiruošę ir po rinkimų susidurti 
su tais pačiais nūdieniais sunkumais ir vargais. O kad jų 
neapsakomai daug turime visose gyvenimo srityse, tai 
nelabai seniai puikiai pavaizdavo įvykis Baltimorės mieste. 
Ten, kaip žinoma, federalinė Social Security Administra
tion agentūra paskelbė, kad jai reikia 75 darbininkų-tar- 
nautojų, kad aplikacijos gavimui joje darbo bus tą ir tą 
dieną tuo ir tuo laiku išduodamos jos raštinėje, ateikite ir 
pasiimkite. Na, ir atėjo ta diena ir ta valanda. Pradėjo link 
tos raštinės gūžėti bedarbiai. Kaip beregint, sugužėjo net 
23,755 aplikantų! 75 vietos, "o beveik 24 tūkstančiai 
aplikantų!

O reikia žinoti, ir tą puikiai visa ši šalis žino, e kad 
Baltimore nėra jokia išimtis, kad panaši skaudi padėtis 
šiandien viešpatauja visuose miestuose, visuose šios 
didelės, plačios kapitalistinės šalies kampuose ir kampe
liuose, kaip, pavyzdžiui, mūsų New Yorke padėtis dar 
blogesnė.

Vienas iš svarbiausių šiuose rinkimuose šūkių yra: 
Drastiškai mažinti lėšas ginklavimosi-militarizmo reika
lams, o labai didinti federalinę pagalbą miestams!

Prezidentiniai kandidatai 
šiuose rinkimuose:

Žurnalo “Liaudies ūkis” šių 
metų 9-tam num. paskelbti 
net keli straipsniai apie 
reikšmę ir svarbą socialisti
nėje santvarkoje lenktynia
vimo. Štai jie: Iš TSLP 
Centro Komiteto patarimo 
“Ūkio mechanizmas ir lenk
tyniavimas”, Lietuvos KP 
CK sekretoriaus A. Brazaus
ko “Socialistinis lenktyniavi
mas— geras talkininkas”, 
Lietuvos Respublikinės Pro
fesinių Sąjungų Tarybos pir
mininko A. Ferensos “Res
publikos profesinių sąjungų 
veikla ir uždaviniai tobuli
nant socialistinį lenktyniavi
mą”. G. Monkevičiūtės “So
cialistinio lenktyniavimo 
vaidmuo diegiant į gamybą 
mokslo ir technikos laimėji
mus”, C. Purlys, “ITD Lenk
tyniavimo organizavimo: Pa
tirtis ir problemos”.

Brazausko straipsnyje, 
tarp kitko, pabrėžiama:

“Dabar, kai plečiasi naujas 
masinis socialistinio lenkty
niavimo judėjimas, neuž
mirškime kai kurių svarbių 
momentų. Pirmiausia tai pa
sakytina apie lenktyniavimo 
organizavimą. Kaip žinoma, 
masinis socialistinis lenkty
niavimas yra savanoriškas 
dalykas, lenktyniauti ar ne
lenktyniauti sprendžia atski
ras lenktyniautojas, atskiras 
kolektyvas. Organizuoti so
cialistinį lenktyniavimą—la
bai svarbus partinis, valsty
binės reikšmės uždavinys, 
pareiga. Kaip tiktai ši aplin
kybė įpareigoja kolektyvų 
partines organizacijas bei 
ūkio darbuotojus pagalvoti 
apie socialistinį lenktyniavi
mą, kurios formos ir metodai 
sudomintų kiekvieną žmogų, 
kiekvieną barą, čechą, kuris 
duotų didžiulę naudą.

Traktuodami socialistinį 
lenktyniavimą kaip sudėtinę 
ūkio mechanizmo dalį, svar
bią priemonę gamybai didin
ti, kokybei gerinti, turime 
nuolat didinti lenktyniavimo 
efektyvumą.”

Drau-

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Taika ir nusiginklavimas— 
nekintamas kursas

Pasaulio spauda, televizija 
ir radijas plačiai komentuoja 
TSKP CK Politinio biuro 
nario, TSRS užsienio reikalų 
ministro Andrejaus Gromy
kos kalbą ir Tarybų Sąjun
gos pasiūlymus Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblė
jos XXXV sesijoje. Ir tai 
suprantama. A. Gromyka sa
vo kalboje pabrėžė, kad Tie 
karo rengimui, o žmonijos 
išvadavimui iš karo ir jo 
nelaimių—štai kokia krypti
mi reikia nukreipti valstybių 
pastangas. Pasisakydama už 
tai, Generalinė Asamblėja 
įrašytų ryškų puslapį į šiuo
laikinę istoriją. Juk nė viena 
šalis, nė viena vyriausybė, 
jeigu jos išreiškia savo tautų 
lūkesčius ir valią, negali ne
dalyvauti kovoje už nusigin
klavimą, už įtempimo maži
nimą, už taiką. Toks politinis 
kursas yra nuosekli ir tvirta 
Tarybų Sąjungos, kitų socia
listinės sandraugos šalių po
zicija. A. Gromyka pabrėžė, 
kad šią vasarą Kryme įvyku
sių Leonido Brežnevo susiti
kimų su broliškų partijų ir 
valstybių vadovais metu dar 
kartą buvo patvirtintas nusi
statymas, kad Tarybų šalis, 
socialistinių valstybių san
drauga žengė ir žengs kovos 
už tarptautinį saugumą 
avangarde.

Svarų indėlį į taikos išsau
gojimą, tarptautinio klimato

vimą. Šiuo atveju Amerikos 
vadovai viso pasaulio aki- 

i vaizdoje demonstruoja savo 
neatsakingumą. Juk šiek 
tiek daugiau kaip prieš me
tus Vienoje, kur buvo pasira
šyta Sutartis SGA-2, vyko 
atviras pokalbis tarp Tarybų 
Sąjungos vadovo draugo 
Leonido Brežnevo ir Ameri
kos prezidento Jimmy Carte- 
rio. Jo metu Carteris, kaip ir 
L. Brežnevas, pripažino, kad 
būtina išsaugoti susidariusį

Jimmy Carter Ronald Reagan
Demokratų Republikonų

V ■

Gus Hall Komunistų
John Anderson 
Nepriklau somas

Rugys Pranas BASČIUS

Nef ne visus metus rugys 
gyvena ir į saulę tiesias. . .
Ir praskrenda jo dienos šviesios 
per melsvą lauką kaip drugys.

Ir krinta pakirstas rugys, 
dar vasarai nepasibaigus, 
bet greit iš grūdo naujas daigas 
vėl suplazdena kaip drugys.

Taip gyvas amžinai rugys, 
šaknim išvarpęs savo vardą, 
plasnoja iš kartos į kartą 
kaip nenuilstantis drugys.

KRITIKAVO VAKARŲ 
IR AMERIKOS 
POLITIKOS KURSĄ

Kaip žinių agentūros 
“TASS-ELTA” praneša, 
Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos plenariniame po
sėdyje dalyvavo ir kalbėjo 
Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalų ministras A. Gromy
ka. Didžiąją savo kalbos dalį 
jis pašventė kritikavimui Va
karų su Jungtinėmis Ameri
kos Valstijomis priešakyje 
taikai pavojingos politikos. 
Tarp kitko, jis pasakė:

Tarptautinė padėtis pasta
ruoju metu susikomplikavo. 
Tai sąlygojo staigus posūkis 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
ir kai kurių kitų NATO šalių 
politikoje.

JAV pasirinktą kursą, ku
rio negalima pavadinti ki
taip, kaip militaristinį, pažy
mėjo Tarybų Sąjungos dele
gacijos vadovas, įkūnija va
dinamoji “nauja branduolinė 
strategija”. Dangstydamiesi 
nieko bendra su realybe ne
turinčiais samprotavimais, 
jog yra galimas kažkoks “ri
botas”, “dalinis” branduoli
nio ginklo panaudojimas, šios 
strategijos kūrėjai stengiasi 
įpiršti žmonėms mintį, kad 
branduolinis konflikas yra 
leistinas ir priimtinas. Ši 
absurdiška koncepcija didina 
branduolinės katastrofos ri
ziką, kas negali nekelti ir 
kelia nerimą visur pasaulyje.

O argi nesikerta su tautų 
lūkesčiais tai, jog Washing- 
tonas atidėjo neribotam lai
kui Tarybų Sąjungos ir Ame
rikos sutarties dėl strategi
nės puolamosios ginkluotės 
apribojimo (SGA-2) ratifika
vimą? Jis parodė, kąd ne
daug tevertina savo užtikri
nimų ir pažadų šiuo klausi
mu, kuriuos davė anksčiau.

Ne taip jau seniai Vienoje,

rikiečių valdines įstaigas”. Į 
šį inž. Algimanto Gečio pa
skelbtą melą ir šmeižtą štai 
ką atsakome:

Leidžiame inž. Algimantui 
Gečiui kreiptis į bet kurią 
valdinę įstaigą—pradedant 
pačia aukščiausia ir baigiant 
pačia žemiausia, pasižiūrėti 
visus Martyno Gudelio ten 
pasiųstus laiškus ir viešai 
paskelbti bent vieną prieš 
Amerikos lietuvius parašytą 
ir pasiųstą skundą ir jį ne
klastotai viešai paskelbti. Ši
tas viešas pareiškimas yra 
leidimas inž. Gečiui ieškoti 
valstybinėse įstaigose skun
dų prieš lietuvius ar lietuvį.

Jeigu jis per 30 dienų tokio 
skundo neras (o rasti jis 
negali, nes jokio skundo ne
rašiau), tai tada skelbsiu inž. 
Algimantą Gečį melagingu 
šmeižiku ir apie tai pranešiu 
teismui.”

kur buvo pasirašyta sutartis 
SGA-2, pasakė Tarybų Są
jungos delegacijos vadovas, 
vyko atviras pokalbis tarp L. 
Brežnevo ir JAV prezidento 
Jimmy Carteris, kuris taip 
pat pripažino būtinumą iš
saugoti susidariusį apytikrį 
Rytų ir Vakarų, Tarybų Są
jungos ir JAV karinės galios 
paritetą. Ne kartą tai pripa
žino ir kitų NATO šalių 
vadovai. Dabar NATO bloko 
vadovai, nepaisydami savo 
ankstesnių pasisakymų,! 
stengiasi pakeisti šio bloko 
naudai strateginę jėgų pu
siausvyrą pasaulyje.

Štai dėl ko ėmė komplikuo- 
tis dabartinė tarptautinė pa
dėtis.

Baigdamas A. Gromyka 
pasakė:

Ne karo rengimui, o žmo
nijos išvadavimui iš karo ir 
jo nelaimių—štai kur, kokia 
kryptimi reikia nukreipti 
valstybių pastangas. Pasisa
kydama už tai, Generalinė 
Asamblėja įrašytų ryškų 
puslapį į šiuolaikinę istoriją. 
Nei viena šalis, nei viena, 
vyriausybė, jeigu jos išreiš
kia savo tautų lūkesčius ir 
valią, negali nedalyvauti ko
voje už nusiginklavimą, už 
įtempimo mažinimą, už tai
ką.

Kaip tik tai ir daro Tarybų 
Sąjunga.

ĮTŪŽUSI kova tarp 
LIETUVIŠKŲJŲ 
REAKCININKŲ

Chicagos kunigų
gas” rugsėjo 25 dieną paskel
bė savo bendradarbio inži
nieriaus Gečio gana aštrią 
kritiką “Naujienų” redakto
riui Martynui Gudeliui. Tarp 
kitko, jis sakė:

‘‘Lietuviškoji visuomenė 
turėtų pasipiktinti ir protes
tuoti dėk minėto M. Gudelio 
elgesio, o Amerikos 1. taryba 
ir Vlikas, dėl kurių atstovų 
neparinkimo į Madridą M. 
Gudelis jaudinasi, turėtų vie
šu pareiškimu nuo jo šmeižtų 
akcijos atsiriboti. Kaip iš 
svetimųjų mes galime tikėtis 
dėmesio saviesiems reika
lams, kai vieni kitus viešai 
niekiname ir skundus į ame
rikiečių valdines įstaigas ra
šome. Liūdniausia, kad nie
kiname išeivijoje subrendusį 
sąmoningą lietuvį, išėjusį po- 
litinių-diplomatinių mokslų 
studijas, ilgus metus besi
reiškiantį lietuviškoje veiklo
je, savas pažintis vykusiai 
panaudojantį lietuvių intere
sams ginti ir jos kančioms 
iškelti. Atrodo, kad didžiau
sias R. Cesonio nusikaltimas 
yra jo aktyvi veikla JAV 
Lietuvių Bendruomenės gre
tose. Jį “teisia” asmuo, pa
bėgęs nuo nepriklausomos 
Lietuvos teismo organų, as
muo, pasmerktas už akių 
mirti dėl dalyvavimo atenta
te prieš nepriklausomos Lie
tuvos ministerį pirmininką, 
asmuo, savo jaunystę atida
vęs ugdant komunizmą, nuo 
kurio mūsų tauta šiandien 
kenčia.”

Martynas Gudelis labai įsi
žeidė ir supyko. Dabar jis 
spalio 9 d. savo “Naujienose” 
ginasi, teisinasi ir puola inž. 
Gečį, jam net teismu grūmo
damas. Martynas drožia:

“Jis pataria Amerikos Lie
tuvių Tarybai ir VLIKui vie
šu pareiškimu atsiriboti nuo 
Naujienų redaktoriaus, nuo 
jo šmeižtų, bet nenurodė nė 
vieno redaktoriaus paskelbto 
šmeižto. Naujienų skaityto
jai skaitė Gudelio pareiškimą I pėm Lietuvių Kultūros Fon- 
X 7.. 1 -.K' d xra d rvi i irti A m i i-nd i oi dA_

IR JIE SKUNDŽIASI 
SUNKUMAIS IR
DĖKOJA UŽ PARAMĄ

Brooklyno klerikalų “Dar
bininko” spalio 17 dienos 
laidoje skaitome:

“Jau baigiasi pirmieji me
tai, kaip Židinio aukotojų iš
rinktas Lietuvių Kultūros 
Fondas valdo ir tvarko Kul
tūros Židinį. Nors statybos 
skolos jau apmokėtos, bet 
Židinio priežiūra, valymas, 
remonto darbai, šviesa ir 
kuras nuolatos reikalauja di
džiulių išlaidų. Nuolatinę ir 
gyvybinę paramą Židinio iš
laikymui suteikia bingo žaidi
mų organizatoriai ir darbi
ninkai. Ypač didelį vaidmenį 
turi L. A. Klubo vadovauja
ma bingo sekcija, kurios už
dirbdamas pelnas išimtinai 
eina Kultūros Židinio išlaiky
mui. Pranciškonų rėmėjų 
bingo būrelis taip pat prisi
deda prie Židinio išlaikymo, 
bet dalis jų pajamų skiriama 
grynai lietuvių pranciškonų 
paramai. Abiem bingo gru-

Valstybės departamento su
kviestame pasitarime ir ten 
negalėjo įžiūrėti jokio šmeiž
to. To šmeižto nebuvo ir 
redaktorių pasitarime jokio 
šmeižto neskelbė ir nepasa
kojo.

Inž. Gečys tvirtina, taip 
pat nenurodydamas jokio 
konkretaus fakto, kad M. 
Gudelis rašo skundus “į ame-

do vadovybė nuoširdžiai dė
koja ir įvertina jų pasišven
timą bei darbą K. Židinio 
labui.

Jokiu būdu negalima už
miršti ir tų dosnių lietuvių, 
kurie įvairiomis progomis at
simena Kultūros Židinį, skir
dami didesnę ar mažesnę 
piniginę auką. Jiem visiem 
taip pat nuoširdi padėka.”

gerinimą ir nusiginklavimą 
gali įnešti kitos valstybės, 
Jungtinių Tautų narės. Ta
rybų Sąjunga tuo tikslu pa
siūlė įtraukti į šios Generali
nės Asamblėjos sesijos dar
botvarkę kaip svarbų ir sku
bų klausimą “Dėl kai kurių
neatidėliojamų priemonių ka- apytikrį Rytų ir Vakarų, 
ro pavojui mažinti”. Tarybų Tarybų Sąjungos ir Ameri- 
Sąjunga pateikė tam klausi
mui apsvarstyti atitinkamos 
rezoliucijos projektą. Kaip 
pabrėžė A. Gromyka, šis 
klausimas yra svarbus ir 
skubus todėl, kad kai kurios 
valstybės, dangstydamosi jų 
pačių sudaromu įtempimu 
pasaulyje, plečia esamus ir 
steigia naujus karinius blo
kus, forsuoja savo kariuome
nės didinimą, vis didesniu 
mastu kaupia tiek branduoli
nę, tiek įprastinę ginkluotę, 
apskritai piečiai karinių pasi
rengimų mastą.

Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalų ministras nurodė, 
kad dabartinės tarptautinės 
padėties komplikavimąsi są- Kaip nurodė A. Gromyka, 
lygoja staigus posūkis JAV 
ir kai kurių kitų NATO 
karinio bloko šalių politikoje. 
Iš tiesų, kaip kitaip, negu 
militaristine, galima pava
dinti Washingtono politiką, 
kuri įkūnijama “nauja bran
duoline strategija”. Dangsty- 
damasis kažkokiu “ribotu”, 
“daliniu” branduolinio ginklo 
panaudojimu nieko bendro 
neturi su realybe. Šios stra
tegijos kūrėjai stengiasi 
įpiršti žmonijai mintį, kad 
branduolinis konfliktas yra 
leistinas ir priimtinas. Ši 
absurdiška koncepcija didina 
branduolinės katastrofos ri
ziką, kas negali nekelti neri
mo visame pasaulyje.

Kitas militaristinio dabar
tinės Washingtono adminis
tracijos kurso įrodymas, kurį 
savo kalboje akcentavo 
TSRS užsienio reikalų minis
tras, yra tas, kad Amerika 
neribotam laikui atidėjo Ta
rybų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų sutarties dėl strate
ginės puolamosios ginkluotės 
apribojimo—SGA-2 ratifika-

kos karinės galios paritetą. 
Svarbu, kad tai ne kartą 
pripažino ir kitos NATO val
stybės. Tačiau dabar tai pa
mirštama, ir NATO vadovai 

i stengiasi pakeisti šio bloko 
\ naudai strateginę jėgų pu
siausvyrą pasaulyje. Štai tos 
priežastys, dėl kurių pasau
lyje komplikuojasi tarptauti
nė padėtis.

A. Gromyka savo kalboje 
pabrėžė, jog tik lengvatikiai 
žmonės tiki nepagrįstais tei
giniais, kad esą padėtis pa
saulyje /Susikomplikavo dėl 
laikino riboto Tarybų Sąjun
gos kariuomenės kontingen- 

: to įvedimo į Afganistaną.

Tarybų Sąjunga šį žingsnį 
žengė, siekdama padėti Af
ganistano liaudžiai apginti 
šalies suverenumą, atremti 
užsienio ginkluotą veržimąsi 
į jos teritoriją, taip pat 
siekdama neleisti, kad atsi
rastų tiesioginė grėsmė Ta
rybų Sąjungos sienoms. Pa
galiau tai padaryta atsakant 
į daugkartinį Afganistano 
vyriausybės kreipimąsi, ir 
tai visiškai atitinka Tarybų 
Sąjungos ir Afganistano 1978 
metų sutartį, taip pat Jung
tinių Tautų įstatus. TSRS 
išves savo kariuomenės kon
tingentus iš Afganistano, kai 
tik bus pašalintos priežastys, 
dėl kurių įvesti tokį kontin
gentą buvo būtina, pareiškė 
A. Gromyka.

Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalų ministro A. Gromy
kos kalba Generalinės Asam
blėjos plenariniame posėdy
je—dar vienas įrodymas, , 
kad taika ir nusiginklavimas 
buvo, yra ir bus svarbiausias 
Tarybų Sąjungos rūpestis.

Apolinaras Sinkevičius

LLD reikalais
Dėl susidėjusių finansinių 

sunkumų, visapusiai . ap
svarsčius, LLD. C. V. Valdy
ba nusprendė tolesnį leidimą 
žurnalo “Šviesa” sulaikyti. 
Labai pabrango žurnalo at
spausdinimas ir paštui mo
kestis už žurnalo išsiuntinė
jimą. r

Buvo Skaudus nutarimas, 
bet kitos išeities LLD C. V. 
nerado. Žurnalas “Šviesa” 
buvo LLD narių pasididžiavi
mas. Jeigu sąlygos kada pa
sikeistu, beabejo, žurnalo iš
leidimas vėl būtų aptartas.

Pirmutinis žurnalo “Švie
sa” numeris išėjo 1934 m. 
vasario mėnesy ir be per
traukos kas trys mėnesiai 
per 46 metus išeidinėjo. Tai 
bus vienintelis žurnalas tar
pe Amerikoje gyvenančių 
lietuvių taip ilgai išeidinėjęs.

Pirmuosius du metus žur
nalą redagavo Rojus Mizara. 
Mizarai pasitraukus, 
sos’ 
kos 
nas 
riai
darbiai nėra gavę už savo 
sunkų darbą jokio materialio 
atlyginimo.

Kada LLD minėjo žurnalo 
“Šviesa” 30 metų jubiliejų, 
Rojus Mizara rašė:

“Jei kas tuomet 1934 m. 
būtų pasakęs, kad 1964 m. 
mes visi, tuolaikinio kolekty
vo nariai būsime gyvi, kad 
žurnalas tebeišeidinės, ir 
mes 30-tąją sukaktį minėsi
me, vargu būčiau tikėjęs, 
būtų atrodę, kad pranašystė 
perdaug drąsi”. (Citata iš

Švie- 
raštais ir žurnalo techni- 
reikalais rūpinosi Anta- 
Bimba. Abudu redakto- 
ir žurnalo visi bendra-

“Šeši dešimtamečiai pažan
gos keliu”. Bronius Raguotis, 
Pus. 107).

Pradžioje prie žurnalo su
sibūrė patys geriausieji lite
ratai Amerikoje gyvenančių 
lietuvių eilėse. Vėlesniais 
metais, žurnalui daug talkino 
Tarybų Lietuvos rašytojai. 
Retai kada “Šviesoje” pasi
taikydavo menkesnės vertės 
rašinys.

Nepaslaptis, kad mirtis žy
miai išretino LLD narių 
eiles. Mūs D-ja per savo 65 
m. veikimo periodą atliko 
daug vertingų-gražių darbų. 
D-jos nariai turi ką prisimin
ti. C. V. prašo visus narius, 
pagal išgalės, ir toliau mūs 
spaudos ir kultūrinių įstaigų 
išlaikymu rūpintis.

Planuojama, kad vietoje 
žurnalo “Šviesa” nariams bus 
duodamas kitoks literatinio 
pobūdžio leidinys.

Antanas Bimba—
“Šviesos” redaktorius

LLD C. V.:
K. Petrikienė—pirmininkė 
Ieva Mizarienė—sekretorė 
Povilas Venta—iždininkas

PAIEŠKOJIMAS
Mūsų mirusio dėdės, gyve

nusio Chicagoje, sūnų Alfon
so ir Jono Juknevičių, gyve
nančių San Francisco. Prašo
me jų arba pažįstamų pra
nešti:
Edvardui Stasio Juknevičiui 
Pasvalio rajonas
Joniškėlio paštas 7—235240
K. Požėlos gatvė 25 
LITHUANIA USSR
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Kaip gyveno varguo II enės
vaikai buržuazinėje Lietuvoje

A. guCiOnietis

Labai gaila, kad nemoku aš
rašyti. Jei mokėčiau, tai ant 
poperėlio viską surašyčiau, 
ką tik išgirsčiau ar pamaty
čiau . . .

Taip griaudžiai aimanavo 
beraštis Lietuvos žmogelis, 
kuris labai norėjo mokytis, 
bet vargas ir skurdas neleido 
išmokti net rašyti . . .

Apie buržuazinės Lietuvos 
varguomenės vaikų ir jauni
mo labai sunkų gyvenimą, 
savo laiku liūdnai papasakojo 
Panevėžio rajono Truskavos 
apylinkės sena kolūkietė Jie- 
va Pakalnienė—“Žiūriu į ta
rybinį jaunimą ir negaliu 
atsidžiaugti, nes dabar visi 
gražiai apsirėdę, nemokamai 
mokosi—ne tik vidurinėse 
mokyklose, bet ir aukštosio
se. Kaip prisimenu savo vai
kų senovinį gyvenimą, tai 
taip liūdna, griaudu, kad net 
širdį skauda.

Mano vaikai—Viktorija ir 
Jonas taip pat norėjo moky
tis, bet jų vaikystė tada 
buvo visai nepanaši į laimin
gą tarybinių vaikų gyveni
mą. Nuo pat lopšio vaikai su 
mumis kartu sunkų vargelį 
vargo. Abudu jie buvo maži, 
o dirbti į dvarą vis tiek 
mums reikėjo eiti. Nedirbsi 
tai badas į akis žiūrės. Išneš- 
davome su vyru vaikus į 
lauką, paguldydavome po ja
vų guba, o patys ir atsitiesti 
neturėdavome kada. Per vi
są dienelę nebūdavo kada nė 
pagalvoti ar jie neverkia, ar 
ne alkani .... Didžiausiame 
skurde tada augo visos var
guomenės vaikai. Apie be
turčių vaikų— auklėjimą ir 
mokinimą niekas nesirūpino. 
Paaugo vaikai, o gyvenimas 
liko toks pat vargingas ir 
skurdus”. . . .

Tik socialistinėje Lietuvoje 
J. Pakalnienės gyvenimas 
pasidarė šviesus ir laimin
gas. Jos dukterį Viktoriją 
pažįsta visa apylinkė. Ji bai
gė suaugusių vidurinę, moky
klą ir sumaniai vadovauja 
kultūros darbui. Sūnus Jo
nas darbštus kolūkietis. Jis 
įsigijo mūrininko specialybę, 
gerai uždirba ir gražiai gyve
na.

Buvęs vietos mokytojas, 
pensininkas Miknevičius se
niau papasakojo—“1940 me
tais aš dalyvavau beraščių ir 
mažaraščių surašyme. Vien 
tik Truskavos apylinkėje ra
dome 110 beraščių ir 156 
mažaraščius. Net šimtas de
šimt apylinkės žmonių nepa
žino raidžių, o mažaraščiai 
vos sugebėdavo pavardę pa
sirašyti.

Visoje Lietuvoje tada buvo 
užregistruota 181 tūkstantis 
beraščių ir 223 tūkstančiai 
mažaraščių. Tai didelė minia 
varguolių atstumtų nuo 
mokslo šviesos ....

Ar bereikia dar ryškesnių 
faktų, teisingiau pasakančių, 
kiek rūpėjo darbo žmonių 
švietimas buržuazinės Lietu
vos valdžiai”—. . . .

Senovės spaudą paskaičius
Apie sunkų buržuazinės 

Lietuvos varguomenės vaikų 
gyvenimą ryškiai byloja 
Kauno miesto mokyklų vaikų 
gydytojo Br. Kazlausko tyri
mai, kuris ištyręs daugiau 
kaip 10 tūkstančių miesto 
mokinių 1936 m. lapkričio 
mėn. 4 d. pasikalbėjime su 
“XX amžiaus” laikraščio ko
respondentu pasakė: “10,6 
procentų kauniečių vaikų— 
nusiskundžia neturį ko sočiai 
pavalgyti. Tai yra, kad kas 
dešimtas vaikas nedaval- 
gęs . . . 199 proc., vaikų 
nusiskundžia gyveną tam
siuose’’drėgnuose, bloguose 
butuose. Tai yra, kad kas 
periktas mokinys neturi tin
kamo kambario. Guli vaikai 

dažnai po 2, po 3, po 4 ir net 
po 5 vienoje lovoje. Kiti 
miega ant žemės. Dar daug 
šeimų prausiasi viename in
de ir šluostosi tuo pačiu 
rankšluosčiu”. . .

Tragiška padėtis bedarbių 
ir jų vaikų

Buržuazinės Lietuvos var
guomenės moksleivis.

Bedarbių vaikai ir manta 
dažnai atsidurdavo gatvė
je .. . “Lietuvos žinios” 1936 
m. balandžio mėn. 9 d. nu
meryje Vilkaviškio kores
pondentas rašė: “Vilkavišky
je, Naujoje gatvėje kovo 
mėn. 31 d.—vienas namų 
savininkas su teismo antsto
liu ir policija išmetė į gatvę 
bedarbio P. ... šeimą ir 
mantą. Vakar, esant, tempe
ratūrai žemiau nulio, gatvėje 
stovėjo lopšys, kuriame gu
lėjo 8 mėnesių kūdikis, o 
kitame lopšio gale susirietęs, 
miegojo kitas poros metų 
vaikelis. Lopšį supo ir ver
kiantį mažutį ramino, baso
mis kojytėmis, penkerių me
telių nrtergytė. Norėjau su 
šiais nelaimingais vaikučiais 
pakalbėti. Tačiau mergytė, 
supanti baigiantį, įšalti į 
purvą lopšį, pradėjo verkti, 
kad labai šalta”. . . . Dažnai 
varguomenės vaikai būdavo 
priversti užsidirbti duonos 
kąsnį ne tik sau, bet ir 
bedarbiams tėvams. Tą pa
tvirtina 1937 m. vasario- 
mėn. 5 d. “Lietuvos žinių” 
korespondencija iš Marijam
polės, kurioje rašė: “Dažnai 
vakarais gatvėje matyti išne
šiojus prenumeratoriams 
laikraščius mažutis 8 metų 
berniukas, kuris bėga, kiek 
kojos neša, nežiūrint ar snin
ga, ar lyja, ar šaltis spigi
na” . *. Berniukas už visą 
mėnes’io darbą gauna tik 8 
litų.

GŪClŪNIEClO 
STRAIPSNIO TĘSINYS

Marijampolėje yra ir dau
giau tokių vaikų—kankinių, 
kuriems dar prieš dešimtį 
metų tenka pažinti visus 
gyvenimo sunkumus . . . To
kių kankinių vaikų buvo ne 
tik Marijampolėje, bet ir 
visuose Lietuvos kampuose. 
Apie 30 tūkstančių kaimų 
darbininkų ir Vargingųjų 

Gražiai dainuoja lietuviški “Ąžuoliukai”.

valstiečių vaikų kasmet tar
naudavo piemenimis pas tur
tinguosius už 50-80 litų me
tams. O kas gi nežino karčios 
piemenėlių dalios. Darganoje 
ar karštyje, vėjo, lietaus ir 
saulės nugairinta, nudregin- 
ta oda, kruvinai supleišėju
siomis lūpomis, rankomis ir 
kojomis, be pietų, tik su 
sausa duonele, basi, drebė
dami, po 12-14 valandų varg
davo prie gyvulių kaimenės. 
Piemenėlių tik maža dalis 
išmokdavo rašyti.

Buožių žiaurumai
Buožių žiaurumą su pieme

nimis ryškiai parodo žemiau 
paminėti faktai. Laikraštis 
“Lietuvos Aidas” 1936 m. 
sausio mėn. 15 d. numeryje 
rašė: “Vakar Kaune vienoje 
gatvėje praeiviai pamatė gai
liai verkiančią 10-12 metų 
mergaitę. Ji atvesta į polici
jos nuovadą. Pasisakė esanti 
Stašaitė, neturinti tėvų, kurį 
laiką tarnavusi piemene, pas 
Lapių valsčiaus ūkininką. 
Vakar sergančią mergaitę 
suaugę žmonės atvežė į Kau
ną gydyti. Tačiau užuot gydę 
paliko ją vieną gatvėje ir 
pasislėpė”. . .

Vidurinis mokslas buvo ap
mokamas, o todėl varguome
nės vaikams neprieinamas. 
Darbdaviai tuo pasinaudoda
mi samdydavo taip vadina
mus mokinius. Tačiau sam
dytojai nesistengdavo jų 
greičiau ir geriau išmokyti. 
Atvirkščiai jie juos kuo il
giau “mokydavo”, versdavo 
mokinius dirbti darbininkų 
darbą, bet už jį nieko nemo
kėdavo. Apie tai rašo laik
raštis “Darbas ir sveikata”.

Vien tik Kaune buvo apie 
400 Kirpyklų, ir visos jos 
samdydavo mokinius. Du 
tris metus tokie mokiniai 
padavinėdavo klijentams ke
pures, kaliošus, darinėdavo 
duris, valydavo kirpyklą ir 
jos savininko butą, o už 
darbą jiems nieko nemokėda
vo. Mokiniai turėdavo pasi
tenkinti išmaldomis iš lanky- 
tojų-arbatpinigių. Per savai
tę “mokiniai” prigraibstyda-' 
vo 8-9 litus. (“Lietuvos ži
nios” 1937 m. liepos mėn. 16 
diena).

Siaubinga mirtis
Vaikų lopšelių-darželių ta

da buvo nedaug. Už vaiko 
priėmimą į darželį reikėdavo 
brangiai mokėti. Todėl dar
bininkai, išeidami į darbą, 
užrakindavo vaikus kamba
ryje. Kauno miesto, Šančių 
priemiesčio darbininkas J. ... 
su žmona 1934 m. vasarą, 
paliko užrakintame kamba
ryje du mažus vaikus. Tą 
dieną Šančiuose kilo gaisras 
ir sudegė, kaip tik tas name
lis, kuriame buvo uždaryti 
du nelaimingi vaikeliai. Su
grįžę tėvai neberado ne tik 
savo kambario, bet ir vaikų. 
Ši šiurpi tragedija giliai su
jaudino daugelį Kauno darbo 
žmonių.

, Į šviesų rytojų
Į Socialistinę Lietuvą vi

sam laikui atėjo mokslo švie
sa. Vaikams ir jaunimui su
darytos visos sąlygos sveika
tingai, nemokamai mokytis 
ir šviestis visose mokyklose. 
Respublikos vaikų lopšeliuo
se-darželiuose dabar auklėja
ma 141 tūkstantis vaikų, o
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“LIETUVIŠKOJO BALSO” DRAUGIJA
XIX a. paskutiniaisiais de

šimtmečiais, vis sparčiau for
muojantis JAV lietuvių etni
nei grupei, bręsta poreikis 
atsirasti pirmosioms tos ša
lies lietuvių laikraščių leidi
mo bei kultūros švietimo 
draugijoms. Jų pasirodymas 
žymėjo naujus poslinkius lie
tuvių etninės grupės visuo
meninėje raidoje.

Pirmoji iš tokių draugijų 
buvo 1885 m. New Yorke 
įkurta “Lietuviškojo balso” 
draugystė (vienur kitur ji 
vadinta “Lietuvos mylėtojų” 
draugija). Ją steigti ėmėsi J. 
Šliūpas, kai jis 1885 m. 
balandžio mėn. pabaigoje po 
idėjinių ir asmeninių konflik
tų su M. Tvarausku, buvo 
atleistas iš “Unijos” laikraš
čio redakcijos.

Padedamas prasigyvenusių 
bei šiaip aktyvesnių New 
Yorko lietuvių, ypač brolių 
Matulevičių, J. Šliūpas pra
dėjo organizuoti naujo laik
raščio leidimą. Šiam tikslui 
sukurta draugija paskelbė 
“Atsišaukimą į lietuvininkus 
viso svieto” (Atsišaukimas 
buvo išleistas kartu su J. 
Šliūpo straipsniu “Aš ir Lie
tuva”, rašytu 1885 m. gegu
žės 16 d.

“Mes, lietuvininkai New 
Yorko ir apylinkės darome 
sutarimą įtaisyt lietuviškos 
dvasios lietuvišką gazietą ir 
atsišaukiame į brolius viso 
svieto idant jie labiausiai 
dabar, pradžioje mums pe
reitų į pagalbą pinigais (. . .), 
o kaip tik tikėsime gana 
prenumeratorių'^uojau pasi
rodys gazieta (...) vardu 
“Lietuviškasis balsas ...”

Laikraščio pradžiai buvo 
surinkta 500 prenumeratų ir, 
matyt, susidarė sąlygos jį 
leisti: 1885 m. liepos 2 d. 
New Yorke pasirodė “Lietu
viškasis balsas”. (Toliau ir 
laikraštis, ir draugija žymi
ma santrumpa—“LB”). Lei
dinio paantraštėje buvo nu
rodyta, jog “tas laikraštis 
yra turtu Lietuvos mylėto
jų”. Pirmajame jo numeryje 
pažymima, kad “pirmąjį sykį 
Lietuva pamato laikraštį, už
dėtą per visų mylėtojų Lie
tuvos įstangą”. Tat “LB” 
draugija buvo įkurta pir
miausia laikraščiui leisti; ji 
pasirodė kaip laikraščio leidi
mo organizacija.

Iki draugijos įstatų paskel
bimo jos komitetą sudarė J. 
Šliūpas (korespondencijų 
sekretorius), K. Anskaitis 
(finansų sekr.), P. Bučinskas 
(kasininkas) ir vadinamieji 
“prižiūrėtojai”—A. Avižie
nis, J. Bindokas, I. Idika, J. 
Juškevičius, M. Mačys ir J. 
Vaišnys (“LB”, 1885, liepos 
2).

1940 m. vaikų darželiuose 
buvo tik 13 tūkstančių vaikų. 
Vaikų darželiams išlaikyti 
1978 m. išleista 48 milijonai 
rublių.

1940 m. Lietuvos bendro 
lavinimo mokyklose mokėsi 
tik 379 tūkstančiai mokinių, 
dabar respublikoje veikia 
2420 bendrojo lavinimo mo
kyklų, vien dieninėse moky
klose mokosi daugiau kaip 
pusė milijono vaikų.

Dešimtys tūkstančių vaikų 
ir jaunimo, kasmet vasarą, 
gydosi, poilsiauja, pataiso 
sveikatą kurortuose, senato- 
rijose, poilsio namuose ir 
pionierių sveikatingumo sto
vyklose. 1940 m. Lietuvos 7 
aukštosiose mokyklose mo
kėsi tik 6 tūkstančiai studen
tų. Dabar respublikoje vei- 
kie 12 aukštųjų mokyklų, 
kuriose nemokamai studijuo
ja daugiau kaip 70 tūkstančių 
studentų. Mokosi kas trečias 
respublikos žmogus.

Mūsų šaunusis jaunimas 
sparčiai žengia mokslo švie
sos keliu.

☆

Netrukus buvo paskelbti 
šios draugijos įstatai. “Drau
gystės ieškinys,—nurodyta 
juose,—yra gaivinti lietuvys
tę, platinti apšvietimą ir 
mokslą lietuviškoje kalboje” 
(Instatai “Lietuviškojo bal
so” draugystės—“LB” 1885, 
liepos 30 d.). Šį tikšlą drau
gija ketino pasiekti, leisdama 
“LB” laikraštį; naudingas 
moksliškas knygas gimtąja 
kalba, įkurdama knygyną 
(biblioteką) bei muziejų, 
ruošdama paskaitas draugi
jos susirinkimuose ir pagal 
galimybes steigdama mokyk
las (Ten pat).

Taigi “LB” draugija nesiri- 
bojo vien laikraščio leidimu, 
o mojosi gana plačiai ir 
įvairiai kultūrinei bei visuo
meninei veiklai. Draugija, 
kaip buvo nurodyta,—įreng
ta (. . .) dėl naudos tėvynės 
Lietuvos ir dėl gero darbi
ninkų” (“LB”, 1886, kovo 
16).

Tokio pobūdžio draugijos 
iki tol JAV lietuviai neturė
jo. Jos pirmuoju pirmininku, 
vadinamu perdėtiniu (nuo 
1885 m. liepos 30 d.) buvo V. 
Matulevičius, pavaduotoju I. 
Paplauskas; raštininko parei
gas ėjo K. Anskaitis, kasi
ninko—J. Vaišnys, o finansų 
sekretorius, knygininkas ir 
“LB” redaktorius buvo J. 
Šliūpas.

☆
Iš pradžių “LB” draugijos 

gretos augo gana sparčiai. 
Pagal “LB” skelbtus duome
nis, iki 1885 m. lapkričio 7 d. 
draugijos narių mokesčius 
(po 2 ir 1 dol.) buvo sumokė
ję 133 asmenys, tarp jų (be 
Draugijos vadovybės) tokie 
žymesni to meto veikėjai, 
kaip A. Jurgelaitis, M. An
driukaitis, P. Paseckas ir 
kiti, ne tik iš New Yorko, 
bet ir iš kitų lietuviškų kolo
nijų—Pennsylvanijos valsti
joje (Shenandoah), Ohios 
valstijoje (Springfield) ir kt.

Augant narių skaičiui, bu
vo nutarta nuo 1885 m. 
spalio mėn. pabaigos New 
Yorke draugijos susirinki
mus rengti kas savaitė 
(“LB”, 1885 m. spalio 26). Į 
juos kviesti visi vietos ir 
apylinkių lietuviai—vyrai ir 
moterys. Žadėta, kad susi
rinkimuose skaitomi praneši
mai duosią visiems naudingų 
žinių iš visuomenės istorijos, 
literatūros, gamtos mokslų.

Draugijos susirinkimuose 
(iki 1885 m. lapkričio) J. 
Šliūpas jau buvo skaitęs ke
lis pranešimus (apie lietuvių 
ir latvių istoriją, senovės 
graikų mokslą, mokslo padė
tį viduramžiais). Susirinkimų 
dalyviai išklausė taip pat L. 
Malinauskaitės-Šliūpienės 
(Eglės) paskaitą apie 1883 ir 
1884 m. “Aušros” laikraštį 
(“LB”, 1855, lapkr. 7) ir kt. 
Buvo numatytos ir kitos pa
skaitos.

Tas iš užsibrėžtų tikslų 
“LB” draugija pirmiausia 
plėtojo paskaitinį darbą. Ki
tiems uždaviniams įgyven
dinti buvo reikalingos nema

Smalininkų tarybinio ūkio-technikumo kraštotyros mi 
juje. Muziejaus direktorė A. Mališauskienė ir technik 
partinės organizacijos sekretorius A. Cečkauskas ap 
naujas nuotraukas. A. Sabaliausko nuotn

žos lėšos. “Draugija”—rašė 
“LB” laikraštis,—savo pa
šaukimą priderančiai pildyti 
galės tik tada, kada ją skai
tytojai parems pinigais”. Tuo 
tarpu reikalai su “LB” pre
numerata, iš dalies su drau
gijos narių mokesčiu kone iš 
pat pradžių ėjosi sunkiai.

Redakcija įvairiose Ameri
kos lietuvių kolonijose turėjo 
vadinamuosius “LB” agen
tus, kurie platino laikraštį ir 
rinko jo prenumeratą. 
“Agentas dėl Lietuvos” buvo 
žinomas knygų leidėjas ir 
spaustuvininkas M. Jankus. 
Tačiau daug sykių per laik
raštį “LB” skaitytojai buvo 
raginami prenumeruoti jį, 
likviduoti įsiskolinimus. 1886 
m. “LB” redakcija straips
nyje “Nauji metai” pažymė
jo, kad 1885 m. turėta dau
giau kaip 500 skaitytojų, 
tačiau tik ketvirtadalis iš jų 
buvo užsimokėję.

Matyt, siekiant stiprinti ir 
plėsti draugijos veiklą, 1886 
m. vasario 20 d. susirinkime 
buvo pertvarkytas draugijos 
komitetas. Jos prezidentu 
tapo P. Ramanauskas, vice
prezidentu—J. Matulevičius, 
sekretoriumi—P. Paseckas. 
J. Šliūpas liko ankstesnėse 
savo pareigose. Dabar drau
gija ėmėsi svarbių visuome
ninių, organizacinių akcijų.

1886 m. balandžio 17 d. jos 
susirinkime buvo iškeltas su
manymas steigti visos Ame
rikos lietuvių organizaciją leidžiamo laikraščio, reikšmę 
“Susivienijimą visų lietuvių savo laiku aukštai vertino V. 
Amerikoje”. Kalbėtojai P. | Kapsukas (“Varpo” užgimi- 
Paseckas, P. Bučinskas, P. j 
Ramanauskas ir kiti “LB” 
draugijos nariai nurodė tokio 
Susivienijimo reikšmę ir 
svarbą. Draugijos nariai ak
tyviai dalyvavo organizuo
jant šį Susivienijimą, jo pir
mąjį steigiamąjį suvažiavimą 
(1886 m. rugpjūčio 16 d.) ir 
kitus renginius. “LB” laik
raštis taip pat rūpinosi Susi
vienijimo reikalais.
) “Lietuviškojo balso” drau
gijos ir jos vadovų dėmesys 
ir pastangos 1886-1888 m. iš 
esmės buvo sutelkti į minėtą 
Susivienijimą, kuris dėl įvai
rių priežasčių savo veiklos 
neišplėtojo (“Susivienijimo 
lietuvių Amerikoje istorija”. 
New York, 1916, p. 5-18).

Tačiau “LB” draugijos su
manymas steigti tokį Susi
vienijimą, pastangos jį išlai
kyti ir paremti skirtinos prie 
svarbių jos visuomeninių 
nuopelnų.

Susivienijimo kūrimo ir ki
ti jo rūpesčiai užgožė ir pačią 
“Lietuviškojo balso” draugi
ją. Apie jos veiklą mažne 
nuo 1886 m. vidurio žinių 
beveik neturime (tokios in
formacijos neteikė ir “LB” 
laikraštis).

Draugijos periodinio leidi- 
dinio materialinė padėtis, jau 
iš pradžių nelengva, tolydžio 
dėl įvairių priežasčių vis sun
kėjo. Laikraštis ėjo neregu
liariai ir sunkiai vertėsi. 1888 
m., ieškodamas dėkingesnės 
dirvos ir tikėdamasis dides
nės paramos, “LB” laikraštis 

i buvo priverstas persikelti į 
I Shenandoah, kur 1889 m.

vasario 26 d. nustojo ėjęs. 
“LB” draugijos laikraštis per 
savo gyvavimo laiką (1885. 
VII-1889.II) pasirodė kaip 
demokratinės, radikalios 
krypties leidinys, skelbęs ir 
socialistinių, iš dailės mark
sistinių idėjų.

“LB” draugija rūpinosi 
vykdyti ir kitus užsibrėžtus 
savo tikslus. “Lietuviškojo 
balso” spaustuvėje įvairiomis 
lėšomis per 1885-1888 metus 
buvo išleistos 7 knygos. Jos 
gali būti (bent iš dalies) 
skirtinos ir prie apžvelgia
mos draugijos leidinių.

Tarp jų—keli J. Šliūpo 
darbai( “Išganymas vargdie
nio”, 1885 m.), “Keli žodžiai 
apie auginimą” (1886 m.), 
“Litvini į Polacy” (1887 m.), 
jo verstas K. Gutekovo dra
mos veikalas “Patkulis” (188 
m.). “LB” spaustuvėje buvo 
išleisti taip pat Tatarės “Pa
mokslai išminties ir teisy
bės” (1887 m.), K. Skirmun- 
taitės “Istorija Lietuvos” 
(1887 m.) bei V. Bevardžio 
“Margumynai” (1888 m.).

Šių knygų didesnioji dalis, 
kaip ir “Lietuviškojo balso” 
laikraštis, savo kryptimi bu
vo demokratinės, iš dalies 
socialistinės dvasios.

☆
“LB” draugija nepajėgė 

įgyvendinti savo užmojų ir 
tikslų. Tačiau ji reikšminga 
Amerikos lietuvių spaudos ir 
kultūros istorijai kaip pir
moji pažangaus pobūdžio 
laikraščių leidimo ir kultūros 
organizacija.

Šios draugijos, ypač jos

mas”.—“Varpas”, 1903, Nr. 
12). Jis teigiamai apibūdino 
“LB” draugijos įsteigimą ir 
tikslus, jos laikraščio pažan
gų ir savo metui išskirtinį 
vaidmenį.

“Lietuviškojo balso” drau
gija spėjo nemaža nuveikti 
periodikos ir švietimo srity
je, padėjo toje šalyje lietu
viškų kultūros draugijų tra
dicijas, kurios buvo perimtos 
ir tęsiamos.

Antanas Aukštaitis

i, gražiai apsirengti, 
astogę turėti virš

Tiesos krislai
Gyventi, reiškia kurti, mą

styti, ieškoti, siekti.
Kiekvienas savo laimės 

kalvis. Bet be gerų didžių 
retas kuris nusikala sau lai
mę.

Laimė4-tai sąlyginis išsi
reiškimą^. Kad būtų laimin
gas, vienam reikia tik gerai 
pavalgyt 
puikią p 
galvos, o kitam niekis visa 
tai: kad 
jam r ei] 
kovos, pėrgalių, žmonių ge
rovės. Antroji laimė garbin
ga, bet ne visada vienmečių 
suprantama.

Tuščia 
skamba; 
giau kalb

Gyveni 
kad skaniai ‘pavalgytume, 
bet kad dirbtume.

Ne su 
su žmoguĮm.

Kęstutis Balčiūnas

jis būtų laimingas 
ia mokslo, siekių,

s indas garsiau 
tuščias žmogus dau
sų
mas duotas ne tam,

turtu gyvensi, bet
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SPECIALIAI “LAISVEI”
Gardinas, Liepoja, Daugpi
lis, Novgorodas, Baranovi-

“LAISVĖ”

TSRS VALSTYBINĖS PREMIJOS KANDIDATAI

PENKTADIENIS, SPALIO [OCTOBER} 24, 1980

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Šis tas apie Lietuvos sostinę 

V ilnių seniau ir dabar
VYTAUTAS KAZAKEVIČIUS

čiai, Luckas ir kt. Taigi, 
tokių miestų Lietuvoje yra 5, 
Latvijoje—3, Estijoje—2, o 
Baltarusijoje—10 (pav., Go
melis—383 tūkst., Vitebs
kas—297 tūkst., Mogilio-

Filmų teatruose ieškome 
jų pavardžių . . .

II

Pasirodančios vis naujos 
žinios apie gyventojų surašy
mo rezultatus ne tik gali 
padėti geriau suvokti, kur 
mūsų kultūros “vartotojo” 
šaknys ir perspektyvos glū
di, bet yra ir pačios savaime 
įdomios.

Tai suprasti nesunku, pa
varčius kad ir naujausią,
1978 metų, statistikos met
rašti (šiuo metu spaudai ruo
šiamas 1979 m. metraštis). 
Štai Vilniaus aukštosiose 
mokyklose 1978-1979 mokslo 
metais vien stacionare (be 
vakarinių ir neakivaizdinių 
skyrių, kuriuos lankė dau
giau kaip 13 tūkstančių žmo
nių) studijavo daugiau 18 
tūkstančių studentų, o jų, 
kaip žinia, absoliuti dauguma 
mokosi lietuviškai: Universi
tetas, Pedagoginis institu
tas, Statybinės inžinerijos 
institutas, Konservatorija, 
Dailės institutas ... Vis 
tik—18 tūkstančių! Kaune 
jų—beveik 15 tūkstančių (be 
vakarinių ir neakivaizdinių 
skyrių), Klaipėdoje—pusan
tro tūkstančio, o Šiauliuo
se—daugiau dviejų tūkstan
čių. Iš viso—70 tūkstančių 
įvairaus pobūdžio studentų!

Štai jums ir knygų pirkėjų, 
teatrų žiūrovų, koncertų 
klausytojų neišsemiamas re
zervas—vien jau studentai. 
Pas mus gi, skirtingai, pa
vyzdžiui, nuo Amerikos, kul
tūriniai interesai, platesni 
akiračiai labai savi ne vien 
humanitarinių mokslų spe
cialistams, bet ir kitų, spe
cialiųjų, techninių mokslų at
stovams.

Be to, jau vidurinė mokyk
la ugdo aktyvius kultūros 
“vartotojus”. Ir baigę aukš
tąsias mokyklas nuo jos nea- 
titolsta. Štai vien 1978 m. 
aukštąsias mokyklas baigė 
beveik 10,000 studentų, o 
priimta į jas buvo 13,400 
žmonių; vidurinį mokslą, tais 
metais baigė 53,000 abitu
rientų.

Gal kas nors užsienyje mė
gintų, naudodamasis statisti
ka, vis dėlto daryti šioje 
srityje lyginimus . . . prieš
karinių metų ir Lietuvoje 
gyvenusių “Patriotų” (beje, 
pradėjusių tada jau verkti 
dėl inteligentijos pertek
liaus) naudai? Juk dar bosto- 
niškėje enciklopedijoje tokio 
beprasmiško darbo, rašant 
apie mokyklas, gana narsiai 
imtasi.

O lyginti yra ką. Ir įdomu.
“Vakarinių naujienų” laik

raštis paskelbė statistikos ži
nias apie Vilnių. Sostinėje
1979 m. sausio 17 d. gyveno 
481 tūkstantis žmonių (skai
čius suapvalinu), o šių metų 
pradžioje, kaip skelbia sten
das miesto centre,—jau 493 
tūkstančiai. Vadinas, šiemet 
Lietuvos sostinėje gims 500- 
tūkstantasis gyventojas. Tai
gi, Vilnius, buvęs kadaise 
trečiuoju pagal dydį visos 
Rusijos imperijos miestu 
(1811 m. gyveno daugiau 56 
tūkstančių žmonių, Vilnių 
lenkė tik Maskva ir Peter
burgas), prieš II pasaulinį 
karą turėjęs 215 tūkstančių 
gyventojų (beje, tiek pat jų 
buvo ir 1914 m.), dabar 
tampa didmiesčiu su puse 
milijono gyventojų.

Daug tai ar mažai? Šiais 
sparčios urbanizacijos laikais 
mūsų didžiausias miestas nė
ra iš didžiųjų. Yra kraštų, 
kurie, būdami palyginti nedi
deli, turi dideles sostines. 
Pavyzdžiui, tokis buvo ir yra 
latvių Ryga, danų Kopenha
ga, armėnų Jerevanas. Ta
čiau joms būdinga, kad jos 
neturi greta savęs “konku
rentų”, kai tuo tarpu nuo

Vilniaus neperdaug atsilieka 
Kaunas, kuriame,—ne ^taip 
jau ilgai teks laukti,—gims 
400-tasis, gyventojas (dabar 
buvusioje laikinojoje sostinė
je apie 377 tūkstančius žmo
nių).

1959 m., per gyventojų 
surašymą, Tarybų Sąjungoje 
buvo 3 miestai, kuriuose 
gyveno daugiau milijono 
žmonių (Maskva—5,032 mln, 

; Leningradas—3,3 mln. Kije
vas—1,102 mln), o iš viso 25 
miestai turėjo daugiau kaip 
po pusę milijono gyventojų.

1 Vilnius su 235 tūkstančiais 
! žmonių tada buvo 60-tas. Per 
i 1979 m. gyventojų surašymą 
jau buvo 18 miestų, kuriuose 
gyveno daugiau kaip po mili
joną žmonių, iš jų penkiuo
se—daugiau kaip po 1,5 lmln 
(Maskva—8,011 mln, Lenin
gradas—4,588 mln, Kije
vas—2,144 mln, Taškentas—
l, 780 mln, Baku—1,550 
mln). Milijoniniais miestais 
buvo ir Charkovas, Gorkis, 
Novosibirskas, Minskas, 
Kuibyševas, Sverdlovskas, 
Tbilisis, Dniepropetrovskas, 
Odesa, Celiabinskas, Donec
kas, Jerevanas. Ypač jų pa
gausėjo pastaraisiais keliais 
metais, kai “milijonieriais” 
vienas po kito tapo šeši 
pastarieji miestai. 0 1980 m. 
tokių miestu jau buvo 20: 
prisidėjo Permė ir Kazanė, 
beje, pirmoji autonominės 
respublikos (Totorijos) sosti
nė, tapusi milijono gyventojų 
miestu. Visuose šiuose mies
tuose 1959 m. gyveno dau
giau kaip pusė milijono žmo
nių; tad tik 5 miestai, tada 
buvę pusmilijoniniai, netapo 
dar milijoniniais (Ryga, Ros
tovas, Volgogradas, Sarato
vas ir Ufa). Užtat dabar dar 
keturiuose miestuose gyvena 
daugiau 900 tūkst. žmonių 
(Ufa, Rostovas, Volgogradas 
ir ypač sparčiai auganti Al
ma Ata), o daugiau 800 
tūkst. turi likę du buvusieji 
pusmilijoniniai (Saratovas ir 
Ryga). Taigi, lėčiausiai iš jų 
“stiebėsi” Ryga, 1959 m. 
buvusi 19-as pagal dydį 
TSRS miestas, o dabar—26. 
Daugiau pusės milijono 1979
m. pradžioje gyveno 45 mies
tuose, taigi, per 20 metų jų 
pagausėjo net dvidešimčia. 
Tarp jų atsirado net ir tokių, 
kurių prieš 20 metų . . . 
nebuvo. Tai automobilių sta
tytojų miestas, pavadintas 
italų komunistų vadovo var
du—Toljatis su 502 tūkst. 
gyventoji}.

Tuo būdu Vilnius dabar 
“pakilo” 12-a vietų—jis 48-as 
pagal dydį. (Kaunas su 214 
tūkst. gyv. buvo 66-as, da
bar—tik 72-as, nors ir žymiai 
išaugo; mat, 1979 metais 
miestų, kuriuose gyveno ’ I
daugiau kaip po 400 tūkst. 
žmonių, |)uvo 62, kai prieš 20 
metų lygiai per pusę ma
žiau—31; be to, miestų su 
daugiau 300 tūkst. žmonių 
per tą laiką pagausėjo nuo 43 
iki 87! . .). 1959 metų duome
nimis, miestų su daugiau 100 
tūkst. gyventojų buvo 147, o 
1979 m. pradžioje—262 (dau
giau 200 tūkst.—atitinkamai 
72 ir 139) t. y. per 20 metų 
tokių miestų pagausėjo net 
115. Tarp jų ir trys lietuviš
ki—Klaipėda (157-as pagal 
dydį miestas; 1959 m. buvo 
89 tūkst. gyv.), Šiauliai (209- 
tas; buvo 60 tūkst. gyv.) ir 
Panevėžys (250-tas; 41 
tūkst. gyv.).

Pakeliui idomu paminėti, 
kad per 20 metų 100 tūkst. 
gyventojų ribą peržengė to
kie iš Lietuvos istorijos žino
mi arba mūsų kraštui artimi 
miestai, kaip Bobruiskas, 
Pskovas, Tartu, Brestas,

vas—290 tūkst.). Ypač spar
čiai augo Gardinas (195 
tūkst. gyv.), pralenkęs Klai
pėdą, Tartu (105 tūks(t. 
gyv.). Kaliningrade—355 
tūkst. gyventojų. Prisiminti
na, kad daugelis miestų po 
karo kūrėsi ant griūvėsiu, iš 
naujo—tame tarpe ne tik 
Charkovas, Minskas, Volgo
gradas ar Rostovas, bet ir 
Klaipėda, Kaliningradas, iš 
dalies—Šiauliai. Na, ir Vil
niaus pakilimas buvo sunkus. 
1946 m. mieste tegyveno 110 
tūkst. žmonių . . .

Iš 215 tūkst. žmonių, gyve
nusių Vilniuje 1939 m., lietu
viai dėl susiklosčiusių aplin
kybių ir pilsudskininkų oku
pacinės politikos sudarė vi
sišką mažumą. Po karo čia iš 
karto įsikūrė respublikos 
partinė vadovybė, vyriausy
bė, ministerijos, kūrybinės 
sąjungos, atkurtas universi- 

, tetas, steigėsi kitos aukšto
sios mokyklos, persikėlė ope
ros ir baleto teatras ir t. t. 
Gyventojų sudėtis ėmė žy
miai keistis.

1959 m. Vilniuje jau 33.6 
proc. gyventojų sudarė lietu
viai (79,400), 1970 m.—42,8 
proc. (159,200). O 1979 m.? 
Šis procentas dar labiau 
išaugo—iki 47.3! Vadinas, 
sostinėje jau apie 230 tūkst. 
lietuvių, t. y. daugiau negu 
iš viso Vilniuje buvo gyven
tojų 1939 m. Betgi ir ne 
abstrakti kiekybė lemia. Ka- 
dais, XX a. pradžioje. Vil
nius buvo laikomas lietuvių 
kultūros centru, nors jame 
gyveno negausus mūsų kūry
binės inteligentijos būrys. 
Betgi ėjo pirmasis dienraš
tis, surengta pirmoji dailės 
paroda, pastatyta pirma lie
tuviška opera, leistos kny
gos, įsikūrė Lietuvos mokslo 
draugija ir t. t. Nors tada 
Kaune pradėjo aktyvėti lie
tuvių kultūrinis gyvenimas, 
nors Kauno kūrybinė biogra
fija buvo suaugusi su tokiais 
vardais, kaip M. Valančius, 
A. Baranauskas, Maironis, 
J. Tumas-Vaižgantas, J. 
Naujalis ir kt., tačiau turbūt 
niekas negalvojo, kad lietu
viškos kultūros centru gali 
tapti ne Vilnius. Juk būtent 
jame buvo paskelbta Lietu
vos Tarybų Socialistinė Res
publika, sutelkusi kultūri
niam darbui įžymiausias mū
sų kūrybines jėgas. Tik pasi
keitusi istorinė situacija pa
vertė Kauną audringo kultū
rinio gyvenimo centru.

Bet jokios abejonės niekam 
nekils, kad būtent Tarybų 
valdžios dėka Vilnius susi
grąžino teisėtą lietuvių kul
tūros ir kūrybinio gyvenimo 
centro vaidmenį. Jeigu būre
lis tik beišsiplečiančios kultū
ros veikėjų teikė jam tokią 
reikšmę, tai ką gi sakyti apie 
nūdieną, kai taip pasikeitė 
gyventojų procento dydis ir 
svarbiausia—jo vertė bei ko
kybė! Tačiau būtume netei
sūs, jeigu demografiniams 
procesams skirtume lemtin
gą lietuviškos kultūros Vil
niuje suklestėjimo vaidme
nį—svarbiausia: pažangesnė, 
humaniškesnė socialinė san
tvarka, kultūrą paverčianti 
masių poreikiu ir reikalu.

Tad Tarybų valdžios dėka 
Vilnius visapusiškai tapo ne
paprastai išaugusios lietuviš
kos kultūros centru. Ir tai 
akivaizdžiausiai paneigia an
titarybinių emigrantų pa
stangas gąsdinti blogai infor
muotus tautiečius mūsų tau
tinio ir kultūrinio gyvenimo 
“pavojais” ar “grėsmėmis”.

Tos pačios “Vakarinės nau
jienos” išspausdino seriją 
straipsnių “Sostinė šiandien 
ir rytoj”, kurių autorius— 
miesto vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas Al-

trumpu filmu “Skenduolis” 
(pagal P. Cvirkos novelę) 
debiutavo jaunas kino reži
sierius V. Žalakevičius. Sep
tyni autoriniai filmai, daug 
scenarijų, realizuotų “Mos- 
filme”, Lietuvos kino studi- , 
joje, Moldavijoje, pedagogi- j 
nė veikla (Maskvos aukštuo
siuose režisūros kursuose sa
varankiškam režisieriaus i, . . 
darbui jis ruošia J. Budraitį, “J"!"™?’
J. Pakulį, J. Vaitkų), paga
liau aktorinis debiutas (V.

Kai Vilniaus menininkų rū
muose vyko Vytauto Žalake- 
vičiaus kūrybos vakaras, 
scenoje, prie gėlėmis pa
puošto stalelio greta garsaus 
kino režisieriaus ir drama
turgo sėdėjo ir vienas pačių 
populiariausių mūsų akto
rių—Regimantas Adomaitis. 
Šį kartą jis buvo pakviestas

• paskaityti ištraukų iš V. Ža- 
lakevičiaus sukurtų scenari
jų. *

Jų susitikimas su visuo
mene tam tikra prasme buvo Žalakevičius vaidina lenkų 

' simbolinis: režisierius V. Ža- režisieriaus J. Hofmano fil- 
lakevičius ir aktorius R. me “Iki paskutinio kraujo 

' Adomaitis už vaidybinį filmą lašo”), pradėtos rašyti pjesės 
, “Kentaurai” pristatyti TSRS teatrui—tai tik patys ben- 
valstybinei premijai. driausi intensyvios ir labai

— Be R. Adomaičio, kaip produktyvios 
ir be J. Budraičio, A. Masių- čiaus meninės 

: lio, D. Banionio, nebūtų ma- žai.
no filmų. Būtų visai kitokie 

' kūriniai, —dažnai 
j kartoti režisierius.

Tačiau yra ir kita tiesa— i ........... “*
' V. Žalakevičiaus filmai, visų ' aukso prizą tarptautiniame 
! pirma, žinoma, “Niekas ne- ■ festivalyje, o už antrąją—V. 
j norėjo mirti”, ir atskleidė i Žalakevičius ir R. Adomaitis 
i milijonams žiūrovų lietuvių 
į aktorių kinematografinį ta- 
j lentą. Jie tapo populiarūs, 
pripažinti, juos dabar kviečia 
filmuotis daugelis Tarybų 
Sąjungos, taip pat užsienio 
kino studijų. Štai visai nese
niai R. Adomaitis baigė dar
bą bendrame TSRS ir Itali
jos kino filme “Gyvenimas 
puikus”, kurį statė “Mosfil- 
mo” režisierius G. Cuchra- 
jus. Pagrindą filmo siužetui;

' davė tikras įvykis: portugalų ' 
politinių kalinių pabėgimas iš ' 
kalėjimo. R. Adomaitis čia j 
suvaidino tardytoją. “Buvo 
labai įdomu,—prisimena 
jis,—dirbti su tokiu žinomu 
italų kino meistru kaip Džan- 
karlas Džaninis, atlikusiu fil
me pagrindinį Antonijaus 
vaidmenį”.

R. Adomaičio pavardę ne
trukus žiūrovai pamatys ir 
DEFA studijos (Vokietijos l 
Demokratinė Respublika) fil- ' 
mo “Sužadėtinė” teatruose, j 
Lietuvis aktorius čia vaidina ' 
vokietį revoliucionierių po
grindininką antrojo pasauli- j 
nio karo išvakarėse. O šią ! 
vasarą aktorių galima sutikti 
Rumšiškėse. Lietuvos kino 
studijos režisierius A. Grike- 
vičius čia kuria filmą “Bylą

V. Žalakevi- 
veiklos bruo-

Vaidybines juostas “Tas
mėgsta saldus žodis —laisvė” ir

1 “Kentaurai” jis pastatė 
i“Mosfilme”. Pirmoji gavo

nutraukti dėl senaties”, ku
riame yra rolė ir R. Adomai
čiui. Ir vėl naujas dviejų 
“senų draugų” susitikimas: 
scenarijų šiam filmui parašė 
V. Žalakevičius.

— Tai filmas apie fašiz
mą,—aiškina scenarijaus 
autorius.—Ekrane primena
ma kraupi diena—1944-ųjų 
birželio trečioji, kai Pirčupių 
kaimą prarijo liepsnos . . .

Beveik ketvirtis amžiaus 
praėjo nuo to laiko, kai

pristatyti TSRS valstybinei 
premijai.

Filmas “Kentaurai” suside
da iš dviejų dalių. Pirmoji 
vadinasi Orlandas (jį vaidina 
R. Adomaitis), antroji—pre
zidentas (jį vaidina D. Banio
nis). Tai tragiška neįvardin
tos valstybės vienos dienos 
kronika, kuri žiūrovams aso
cijuojasi su kruvinu fašisti
niu puču Čilėje.

Glaudžiai persipynė kūry
biniai keliai dviejų talentingų 
kino meistrų—Lietuvos TSR 
liaudies artisto R. Adomaičio 
ir dviejų respublikų — 
RTFSR ir LTSR—nusipel
niusio meno veikėjo V. Žala- 
kevičiaus, neseniai paskirto 
Lietuvos kino studijos meno 
vadovu. Žiūrovai tikisi dar 
daug susitikimų su jais ekra
ne. V. Petrauskaitė

Užprenumeruokite 
"Loisvę" 

savo draugams

New York. — Su Kanada 
pasirašyta dešimties metų 
sutartis, pagal kurią už 360 
milijonų dol. kasmet bus 
gaunama dujų New Yorko, 
Naujosios Anglijos ir New 
Jersey valstijoms. Tai pa
dengs apie 20 proc. dabarti
nio dujų sunaudojimo. Dujų 
tiekimas prasidėsiąs 1981-82 
m. Tai maždaug būtų tas 
pats kaip 10 milijonų statinių 
importuotos naftos.

girdas Motulas. 1980 metų 
liepos 3 d. numeryje, rašy
damas apie Vilniaus gyven
tojus, jis nurodo, kad mūsų 
sostinė gyventojų skaičiumi 
yra pasiekusi “optimalią” 
jam skirtą ribą, tačiau mies
tas vistiek augs ... Juk 
pagal 1967 m. patvirtintą 
miesto generalinį planą jame 
šiemet turėjo gyventi tik 425 
tūkstančiai žmonių, o žiūrė
kite bus ir pusė milijono . . .

ST. PETERSBURG-CLEARWATER, FLA.

MIRUS

Walter S trolis
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Marge, dukrai, 

sūnui, broliams ir sesutei, bei kitoms giminėms.

LLD 45 KP. VALDYBA ir NARIAI

IEŠKO ŽMOGŽUDŽIŲ 1 Panterų nario Moore, kuris 
Atlanta. — Tuo metu, kai kalėjime atlieka 25 metų 

penki šimtai policininkų ir bausmę už 
ugniagesių pradėjo lankyti 
namus, ieškodami kokių nors 
ženklų, kad galima būtų su
rasti asmenį ar asmenis, ku
rie per pastaruosius 15 mė
nesių nužudė dešimt negrų 
vaikų, mieste paskelbta ko
mendanto valanda. 11 vai. 
nakties visi vaikai iki 15 m. 
amžiaus turi būti namie. 
Taip pat paskirta dar papil
domai 20 tūkstančių dol. at- 

* , kurie
padės žmogžudžius surasti.

' Ligšiol jau ir taip tokiam 
1 tikslui yra paskirta per 50 

J tūkst. dol.
Žmogžudžių ieškojime da- 

i lyvauja daug vietos savano
rių iš juodų ir baltų gyvento

jų tarpo. Jie nuo durų iki 
1 durų vaikščios šeštadieniais, 
kai tuo tarpu policininkai ir 
ugniagesiai vaikšto kasdien 

i nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. 
i vakaro. Dešimtoji auka— 
! septynerių metų mergaitės 
kūnas buvo rastas pereitą 
šeštadienį. Taip pat ieškoma 
dar ir kitų keturių dingusių 
negrų vaikų, apie kurių liki
mą nieko nežinoma.

PATAISYMAS

Spalio 17 d. “Laisvėje” 
Vlado Railos aprašyme 
“Šiaurinės Lietuvos lygu
muose” Ąžuolo kolūkio pir
mininko vardas išspausdin- ! 
tas “Antanas Zigmantavi- Į 
čius”, o turėjo būti “Alfonsas 
Zigmantavičius”.

Atsiprašome. Redakcija

tariamą pasikėsi- 
New Yorko mies-nimą prieš

to policininkus. Advokatai 
nori įrodyti, kad Moore ne
kaltas.

ires. — Manoma,Buenos A.:
kad du Paragvajaus komu
nistų partijos vadai—Para- 

.gvajaus ko
gen. sekr.

; ir darbininkų vadas Emilio 
Roa, kurie 
čia buvo Pai 
mo policijc: 
nužudyti.

munistų partijos
Antonio Maidana

rugpjūčio 27 d. 
ragvajaus saugu- 
s pagrobti, esą

Geneva. — Prasidėjo nauji 
pasitarimai 
jungos ir J. 
dydžio bram 
bombonešių 
je. JAV del 
ja ginklų k< 
ginklavimo 
toriaus pavaduotojas Spur
geon M. Kseney, o Tarybų 

' Sąjungos delegacijai — vie- 
i nas ilgamečių specialistų nu- 
; siginklavirio pasitarimuo- 
! se—Viktor R. Karpov.

tarp Tarybų Są- 
AV dėl vidutinio 
duolinių raketų ir 
laikymo Europo- 

egacijai vadovau- 
ontrolės ir nusi- 
agentūros direk-

Washington. — Energijos 
departamentas skelbia, kadHOOVERIO “IŠDAIGOS”

New York. - Vietos spau- d.'išlprogino
da paskelbė dokumentus, iš 
kurių matyti, kaip tarp 1960 
ir 1970 metų FBI direktorius 
J. Edgar Hoover organiza
vęs veiklą diskredituoti pa
žangiems veikėjams ir kovo
tojams už žmogaus laisves. 
Jų tarpe minima radikali 
filosofijos profesorė Angela 
Davis, kompozitorius Leo
nard Bernstein, buvęs Juo
dųjų Panterų vadas Huey 
Newton ir eilė kitų.

Dokumentai rodo, kaip 
FBI direktorius davinėjo nu
rodymus savo skyriams įvai
riuose miestuose organizuoti 
ir skleisti inkriminuojančius 
gandus, rašant anonominiu^ 
laiškus ir skatinančius kito
kią provokacinę veiklą, nu
kreiptą prieš jam nepagei
daujamus asmenis ir organi
zacijas.

Visa ta nešvari FBI direk
toriaus veikla paaiškėjo da
bar, kai federalinis teisėjas 
Manhattane patvarkė, kad 
būtų deklasifikuoti kai kurie 
dokumentai ir perduoti advo
katams buvusio Juodųjų

atmosferoje galingą bran
duolinę bombą. Tai esąs pir
mas toks bandymas nuo 1978 
m. Manom
sprogimo atsiradusi radiaci
ja, kuri Ameriką pasieks per 
penkias dienas, 
žmonėms ke

a, kad dėl šio

nebūsianti 
nksminga.

New Delhi. — Remiantis 
naujuoju įs 
ventojų įkalinimo be teismo, 
Uttar Pradęsh valstijoje jau 
esą suimta 
Sakoma, ka 
kriminalistą 
licijos šefas pranešęs, kad 
suimtųjų tarpe nesą politi
kierių, nei žurnalistų.

tatymu dėl gy-

įpie 700 asmenų, 
d tai esą įvairūs 
i. New Delhi po-

New York 
vietovių įvy 
skirti veiklai prieš draftą. 
Diskutuojama naujai pasi
reiškiantis JAV militariz- 
mas, branduolinė jėga ir gin
klai. Keletas programų buvo 
transliuota ir per vietinį ra
diją.

. — Visoje eilėje 
ko susirinkimai,

ST. PETERSBURG-CLEARWATER, FLA.

Mirus

Walter Strolis
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Marge, dukrai, 

sūnui, broliams ir sesutei bei kitoms giminėms.

J. H. Dobrow 
F. Bunkus 
W. Dubendris 
F. ir V. Budrioniai 
V. Caspar
D. Mikalajūnienė 
A. ir P. Lukai
J. Greblikas
A. ir M. Raškauskai 
F. ir M. Walaitis
B. ir M. Brannen
E. Valley
R. ir H. Feiferiai 
B. Jankauskas 
J. ir M. Mileriai 
V. ir M. Repekai 
J. ir H. Šarkiūnai
F. Mockapetris 
J. ir B. Vaitkai
S. ir V. Kuzmickai 
Walter Alaveckis 
J. ir T. Lukai
V. ir V. Bunkai 
A. Pakalniškienė 
J. Gresh 
P. A. Aleknai 
N. H. Samanick 
L. Novak 
H. Janulis 
L. Strack 
Alma Brewer

M. Klišius 
Virginia Watt 
J. White 
J. Bowman 
A. Kashkin 
A. Maetus
J. Harmatiuk 
A. Kaban 
Wilma Strecek 
Sofija Nagy
P. Skapik
Mary Shirova - 
S. Doraška 
A. Budrienė 
Kay Wallace 
E. Šnerpūnas 
W. E. Dūdai 
A. Klimavičienė 
H. Siaurienė
L. Tvaska 
Mary Gramm 
W. H. Cheplikai 
E. Paulauskienė
M. Rutkauskienė 
A. P. Pateckai 
M. Wilkauskiene
K. E. Damalakai 
V. Paulauskas 
P. Simenienė
J. Andrulienė

0
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KANADOS ŽINIOS

NEGALI SUSITARTI
J. YLA

Pastaruoju metu Kanada 
pergyvena taip vadinamą 
konstitucinį krizį. Konstitu
cijos klausimas buvo disku
tuojamas jau virš 40 metų, 
bet šiemet jis virto labai opiu 
klausimu.

Nuo to laiko, kai Quebeco 
provincijoj išrinkta separa
tistų valdžia, su Levesku 
priešakyje, visa Kanada su
judo diskutuoti, kaip Konfe
deraciją pertvarkyti, kad 
Quebecas būtų patenkintas. 
O kai Quebece buvo ruošia
masi prie referandumo, tai 
angliškojoj Kanadoj politi
kieriai galvas guldė, kad bus 
einama prie naujos Konfede
racijos, jei tiktai prancūzai 
atmes Levesko sugalvotą 
“Suverenę asociaciją”. Išleis
ti milijonai dolerių prancūzus 
įtikinti, kad jiems geriau 
būti su visa Kanada. Na, ir 
dauguma prancūzų pasisakė 
prieš “suverenės asociacijos” 
idėją.

Po to buvo sušaukta visų 
provincijų premjerų ir fede
rates valdžios lyderių pasita
rimas. Bet šiame pasitarime 
paaiškėjo, kad 
svarbiau gauti 
galios, negu 
Konfederaciją.
pasipūtė lyderiai tų provinci
jų, kuriose yra alyvos ir 
dujų.

Šiai konferencijai nieko 
neatlikus, premjero Trudeau 
valdžia pasimojo pravesti 
konstitucines reformas per 
parlamentą. Na, žinoma, 
tuom pat sykiu ir pačią

ir

provincijoms 
kuo daugiau 
pertvarkyti 
Y pač labai

aliejų tiek pat, kiek ima 
Alberta, tai rytinės provinci
jos pirko iš arabų, nes atga
benimas mažiau kainuoja. O 
kai arabai labai iškėlė alie
jaus kainas, tai federate val
džia turėjo kompensuoti ryti
nes pręvincijas, imdama dalį 
Albertos pajamų už aliejų.

Kuo šis Kanados konstitu
cinis krizis užsibaigs, sunku 
pasakyti. Bet rodos, kad 
Trudeau labai daug nenusi
leis. Jis prižadėjo Quebecui 
pertvarkyti Konfederaciją, 
tai jis ir stengsis įvykdyti.

Kanadą smarkiai kamuoja 
ir streikai, ypač valstybinių 
tarnautojų, daugiausiai rašti
ninkų. Jiems pastačius pikie- 
tus, atsisakė eiti per pikieto 
linijas ir daugelis kitų darbi
ninkų. Streikų galo nesima
to. Darbininkai, kur jie be
dirbtų, skundžiasi, kad už
darbiai atsilieka nuo infliaci
jos.

Tuo pasinaudodami, pro
vincijų lyderiai dabar rėkia, 
kad reikia pirmiau žiūrėti 
ekonominių reikalų, negu 
konstitucijos. Kitaip sakant, 
pamirškim, ką žadėjom Que
becui, pamirškim konstituci
ją, o rūpinkimės savo reika
lais. Jeigu federate valdžia 
sutiktų su jų reikalavimais, 
tai Konfederacija pasiliktų 
nepajudinta, kuebekiečiai
pasipiktintų ir separatizmas kų žodžio”), kuris dėl leidėjų 
vėl galvą pakeltų.

konstituciją parsigabenti iš 
Anglijos. Tarp siūlomų re
formų yra šios trys:
1. Garantuoti kanadiečiams 

teises gyventi ir dirbti 
bite kurioj provincijoj.

2. Garantuoti prancūzams 
turėti savo mokyklas, kur 
jų daug ir tegarantuoja 
bite kurioj provincijoj.

3. Kanados gamtiniai turtai 
turi tarnauti visiems ka
nadiečiams, nežiūrint ku
rioj provincijoj jie yra.

Rodos labai praktiški pa
siūlymai. Bet visų provincijų 
lyderiai piestu stoja, išsky
rus Ontario premjerą Wil
liam Davis.

Quebecui nepatinka, kad 
Quebece turi būti leidžiama 
turėti angliškas mokyklas, 
kaip ir prancūzams leidžiama 
turėti savo mokyklas kitose 
provincijose. Newfoundland© 
premjeras pirmam punktui 
labai priešingas. Jis nori, 
kad jo provincijai būtų lei
džiama diskriminuoti kitų 
provincijų darbininkus. Gir
di, pirmoj vietoj turi būti 
savi darbininkai. Bet jeigu 
tokios politikos laikytųsi ki
tos provincijos, tai visi kana
diečiai būtų uždaryti savose 
provincijose. Beje, Quebecas 
jau anksčiau pradėjo varžyti 
Ontario darbininkams dirbti 
Quebeco provincijoj. Mat gy
venanti arti rubežiaus dažnai 
dirba ne savo provincijoj. 
Ontario valdžia pagrūmojo 
Leveskui, kad jeigu jis vyk
dys savo planą, tai kvebekie- 
čiams bus uždrausta Ontari- 
joj dirbti.

Aršiausiai rėkauja Alber
tos premjeras. Mat Albertoj 
yra daug aliejaus, ir premje
ras nori tą aliejų valdyti. 
Tiesa, aliejaus kompanijos 
yra tarptautinės, jos dau
giausia ir pelnosi, bet nema
žai nubyra ir Albertos val
džiai.

Albertos valdžia norėtų, 
kad aliejaus kainos būtų su
lygintos su kainomis, kurias 
ima arabai. Bet jeigu tai 
įvyktų) tai nukentėtų ne tik 
visa Kanada, bet ir Alberta. 
Kada arabai ėmė už savo

Montreal, Que.
! užsidaryti. Ir kaip dabar 
; mums turi būti svarbu išlai- 
I kyti “Laisvė”, kad ji ir toliau 
j galėtų mūsų namus lankyti 
į su tiesos žodžiu. Atsikreipus 
' leidėjams prašant ekonomi
nės paramos, kaip bematant 
ta maža grupelė susirinkusių 

I senų pažangaus judėjimo ve
teranų, suaukavo virš šešių 
šimtų dolerių. Tikimės, kad 
šiuos dosnius aukotojus pa
seks ir tie “Laisvės” skaity
tojai ir rėmėjai, kurie dėl 
vienokių ar kitokių priežas
čių šiame susirinkime nega
lėjo dalyvauti. Lauksime jų- 
sų aukų.

Valdyba pranešė, kad at
vyksta ukrainų menininkų 
grupė iš Ukrainos, kuri spa
lio 15 d. koncertuos Univer
sity of Quebec, 455 St. Ca
therine est.

Tuo šis susirinkimas ir 
baigėsi. Grįžome į namus 
patenkinti, kad padarėme 
gerą pradžią “Laisves” vajui.
KITOS NAUJIENOS

Buvęs ilgametis Sūnų ir 
Dukterų draugijos sekreto
rius—J. Telenis šiuo laiku 
nesveikuoja.

Kaime būdama susirgo He
len Vitienė. Dabar išvežta į 
ligoninę. Neteko sužinoti į 
kokią.
ATŽYMĖJO GIMTADIENI

Verdunietis R. Karalevi- 
čius, artimų draugų tarpe 
atžymėjo savo 86-ąjį gimtai 
dienį. Linkiu sulaukti šimto- 
jo gimtadienio.
PUIKIOS VESTUVĖS

V. ir J. Gurklių dukrelė 
Joana sukurė šeimyninį gy
venimą su graikų tautybės 
vaikinu. Kur išvyko praleisti 
“medaus mėnesį”, neteko su
žinoti. Spėjama, kad gal į 
Graikiją.

IŠ L. L. D. SUSIRINKIMO
Nors įvykęs L. L. D.-jos i 

Montrealo kuopos susirinki- ; 
mas spalio 4 d. ir nebuvo j 
skaitlingas, gal dėl blogo Į 
oro, dėl vykusių visos eilės 
įvairių renginių ir vestuvių ir 
dėl kai kurių narių sušluba
vusios sveikatos. Bet susirin
kimas praėjo labai gražiai ir 
sėkmingai.

Pirmiausiai vienos minutės 
atsistojimu pagerbti nesenai 
mirę du kuopos nariai, tai A. 
Sadauskas ir A. Matiukas (jų 
vietą užpildė į kuopą įstoda
mas vienas naujas narys). 
Paskui buvo išklausyti ra
portai ir aptarti bėgamieji 
reikalai.

Buvo pasiūlyta kuopos var
du suruošti dvejus pietus— 
vienus šių metų pabaigoje, o 
kitus kada nors po naujų 
metų.

Kuopos susirinkimai iki 
šiol vykdavo šeštadieniais. 
Buvo pasiūlyta ir nutarta 
perkelti į bet kurią kitą 
savaitėje dieną, nes šeštadie
niais visuomet vyksta koki 
nors renginiai. Šį klausimą 
palikta valdybai sutvarkyti.

Svarbiausiu klausimu buvo 
pravedimas “Laisvės” va
jaus. Drg. J. Vilkelis pasakė 
labai reikšmingą kalbą, pažy
mėdamas, kokią didelę reikš
mę turi pažangus žodis ir 
kaip būtų sunkus, beprasmis 
gyvenimas be pažangių min
čių laikraščio. Prisiminė, 
kaip sunkiai pergyvenome 
(tą ir dabar jaučiame) netekę 
kanadiečių pažangaus laik
raščio—“Liaudies Balso“ 
(anksčiau buvusio “Darbinin-

Floridiečia II s laiškas
iš Lietuvos

nesveikatos ir mirties turėjo

TORONTO, ONTARIO
PARĖMĖ SPAUDĄ

Toronto. — Po ilgų vasa
ros atostogų, Kanados Lietu
vių Literatūros Draugijos 
Toronto kuopa turėjo susi
rinkimą spalio 9. Apsvarstė 
daugelį svarbių klausimų. 
Nutarė finansiniai paremti: 
Po $50 paaukoti Tribūnui, 
Taikos Komitetui ir Buck- 
Bethune namo statybai.

Kaįp žinia, gaisras sunaiki
no KKP centrą prie Cecill 
gatvės. Manoma, kad fašistai 
padegė. Dabar keliamas fon
das naujam namui pastatyti. 
Jau gauta $285,000. Pažymė
tina, kad iš Graikijos gauta 
$800 nuo simpatikų, gyvenu
sių Kanadoj. Su pasižadėji
mais suma siekia jau 
$375,000. Būsią iš viso reika
linga apie $500,000.

Siame susirinkime dalyva
vo ir KLLD Centro Komiteto 
nariai. Jie nutarė paaukoti iš 
apšvietos fondo po $100 ka- 
nadiškais “Laisvei” ir “Vil
niai”, taipgi pasiųsti $500 
LLD centrui žurnalo Šviesos 
išleidimui.

Kaip matote, KLLD gau
siai parėmė svarbius darbus.

Kuopos narys

IŠ KLLD CK RAŠTINĖS
Praėjusią vasarą KLLD 

Toronto kuopos piknike ap
švietos fondui draugė R. 
Antanavičienė per B. Ja- 
nauskieną paaukojo $10.00.

Draugai Antanavičiai kiek
vieni metai leidžia mūsų 
draugijai gražią vietą pikni
kui surengti. Taipgi jie pui
kiai priima, pavaišina. Jiems 
už tai širdingai ačiū.

J. Yla
KLLD CK Sekr.

PRADĖJO VEIKTI
Po vasarinių atostogų, orui 

atvėsus, ir pensininkai pra
dėjo trečiadieniais rinktis į 
savo svetainę palošti bingo, 
pasimatyti, padraugauti, o 
iškilus kokiam reikalui—ap
tarti ir padaryti sprendimą.

Praėjusiame klubo susirin
kime buvo nutarta, kad gim
tadieniai būtų minimi vienu

kartu, kurių pripuola tą mė
nesį, ir susidėjus, išsiimti 
leidimą, norint turėti stip
resnių gėrimų ir rengi bend
rai. Šį kartą susidarė nema
žas skaičius jubiliantų, kurie 
priėmė klubo nutarimą. Gim
tadienius atšventė šios drau
gės ir draugai: A. Vilkelienė, 
A. Poškienė, R. Kuktarienė, 
A. Gudžiauskienė, J. Mor- 
kis, J. Mileris, A. Jurgutai- 
tis. Visiems palinkėta ilgiau
sių metų.

LANKĖSI SVEČIAI IŠ JAV
Pastaruoju laiku Toronte 

lankėsi Juozas ir Petronėlė 
Markauskai, jų dukrelė Ada 
ir žentas Jim Douglas.

Kadangi Markauskai ilgą 
laiką gyveno Toronte, tai 
turėjo daug draugų, su ku
riais linksmai praleido savai
tę laiko. Juozas ir Petronėlė 
atsilankė į klubiečių bingo, 
kur buvo proga pasimatyti 
su daugeliu draugų ir drau
giu.

Markauskai iš Kanados 
1949 metais išvyko. Dabar 
jie gyvena Kenosha, Wiscon
sin, netoliausia nuo Chica- 
gos.

Jų dukrelė su vyru keletą 
dienų praleido su savo krikš
to mama M. Daugėliene ir 
Povilu Daugėla. ?
VIEŠNIA IŠ MONTREALO

Turėjome malonią viešnią 
iš Montrealo —Antonetę 
Skrupskis, V. Masienės 
Krikšto dukrą, kuri taipgi 
atsilankė ir klube, pasimatė 
su daugeliu torontiečių.
LIGONIAI

Serga Petras Pajuodis, da
bar Oakville ligoninėj.

Buvo sunkiai susirgus Ma
rytė Pūrienė, gyvenanti Mal- 
tone, Toronto apylinkėj. Pa
mažu taisosi, bet vis dar 
gydytojo priežiūrėj. Rep. lin
ki jiems greit susveikti.
LANKĖSI LIETUVOJ

J. Galskienė ir A. Jurgu- 
taitis praėjusią vasarą buvo 
Lietuvoje, matė dainų ir šo
kių šventę. Parsivežė labai 
daug malonių įspūdžių. Rep.

PARVYKO, IŠVYKO
A. Lesevičienė nesenai grį

žo iš ilgos viešnagės Vancou- 
veryje pas dukters uošvius 
Vickers.

V. Vekterienė ilgesnei 
viešnagei išvyko į Belgiją 
atlankyti dukterį ir žentą. P.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Pereitą kartą rašydama 

apie Vytauto ir Onutės Givių 
vedybinę 25 m. sukaktį, klai
dingai parašiau jų pavardę 
Giliai. Labai atsiprašau. P.

MONTREALIECIŲ
AUKQS “LAISVEI”
L. L. D. kuopa.......... $150.00
Moterų Klubas.............. 50.00
A. E. Morkevičiai.........50.00
L. P. Kisieliai................ 50.00
J. E. Urbanavičiai.........40.00
J. J. Vilkeliai................ 30.00
J. Kuica........................30.00
E. Spaičys ....................22.00
J. Stukas ....................20.00
Rusų Klubas..................20.00
A. Šuplevičienė............ 20.00
R. M. Karalevičiai........ 20.00
V. 0. Verbylai...............15.00
P. Bendžaitienė.............12.00
O. Veršinskiene............ 12.00
S. Petroniene................ 12.00
V. Zavišiene.................. 12.00
J. Braknys.................... 12.00
E. Petrauskiene...........10.00
A. M. Semijonai......... .10.00
E. Juraitiene................ 10.00
P. Šuplevičius................ 6.00
A. Balčiūnas........... .  .. .5.00

$618.00
Kaip matote, sukelta kana- 

diška valiuta $618.00, o ame
rikoniška valiuta pasiųsta 
$526.22. P. Kisielienė

Windsor, Ontario
ATSIPRAŠOME

Rugsėjo 26 d. “Laisvėje” 
Igno Sirplio artimųjų užuo
jautoje sekamos pavardės 
neteisingai atspausdintos: 
Karaliai ir Sciukienė.

Spalio 3 d. laidoje užuojau
toje Savicko artimųjų seka
mos pavardės neteisingai at
spausdintos: Sorokai ir Sčiu- 
kienė. Administracija

1980 m. rugsėjo 16 d. 
Mieli Aldona ir Povilai!

Nuoširdžiai atsiprašau už 
taip pavėluotą atsakymą į 
Jūsų laišką, rašytą š. m. 
birželio 25 d., kurį gavau 
liepos 14 d., t. y. pačiame 
turistintio sezono įkarštyje. 
Mat, šią vasarą vyko Tarybų 
valdžios atkūrimo Lietuvoje 
40-mečio minėjimas, Respub
likinė Dainų ir šokių šventė, 
o po jų—Maskvos olimpiada. 
Į dainų šventę buvo privažia
vę daug tautiečių iš užsienio, 
kuriais aš turėjau rūpintis, 
juos sutikti, lydėti ir išlydė
ti. Todėl, kol jie neišvažiavo, 
aš neturėjau laiko rašyti laiš
kus.

Į dainų šventę iš JAV buvo 
atvykę dvi turistinės grupės: 
nuo “Laisvės” 20 žm. ir nuo 
“Vilnies” 20 žm. Dainų šven
tė buvo tikrai įspūdinga: 
dalyvavo 36 tūkstančiai dai
nininkų, šokėjų ir muzikan
tų, o žiūrovų buvo virš 100 
tūkstančių.

Iš laikraščių mes žinome 
kokį politinį įtempimą sukėlė 
Carteris, norėdamas save iš
reklamuoti kapitalo magna
tų, valdančių ginklų gamy
bos fabrikus, akyse. Kad 
įtikti tiems kapitalistams, 
kurie gamina raketas ir 
branduolinį ginklą, jis pa
skelbė “naują branduolinę 
strategiją”, pagal kurią JAV 
turi pasiruošti užpulti ir su
naikinti Tarybų Sąjungą (ži
noma, kartu ir Tarybų Lietu
vą!). Kad pateisinti tokius 
barbariškus planus sukurta 
teorija, būk tai Tarybų Są
junga nori užpulti JAV. Bet 
pažvelkite į pasaulio žemė
lapį, ir pamatysite, kad visa
me pasaulyje, už daugelio 
tūkstančių kilometrų nuo 
JAV, yra įsteigta 2,000 JAV 
karinių bazių, kurių didesnė 
pusė prie Tarybų Sąjungos 
sienų. O kur yra nors vieų# 
Tarybų Sąjungos karinė bazė 
prie JAV sienų? Tokių nėra! 
Bet apie tai JAV propaganda 
tyli! Ji tik šaukia, kad Tary
bų Sąjunga nori užpulti JAV! 
Mat tas reikalinga apgauti 
JAV ir kitų kapitalistinių 
šalių visuomenę.

Maskvos olimpiadą JAV 
prezidentas norėjo suboiko- 
tuoti! Bet nieko neišėjo: Tik 
kelios kapitalistinės valsty
bės paklausė JAV prezidento 
draudimo ir nedalyvavo 
olimpiadoje. Olimpiada įvyko 
ir joje dalyvavo beveik visų 
pasaulio valstybių sportinin-

kai, tame tarpe ir daugelio 
kapitalistinių šalių sportinin
kai. Pasirodo, kad jau praėjo 
laikai, kada JAV administra
cija, remdamasi savo kapita
lo jėga, galėjo diktuoti viso 
pasaulio valstybėms savo va- j 
lią. Dabar JAV diktato jau . 
nebeklauso net dauguma ka- • 
pitalistinių valstybių, nekal- | 
bant apie socialistines, ku- ! 
rios jau seniai atsisakė pri
klausomybės nuo JAV kapi
talistų. Už tai, kad Tarybų , 
Sąjunga yra revoliucinių idė- Į 
jų lopšys, įš kur sklinda | 
revoliucinės idėjos žadinan- ' 
čios darbo žmones visose pa- i 
šaulio šalyse kovoti prieš 
išnaudotojus, pirmoje eilėje 
prieš JAV imperialistus, 
JAV kapitalo magnatai neap
kenčia Tarybų Sąjungos. Ta 
neapykanta nori pasinaudoti 
Carteris. Kad jie palaikytų 
Carterio kandidatūrą į prezi
dentus, Carteris daro viską, 
kas malonu tiems kapitalo 
magnatams, o jiems būtų 
labai malonu, jeigu JAV pre
zidentui vadovaujant, būtų | 
užpulta ir sunaikinta Tarybų j 
Sąjunga. Bet jie užmiršta, [ 
kad kare vyksta abipusis1 
žmonių ir gėrybių naikini-1 
mas, kad istorija rodo, jog 
daugumoje atvejų kare nu-, 
kenčia tie, kurie jį pradeda. 
Reikia prisiminti Hitlerinę 
Vokietiją.

Bet gana man Jums aiškin
ti karo baisumus. Man atro
do. kad paprasti darbo žmo 
nės JAV gerai supranta, kas 
yra karas ir neleis karo 
ištroškusiems manijakams 
sukelti naują pasaulinį karą, 
vien dėl to, kad ginklų ga
mintojų koncernai turėtų di
desnį pelną. O kai dėl Tary
bų Sąjungos, tai visa jos 
liaudis yra užimta taikiu dar
bu, o jos vyriausybė deda 
milžiniškas pastangas, kad 
visi ginčiai tarp pasaulio val
stybių būtų sprendžiami tai
kiomis derybomis. Paklaus
kit tuos, kurie šiemet buvo 
atvykę į svečius į Tarybų 
Lietuvą, ir Tarybų Sąjungą, 
tegul jie pasako, ar pas mus 
jie matė nors vieną karingai 
nusiteikusį žmogų!?

Šiemet pas mus vasara 
buvo labai bloga, visą laiką 
lijo ir buvo šalta. Atėjo 
ruduo, bet ir jis šaltas ir 
lietingas.

Linkiu Jums geros sveika
tos, linksmos nuotaikos ir 
sėkmės gyvenime.

Su pagarba,
P. Petronis

pasiekėme 
sostinę Tallahas-

>me girdėję 
iją kuriamą kolo- 
)me gerą pažįsta- 
etę Ignacią Dani- 
pri šioje apylin- 

apsigyveno.

IŠ Floridos padanges
Pasiryžome pakeliauti po 

Floridos žieminį kraštą ir 
susipažinti su jo įdomybė
mis.

Floridos keliai labai geri, ir 
automašinų juose nedaug. 
Daugumoje jie nesilaiko 
greičio normos, o lekia daug 
greičiau.

Bekeliaudami, 
ir Floridos
see. Iš ten vykome toliau į 
Panamą City.

Važiuojame per miškelius, 
kur retai įmatyti po keletą 
gyventojų. Pagaliau priva
žiuojame Sįmny Hills.

Jau buv< 
lietuvių na 
niją. Turėj< 
mą niujork 
levičienę, 1
kėje nesehiai 
Įdomu buvų su ja pasimatyti.

Pasukomė į vidų. Nedaug 
dar gyventojų. Matyti, dar 
vyksta statybos. Teisingas 
pavadinima 
neliai”. Toliau pakalnėje eže
ras. Suradome Ignacios rezi
denciją. Tik 
ji, o visai jaūna moteriškė—, 
tai jos dukrelė, kuri gyvena 
Atlanta, Georgia. Pasakoja 
atvykusi pagelbėti motinai, 
kurią šiand 
ligoninę. M 
brėžusi koją ir ilgas laikas 
neužgyja. Apgailėjome jos 
nesėkmės ir palinkėję, kad 
motina greit susveiktų, lei
domės į tolimesnę kelionę.

Mums atrodė, kad čia mes 
ne Floridoję. Skirtinga gam
ta, pasigeddme tropiškų me
džių ir augalų. Toli nuo 
didesnių miestelių, 
kokiam poreikiui, sunku su
sisiekti. Ik 
apie 40 mylių. Pats miestas 
plačiai negrų apgyventas, la
bai apleistas, todėl darosi 
skurdus vaizdas.

Susiradome nakvynę Holi
day Inn pačiame pajūryje, 
nors prastoje vietoje, bet 
puošnus vie 
keliautojų 
nakvoti.

Ankstį ry 
keliu pajūrių atgal. Kelias 
naujas, per pliekus, automa
tiną retai be 
visai neapgyventas ir prastai 
atrodo.

Taip 
Spring Hills 
Petersburg 
giminiečiai, 
juos aplaikyti. Čia irgi įspū
dinga kalnuo 
šią apylinkę apsigyventi 
vyksta mėgs 
miau, toliau 
laiką praleisti 
ir čia jau nemažas skaičius 
lietuvių apsigyvenę. Pasivie
šėję, grįžome ųamo. Aldona

s—“Saulėti kal-

atidarė duris ne

ien nuveržusi į 
at, ji miške įsi-

Išlikus

Panama City

šbutis ir daug 
jame apsistoję

ą grįžome kitu

sutinki. Pajūris

atkeliavome iki 
į kur iš St. 

persikėlė mūsų 
Tad norėjome

ta apylinkė. Į

bą laisviau ra- 
nuo didmiesčių 
. Sakoma, kad

LAIŠKAI
Gerbiami draugai 
ir draugės!

Esu Jums labai dėkingas ir 
jaučiuosi, Jums skolingas už 
Jūsų pasišventimą, už Jūsų 
visų ilgametį darbą, už Jūsų 
raštus, ypatingai draugui 
Antanui Bimbai už jo seniau 
parašytą knygą: “Istorija 
Klasių Kovos Amerikoje’’, 
kuri man daug pagelbėjo 
suprasti visuomeninius san
tykius JAV ir Kanadoje.

Norėdamas palengvinti Jū
sų darbą, kad nereiktų ra
ginti kasmet atsinaujinti pre
numeratą, o man, kad kas
met gėdintis, kad vis atsilie- 
ku su prenumeratos atnauji
nimu, apsimoku “Laisvės” 
prenumeratą ant dvidešim
čiai metų, ligi 2000 m. gruo
džio 30 d. Įdedu čekį vertės 
$300.00.

Linkiu Jums visiems geros 
sveikatos, Jums visiems ir 
“Laisvei” dar ilgo amžiaus ir 
kad nepamirštumėt jam pri
siųsti paraginimą, pratęsti 
prenumeratą, 20001-miems 
metams.

Su draugiška pagarba,
Algirdas Grinkus

Vancouver, B. C., Canada

MIAMI, FLA.

Minis

Charles AimontuiII

Reiškiu užuojautą jo 
giminėms, kartu ir Lietuvių Socialio Klu 
šyviams nariams.

Charles Aimontas buvo ramaus būdo 
ginčino su nei vienu, nei rankomis nesis

žmonai ir visiems jų 
jo progre-

Jis nesi- 
ikeryčiojo. 

Jis dirbo mėsinyčioje. Jis buvo Klubo direktorius, 
pirmininkas, vėliau vicepirmininkas kol susirgo. 
Jam reikėjo nupjauti vieną koją. Per tris metus po 
operacijos, jis nesilankė į parengimus.

Charles kol buvo sveikas prisidėjo prie visokių 
darbų Klube, susirinkimuose.

J. SMALENSKAS
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MIRUS

Charles De Vetsco
LDS Centro komiteto valdybos nariai, Aido 

Choro nariai ir kiti draugai išreiškiame širdingą 
užuojautą mūsų gerbiamai dainininkei solistei 
Aldonai Klimaitei De Vetsco ir jos dukrai Daphne 
dėl mylimo sūnaus ir brolio tragiškos mirties.

Walter Yuskovic 
Amelia Yuskovic 
William Malin
Ruth Gugas
Serve Gugas
Elizabeth Dominic
Anne Yakstis
J. Lugauskas
F. ir A. Lupsevičiai
P. ir N. Ventai
O. Čepulienė
K. Bender
Ieva Mizarienė
I. ir A. Bimbai

Helen Ješkevičiūtė
Nellie Shumbris
Amelia Young
Tessie Stočkus
Mildred Stensler
Victor Becker
A. Babarskienė
J. Siurba
M. Hacinkevičius
W. ir B. Keršuliai
A. Rainienė
N. Buknienė
Sophie Stasiukaitienė

MIAMI, FLORIDA

Mirus

Jonui Thomsonui
Reiškiu gilią užuojautą žmonai Sophie, sūnui 

Eugene, anūkams ir visiems artimiesiems.

BARBARA ZAVIS 
Los Angeles, Cal.

BINGHAMTON, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Katie Vaicekauskienės
Jau šį mėnesį bus 8 metai, kaip amžinai ilsisi 

mano mylima draugė.
Kam užmerkei mielas akis
Kam taip kietai užmigai
Kas pasaulyje dabar dedasi
Tu negirdi, nematai.

Tavo draugas,
JONAS VAICEKAUSKAS

CARLE PLACE, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mano mylimo gyvenimo draugo

Vincento Kazlausko
Jau praėjo vasara ir atėjo ruduo. Visi žolynėliai 

rengiasi prie poilsio per žiemą, bet pavasarį vėl 
atgis, žaliuos ir žydės. Mano mylimasis nebesugrįš.

Spalio 25 d. sueis 18 metų, kai gamta atskyrė jį 
nuo mūsų- ir jam neleidžia sugrįžti. Be jo mums 
labai liūdna. Jį prisimename su meile, pagarba ir 
su liūdesiu širdyse.

Tebūna ramu jam ilsėtis aukštame kalnelyje, o 
mes jo niekados neužmiršime.

ANNA KAZLAUSKIENĖ, gyvenimo draugė 
ir sūnus su šeima

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

DETROIT’. MICHIGAN
MIRĖ TVASKIENĖ

[vo neteisingai pranešta. Tą 
| skanią vakarienę, kurią turė
jome pas Kazį ir Stellą Stan
ikus, Windsore, paruošė na
mų šeimininkė, Stella Stan
kus, jai tik pagelbėjo Julia 
Svirplys, Emily Baltulis ir 
Connie Linkevičienė. Vaka
rienėje buvo įvairių patieka
lų. Jai paruošti didelis dar
bas, ypatingai, kad šeiminin
kė Stella Stankus vaikšto su 
lazdele skaudančiomis kojo
mis. Atleiskite kad savo raš
te nepaminėjau šeimininkų, 
o jiems, Stellai ir Kaziui 
Stankams už tai priklauso

VIENOS DIENOS ATLIKTI REIKALAI
Snalio mėnesi 18 d. Lietu

vių Darbininkų Susivienijimo 
Centro Valdyba posėdžiavo.

Posėdyje negalėjo daly
vauti dėl ligos Ruth Bell ir 
Dr. Peter Gustaitis.

Prezidentas Servit Gugas 
posėdį pravedė, o sekretorė 
Anne Yakstis perskaitė 
praėjusio susirinkimo proto
kolą. Iždininkė Amilia Yus
kovic reportavo iždo stovi, ir

choristai, L. D. S. valdybos 
nariai ir Ruth Gugas. Meči
slovui vis 
giausių m 
geros sveikatos.

Amilia Yuskovic Aido Cho
rui padėkojo už Seime atliki
mą dainų programos.

Servit Gugas ir jo maloni 
žmonelė Ruth visiems padė
kojo už dr

Prie už

i padainavome li
etų ir palinkėjome

augiškumą. 
kandžių ir kavutės 

išdavė pilną raportą iš į draugiškai praleidome kelias 
’ - ~ - P. Venta

Spalio 11 d. Oakwood ligo
ninėje mirė visiems gerai 
žinoma pažangietė, Marcijo- 
na (Martha) Tvaskienė, su
laukusi 91-erių metų am
žiaus. Buvo pašarvota Les- 
ney & Son laidotuvių namuo
se. Palaidota spalio 14 d. 
Woodmere kapinėse prie mi
rusio vyro Charles Tvaska.

Laidotuvių namuose ir ka
pinėse atsisveikinimo kalbą 
pasakė St. Masytė. Velionės 
sūnūs paminėjo, jog velionė 
specialiai prašė, kad jei ji 
numirtų, kad S. Masytė pa
sakytų atsisveikinimo kalbą.

Laidotuvėse dalyvavo virš 
šimtas žmonių. Grabnešiai 
buvo: sūnūs Charles ir Stan
ley Tvaska; Al Stacey, Ed
ward Balchunas, Al Brazas ir 
anūkas Ronald Tvaska.

Po laidotuvių velionės šei
ma visus pakvietė pietums į 
Detroito Lietuvių Klubą. 
Pietūs buvo skanūs. Juos 
pagamino ir patiekė klubie- 
čiai Antonette Garelis, Al- 
fons ir Emma Rye.

Velionė paliko dideliame 
nuliūdime du sūnus: Charles 
(Chuck) Tvaską ir jo žmoną 
Minnie; Stanley Tvaską ir jo 
žmoną Ann; anūkę Nancy 
Monecelli ir anūką Ronald 
Tvaską su žmona Linda; ke
turis proanūkius: Greg ir 
Mindy Monecelli; Megan ir 
Devon Tvaską, ir kitas gimi
nes bei draugus.

Marcijona Tvaskienė Dan- 
sevičiutė gimė 1889 metais 
rugpjūčio 20 d. Semeliškių 
miestelyje, Trakų rajone. Ji 
turėjo 4 sesutes ir vieną 
brolį.

Būdama 20 metų, 1909 
metais atvyko pas savo sesu
tę į Scranton, Pennsylvania. 
1911 metais, velionė Scran- 
toną paliko ir nuvyko pas 
savo pusbrolį į Pittsburghą.

Ji sakydavo, kad Scrantone 
buvo daug vyrų, kurie sun
kiai dirbo kasyklose, bet 
darbų merginoms ten nebu
vo. Pittsburghe, buvo kiek 
geriau gyvent. Pittsburghe 
susitiko Charles Tvaska ir 
1911 metais su juo susituokė. 
1923 m. Tvaskų šeima persi
kėlė į Detroitą kur gyveni
mas buvo geresnis, bet juos 
prislėgė ligos. Velionės myli
mas vyras Charles Tvaska 
susirgo ir po ilgos, kankinan
čios ligos 1947 metais mirė.
1960 m. velionė lankėsi Ta- | didelis dėkui, 
rybų Lietuvoje; ten rado 
sesutę ir brolį, bet tėveliai 
jau buvo mirę. Nerado nė tos 
savo bakūžės, kurioje gimė. 
Dabar jau ir jos sesutė bei 
brolis mirę.

Velionė Marcijona Tvas
kienė troško liaudžiai geres
nio gyvenimo; troško kad jos 
paliktoj Lietuvoj būtų geres
nis gyvenimas. Taipgi, ji 
rėmė pažangią spaudą; daly
vavo tarp progresyvių žmo
nių, priklausė ir dirbo darbi
ninkiškose organizacijose. 
Skaitė pažangiąją spaudą: 
“Laisvę” ir “Vilnį”, ir net į 
tuos laikraščius parašydavo 
pranešimus.

Ji priklausė prie Detroito 
Lietuvių Klubo; prie Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
21-osios kuopos.

Ji užaugino du sūnus, ku
rie dalyvauja tarpe pažangių 
lietuvių. Ji mylėjo žmones ir 
gerbė visus einančius pro
greso keliu. Todėl į laidotu
ves ir susirinko paskutinį 
kartą pažangiųjų lietuvių šei
mos narių, nepaprastai myli
mą veikėją, o jos karstas 
buvo paskendęs gėlėse.

Velionė Marcijona (Mar
tha) Tvaskienė pavyzdingai 
gyveno, dėl to visų draugų 
tarpe paliko gražų atminimą. 
Lai ji ramiai ilsisi Woodmere 
kapinėse prie savo mylimo 
vyro Charles Tvaska ir lai jai 
būna lengva šios šalies žeme
lė. Stefanija

GIMTADIENIAI
Važinėdama šio spaudos 

vajaus reikalais patyriau, 
kad trys laisviečiai šiomis 
dienomis minėjo savo gimta
dienius: senas skaitytojas, 
J. J. Butkus, spalio 10 d. 
paminėjo savo 93 metus; 
laisvietė Alexandra Sharkie- 
nė savo gimtadienį paminėjo 
rugsėjo 26 d., o nauja skaity
toja Antoinette Waitkunas— 
spalio 21 d. Vyrai pasako 
savo metus, o moterys—ne. 
Bet, sveikiname visus tris ir 
jiems linkime ilgo gyvenimo.

ATLEISKITE
“Laisvės” spalio 10 d. lai

doje tilpo korespondencija iš 
Detroito, kurioje aprašiau 
apie svečius Windsore, Ka~ 
nadoje. Ten buvo pasakyta, 
kad “Skanią vakarienę pa
ruošė Julia Svirplys ir Emily 
Baltulis”. Atleiskite, kad bu-

SUSIRINKIMAI
LDS 21 kp. įvyko mėnesi

nis susirinkimas—tai pirmas 
šį sezoną—spalio 12 d. klubo 
patalpose. Apie bowleriu 
turnyrą raportavo Bertha 
Rye, kuri visą turnyrą nepa
prastai gerai pravedė. Ji 
pasiturinti ir jau pradeda 
ruoštis ateinančią vasarą 
vykti į Chicaga, kur įvyks 
bowleriu turnyras.

Kuopos pirmininkas Tony 
Vasaris išdavė raportą apie 
Tėvų banketą, įvykusį birže
lio mėn. Pasirodė jog kuopai 
liko gero pelno.

LDS Seimo raportą nuo
dugniai išdavė Ruth Gugas, 
Tony ir Millie Vasaris, Ber
tha ir Tony Rye ir Chuck 
Tvaska. Jie visi buvo kuopos 
delegatai ir parsivežė gerus 
įspūdžius.

Moterų Pažangos Klubas ir 
Lietuvių Darbininkų Draugi
ja tą pačią dieną posėdžiavo 
tuoj po LDS. Susirinko geras 
būrys narių. Susirinkimą 
pravedė Moterų , pirmininkė 
Anna Daukus su sekretore 
Mary Norush, o LLD susi
rinkimui vadovavo pirminin
kas Frank Nakas, 
Mack (Maknavičius)

L. D. S. Dvidešimt ketvirto- I valandas, 
jo seimo įvykusio rugpjūčio 
16 d., Arrow Park, New i 
York.

Prezidentas Servit Gugas į 
išsamiai raportavo apie i 
L. D. S. organizacijos veiki- I 
mą. I

Antra viceprezidentė Eli- j 
zabeth Dominic raportavo j 
apie vajaus reikalus.

Taipgi buvo apkalbėta 50 
metų sukakties albumo išlei- 
ditno reikalas. Buvo disku
tuojama ir “Tiesos” laikraš
čio išleidimas.

Buvo daug apkalbėti Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo Centro sekretorės Anne 
Yakštis ir bendrai visos or
ganizacijos reikalai. Daugiau 
reikalų nebuvo. Prezidentas 
S. Gugas posėdį uždarė.

* * *
Tą pačią dieną Aido Cho

ras buvo susirinkęs prakti
koms. Po jų ir L. D. S. 
valdybos posėdžio visi ben-J 
drai ir draugiškai pasivaiši
nome ir paminėjome choristo 
Mečislovo Hacinkevičiaus 
gimtadienį.

Mečislovas savo gimtadie
nio proga visus pavaišino. 
Prie vaišių prisidėjo ir kiti

Hartford, Conn.
8 d. mirė AnnaSpalio

Žalis, 72 metų amžiaus. Buvo 
gimus Pr
cky Hill išgyveno 24 metus. 
Paliko liūdinčius sūnų, duk
terį, 5 anūkus, ir tris seseris. 
Palaidota Rocky Hill Memo
rial Park kapinėse.

Velionė per daug metų 
priklausė Laisvės chore, 
L. M. Klube, Senior Citizens 
Klube. Kai Moterų Klubas 
ruošdavo spaudos naudai pa
rengimus, jinai dideliu pasi
ryžimu darbuodavos, kad 
tiktai daugiau duotų naudos. 
Prisidėdavo ir su dovanomis. 
Taipgi Laisvės chore prisidė
davo darbu ir dovanomis, kai 
buvo reikalas. Senior Citi
zens klube per kelis metus 
buvo jo prezidente.

Petras, kuris mirė prieš 
keletą metų, ir Anna Žaliai 
paliko gražų atžalyną, labai 
darbščių ir sugabių žmonių 
šeimą. Anna mirė vėžiu.

Lai būna lengva šios šalies 
žemė, Tau, miela drauge.

ovidence, R. L Ro-

Charles 
sekreto-

BRIEFS

DETROIT, MICHIGAN

Mirus

Marcijona [Martha]
Tvaska

Reiškiame gilią užuojautą velionės sūnui Charles
Tvaska ir jo žmonai Minnie; sūnui Stanley Tvaska 
ir jo žmonai Ann; anūkams Nancy Monecelli ir
Ronald Tvaska; proanūkiams Greg, Mindy, Megan
ir Devon; visiems kitiems giminėms bei idėjos
draugams. Žinokite, kad ir 
netekę ištikimos draugės.

mes kartu liūdime,

F. Yoshonis A. Dočkus
W. ir L. Gugas P. Stakvilienė
A. Wardo M. ir U. Yusko
A. Daukus S. Sawchuk
A. Tamol M. Norush
B. Klimas M. Rudzevičienė
A. Sharka T. Masis
S. Masis A. Kairaitis
C. ir A. Mack E. Ulinskas
A. ir E. Rye G. Janonis
A. ir M. Vasaris A. ir A. Stacey
A. ir B. Rye E. Yuodaitis
M. ir P. Stunskas V. Kirvela
G. Kodis P. Walantis
A. ir A. Litvin A. ir L Brazas
A. Štokas R. ir A. Lyben
J- ir S. Smith E. ir A. JBalchūnas
S. ir R. Gugas J. ir R. Merrick
C. ir A. Garelis L. ir A. Turzak
V. ir A. Petrui A. Daskus
M. Bacevich A. Suvesdis
A. Paulauskas F. ir S. Nakas
J. Jakštys C. ir J. Janson
A. Liminsky W. ir J. Milus

riavo.
Po susirinkimų

klubo narė Pat Stunskas 
patiekė savo paruoštus pie
tus. Jai virtuvėje pagelbėjo 
Lilliam Gugas 
rush.

St. Masytė, 
kuopų finansų
iždininkė, išdavė raportus, o 
vėliau—dirbo vajaus reika
lais.

moterų

ir Mary No-

kaip abiejų 
sekretorė ir

“LAISVĖS” VAJUS
Vajus eina gerai. Ne tik 

laisviečiai mielai atsinaujina 
prenumeratas, bet atsiranda 
ir naujų skaitytojų. Šiomis 
dienomis sekami detroitiečiai 
užsirašė “Laisvę”: Pat Stak- 
vilienė, Albert Stacey, Alėx 
Ratkųs, John Urbon, Alex 
Cotton ir Antoinette Waitku- 
nas. Jau penki nauji skaity
tojai yra ir Tarybų Lietuvoj.

Kadangi yra du pažangūs 
laikraščiai ir mūsų seni lietu
viai gyvena iš pensijų, sunku 
abu laikraščius paremt. Bet, 
nors po truputį, jau “Lais
vei” pasiųsta $208 nuo seka
mų: Frank Ulinskas $100.00; 
Charles Mack $28; po $20 V. 
Kirvela ir Anna Dočkus; po 
$10 J. J. Butkus ir E. Yuo- 
daitis; po $5 Z. Dantienė ir 
Antanas Vasaris. Iki vajaus 
pabaigos dar yra daug laiko. 
Mieli skaitytojai: patys atsi
naujinkite savo prenumera
tas arba matykite St. Masy- 
tę, kuri Jums pagelbės.

Horrors from using narco
tics are countless. For exam
ple here is One:

A young man and a young 
woman were arrested for 
allegedly forcing their 11- 
month-old daughter to 
smoke marijuana. Charged 
with endangering the wel
fare of a child were Frede
rick Rencore, who is 19 
years old, and Kathleen Gra
ser, who is 18.

Authorities accused the 
couple of coercing their 
daughter, Chastity, to 
smoke marijuana on at least 
two occasions at their apart
ment. 

* * *
Studies of cancer have 

further strengthened the 
link between heavily chlori
nated drinking water and 
malignant tumors, according 
to a member of the United 
States Council on Environ
mental Quality. 

* * *
Olympics. “In many re

spects, the Russians threw a 
dinner party that Los Ange
les cannot hope to match 4 
years hence. The Summer 
Games were in contrast to 
the Winter Games in Lake 
Placid, N. Y., where stum
bling inefficiency occurred in 
most everything from rout
ing buses to selling tic
kets.” ... (N. Y. Times, 
Aug. 4)

+ * *

not bad: The majority of 
peasants in our village had 
no land at all. I cannot say, 
however, that our life was 
prosperous and happy. Far 
from it. My parents were 
plagued by fear for the lives 
of their children and their 
own lives. They told me how 
our fellow villagers had suf
fered from the Polish inva
ders in the 1920s and how 
they had feared the nazi 
invasion in the late 1930s. 
The bourgeois government 
of Lithuania did not lift a 
finger to protect them. It 
was not until 1940, when we 
joined the powerful Union of 
Soviet Socialist Republics, 
that we could live in peace 
and feel confident of our 
future.

I have become a singer. In 
bourgeois Lithuania it was 
almost impossible for peas
ants to afford to send a child 
to a conservatory.

I sing a good deal today in 
my home city of Vilnius, in 
other Soviet cities, where I 
have my friends, and in 
foreign countries.”

Stefanija

The final toli' from this 
summers heat wave is 1,265 
deaths and nearly $20 billion 
in damage, the National Oce
anic and Atmospheric Admi
nistration has reported. Only 
three other summers in this 
century have taken more 
American lives in heat-rela
ted fatalities.

* * *
Gražina Apanavičiūte, 

well known Lithuanian Ope
ra singer Says:

“My father and mother 
had a small farmstead with 
about one hectare of land in 
the village of Kybartai, 
where I was born. That was

Graž 
soloist 

an

a Apanavičiūtė, 
Lithuanian Opera
Ballet Theater




