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i KRISLAI
Neprastai sunkūs metai 
Už santykių normalizavimą 
Lauksime
Rasizmo ir teroro 

siautėjimas
A. BIMBA

Iš gaunamų laiškų ir iš 
sugrįžusių turistų pasakoji
mų sužinome, kad gamtiniai 
šiemet Lietuvoje buvo nepa
prastai sunkūs metai. Vasara 
buvo nepaprastai šlapia ir 
šalta, o ruduo, žinoma, dar 
šlapesnis ir šaltesnis. Labai 
sunku buvo gerą derlių užau
ginti, o dar sunkiau jį sėk
mingai surinkti.

Toks oras labai blogai atsi
liepė ir į žmonių sveikatą. 
Labai daug žmonių sirgo 
slogomis ir kitomis su oru 
susietomis ligomis. Kai kurie 
ir turistai nuo jų neišsisuko.

Kuba yra nedidelė nepri
klausoma šalis. Ji laikoma 
šios didelės šalies, Jungtinių 
Valstijų kaimyne. Jas skiria 
tik apie 100 mylių pločio 
vanduo. Bet kadangi ji į savo 
rytojų yra pasirinkusi socia
listinį kelią, tarp jų diploma
tiniai ir ekonominiai bei pre
kybiniai ryšiai jau seniai nu-, 
traukti. Atsakingos Jungti
nės Valstijos.

Jie turėtų būti atnaujinti. 
Kubos vadovybė to nori, 
parodo jos šiomis dienomis 
paleidimas iš kalėjimo apie 
30 amerikiečių.

Labai gerai, kad šiuo laiku 
ir šioje šalyje gana plačiai 
aidi balsas už nebeatidėlio- 
jamą Kubos pripažinimą ir 
sunormalizavimą santykių. 
Iš to naudos būtų abiem 
šalim.

Spalio 16 Vilniaus dienraš
tyje “Tiesa” skaitome:

“Minties” leidykla ruošia 
spaudai žurnalisto Vytauto 
Alseikos knygą apie Jungti
nes Amerikos Valstijas. 
Autorius daug metų gyveno 
toje šalyje, gerai ją pažino. 
Jis rašo apie kapitalistinį 
gyvenimo būdą, demaskuoja 
buržuazinės propagandos 
klastotes.”

Neabejojame, kad knyga 
bus įdomi. Lauksime jos pa
sirodymo.

Pažangiečių dienraštis 
“Daily World” spalio 24 die
nos vedamajame “Krimina
listai turi būti nubausti” pa
teikia keletą šiurpių pavyz
džių apie šioje šalyje siautė
jimą rasizmo ir rasistinio 
teroro. Antai neseniai rasis
tai Birmingham, Ala., padėjo 
bombą juodųjų bažnyčioje. 
Laimė, kad bomba buvo už
tikta pirma, negu jį sprogo. 
Atlanta, Ga., dešimt juodųjų 
vaikų nužudytų, keturi din
gę! Buffalo mieste šešis juo
dus vyrus nužudė, o septintą 
bandė pasmaugti jam ligoni
nėje gulint lovoje. Trumpu 
laiku devyni juodieji žmonės 
nužudyti kur nors kitur . . .

Lakeland, Fla. — Čia 
suimtas Joseph Paul Frank
lin, buvęs nacių ir Ku Klux 
Klan narys, kuris bus tardo
mas ryšium su dešimties 
asmenų nušovimu penkiose 
valstijose. Jis laikomas po 
vieno milijono dol. kaucija. 
Jis yra 30 m. amžiaus, kilęs 
iš Mobile, Ala.

Ronald Reagan ir didžiu II

Republikonų Konservatorių 
laimėjo rinkimus

63-OJI SOCIALISTINĖS 
REVOLIUCIJOS SUKAKTIS

Šiandien, lapkričio 7 d., sukanka 63 metai nuo didžiosios 
socialistinės revoliucijos buvusioje Rusijos imperijoje. Tai 
buvo įvykis, kuris, žymiojo Amerikos žurnalisto John Reed 
žodžiais tariant, “sukrėtė visą pasaulį”. Šiandien jos 
atgarsiai jaučiasi visame pasaulyje. Sveikiname Tarybų 
Sąjungą.

Lenkijos delegacija Maskvoje

Sutinka paleisti JAV 
Ambasados tarnautojus

Ronald Reagan su žmona Nancy Los Angeles, Cal., 
sužinojęs, kad jis išrinktas Prezidentu.

Prisipažino prie "Dirty tricks"
Washington. — Pirmą sykį 

nuo to laiko, kai jis buvo 
priverstas rezignuoti 1974 
m. rugpjūčio 9 d., buvęs 
prezidentas Richard M. Ni-

Buvęs prez. Richard Nixon 
pakeliui į teismą.

■)

Nori deportuoti
(

Washington. — JAV tei
singumo departmentas pra
dėjo deportacijos bylą prieš 
Valerian Trifą, kuris yra 
kaltinamas už karo nusikalti
mus Rumunijoje. Pokario lai
kais Trifa atvyko į JAV ir 
apsigyveno Detroite, tapda
mas rumunų ortodoksų vys
kupu. Jis buvo gavęs ir JAV 
pilietybę, bet šiemet jos atsi
sakė, kai tik paaiškėjo, jog 
teisingumo departamentas 
pradės imtis žygių tai pilie
tybei atšaukti.

Trifa kaltinamas tuo, kad 
nuo 1934 iki 1941 metų vado
vavęs studentų draugijai, 
kuri buvusi antisemitiškai ir 
fašistiškai nusiteikusi ir kad 
1941 m. jis paskelbęs atsi
šaukimą, ragindamas Rumu
nijoje įvesti fašistinį režimą, 
ko išdavoje įvyko sukilimas, 
pareikalavęs šimtų civilių 
aukų. Prie Trifos iškrapšty- 
mo iš Amerikos daugiausia 
prisideda žydų organizacijos.

Atlanta. — Vietos meras 
Maynard Jackson daro spau
dimą, kad policija surastų 
negrų vaikų žudikus. Polici
ja, ugniagesiai ir privatūs 
asmenys dalyvauja žudikų 
ieškojime, bet nieko ligšiol 
nepavyko surasti, nei surasti 
dingusių vaikų lavonus. 

xon pasirodė teisme, į kurį 
jis buvo pakviestas liudyti 
dviejų buvusių FBI tarnauto
jų byloje. Jie kaltinami per
žengę savo kompetenciją, 
nelegaliai įeidami į piliečių 
patalpas ir jose darę kratas.

Nixon pareiškė, jog jis 
buvo aprobavęs pasiūlymą, 
kad FBI galėtų įsiveržti ir 
daryti kratas patalpose tų 
žmonių, kurie buvo įtariami 
kaip karo prieš Vietnamą 
aktyvistai. Jis tokį savo pa
sielgimą teisino reikalu su
rasti nusikaltėlius, kurie ne
va turėję ryšių su užsienių 
vyriausybėmis ir kenkę 
•Amerikai užbaigti karą Viet
name.

Nixonas teisme liudijo apie 
45 minutes. Jo parodymai 
buvo nutraukti demonstrato- 
rių, kurie vadino jį melagiu, 
kariniu nusikaltėliu ir geno- 
cidininku. Trys demonstran
tai federalinių maršalų buvo 
išvesti iš teismo salės. De
monstrantai aiškino spaudai, 
kad jie atstovavo buvusių 
aktyvistų prieš karą Vietna
me grupei ir kad jie yra 
nukentėję dėl tokios FBI 
veiklos.

Čia buvo tik pirmas Nixo- 
no pasirodymas teisme. 
Spauda rašo, kad dar esama 
apie porą dešimčių tokių by
lų, kur reikalaujama, kad 
Nixonas liudytų.

Paleido po 15 mėty
Algiers. — Ahmed Ben 

Bella, pirmasis Alžyro prezi
dentas, spalio 30 d. buvo 
paleistas iš kalėjimo po 15 
metų. Dabar einantis 64-uo- 
sius amžiaus metus, Ben 
Bella išbuvo kalėjime ir na
mų arešte nuo to laiko, kai jo 
valdžia Houari Boumediene 
buvo nuversta 1905 m. Bou
mediene mirė 1978 m. Da
bartinis prezidentas Chadli 
Benjedid amnestavo Ben 
Bellą ir dar visą eilę kitų 
politinių kalinių. Tai įvyko 
ryšium su 1954 m. sukilimo 
sukaktimi. Tas sukilimas 
pradėjo karą prieš Prancūzi
ją, Alžyrą valdžiusią nuo 
1830 metų.

Ben Bella Afrikos ir Azijos 
tautų tarpe yra laikomas 
populiaria asmenybe dėl sa
vo pirmykštės veiklos prieš 
prancūzų kolonistinį režimą.

Teheran. — Irano parla
mento speciali komisija pa
rengė pranešimą dėl jau me
tus išlaikytų JAV ambasados 
tarnautojų paleidimo, parla
mentas jį priėmė, o ajatola 
Khomeini įsakė studentams 
perduoti kalinius Irano vy
riausybei. Manoma, kad dar 
praeis savaitė kita, ligi galu
tinai paaiškės, kada tie ame
rikiečiai galės būti paleisti. 
Tariamasi su Alžyro vyriau
sybe, kuri apsiėmė tarpinin
kauti ir kuriai Irano vyriau
sybė perduos JAV kalinius.

Parlamento komisijos pra
nešime yra įjungtos keturios 
sąlygos, kurias Khomeini bu
vo nustatęs prieš apie pusan
tro mėnesio. Reikalaujama, 
kad JAV atšaldytų visus 
Irano fondus, kad panaikintų 
visus finansinius ieškinius 
prieš Iraną, sugrąžintų šacho 
turtus ir pasižadėtų nesikišti 
į Irano vidaus reikalus.

Tuo tarpu dar nežinia, kaip 
JAV galę^tas sąlygas išpil
dyti, nes reikalai komplikuo
jasi, ypač kiek tai liečia 
finansus. Amerikoje yra visa 
eilė kompanijų, kurios yra 
kreipusios į teismus, reika
laudamos piniginės kompen

IRANE IR AMERIKOJE

Tuio tarpui, kai Irano studentai dekoruoja JAV ambasa
dos vartos Teherane, ruošdamiesi paminėti metines nuo 
jos užėmimo . . . ,

Amerikoje, mažame Pennsylvanijos miestelyje—Hermi
tage Hillcrest Memorial Park—prisimenant nelaisvėje 
išbūtus ambasados tarnautojų metus, plevėsuoja 365 
vėliavos—po vieną vėliavą už kiekvieną dieną.

sacijos už įvairius prekybi
nius sandėrius su Iranu dar 
prieš šacho nuvertimą. 
Lengviausia sąlyga—tai pa
žadėti nesikišti į vidaus rei
kalus. Sunkiau ir su šacho 
turtais, kurių, sakoma, neži
nia kiek esama ir kur jie yra. 
Iranas grasina, kad, jeigu 
Amerika nepaskubės su at
sakymu, kaliniai bus paleidi- 
nėjami palaipsniui, o kai ku
rie gali būti teisiami už 
šnipinėjimą. Mat, Iranas 
JAV ambasadą visą laiką 
vadina “šnipų lizdu”.

United Nations. — Kubos 
užsienių reikalų ministras 
Isidoro Malmierca, dabarti
nis Non-Aligned Nations ju
dėjimo pirmininkas, savo 
pranešime nurodė, kad Ira- 
no-Irako konfliktas sudaro 
grėsmę pasaulio taikai. Jis 
kaltina imperialistus, kad jie 
siekia sau naudos iš dabarti
nio konflikto. Jis pranešė, 
kad Palestinos Išlaisvinimo 
Organizacijos iniciatyva ši 
Non-Aligned Nations grupė 
sudarys specialią komisiją 
tam konfliktui taikingai iš
spręsti.

1

Tarybų Sąjungos vadovas Leonidas Brežnevas Maskvos 
aerouoste pasitinka naująjį komunistų partijos gen. 
sekretorių Stanislaw Kania.

Maskva. — Spalio 30 d. 
trumpam Kremliuje lankėsi 
naujasis Lenkijos komunistų 
partijos gen. sekretorius 
Stanislaw Kania ir ministras 
pirmininkas Jozef Pinkows- 
ki. Jiedu turėjo pasitarimus 
su Tarybų Sąjungos vadovu 
Leonidu Brežnevu, naujuoju 
premjeru Nikolajum Ticho- 
novu ir užsienio reikalų mi
nistru Andriejum Gromyka.

Tarybų Sąjungos spaudos 
agentūra Tass paskelbė, kad 
Brežnevas, kuris kalbėjęs

TARYBŲ LIETUVOS 
DIENOS AUSTRIJOJE

Salzburg. — Spalio pabai
goje šiame mieste vyko Ta
rybų Sąjungos dienos, kurių 
proga čia lankėsi Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos pir
mininko, TSRS Aukščiausio
sios Tarybos deputato Juozo 
Maniušio vadovaujama Lie
tuvos TSR delegacija. Tas 
vizitas sutapo ir su dešimtų
jų Tarybų Lietuvos ir Salz- 
burgo krašto draugiškų ryšių ; 
užmezgimo metinių sukakti
mi.

Miesto akademinės gimna
zijos didžiojoje aktų salėje 
buvo suruošta Lietuvos 
moksleivių piešinių paroda, 
kurioje išstatyta daugiau 
kaip 50 dailės darbų, apjung
tų vienu bendru devizu “To
kią aš matau savo Tėvynę”. 
Jie atspindi Lietuvos gamtą, 
buitį ir tradicijas, pasakoja 
apie jos laimėjimus įvairiose 
srityse. Ta paroda bus de
monstruojama ir kitose Salz- 
burgo mokyklose. Ji buvo 
kaip ir atsakomasis vizitas 
salzburgiečiams, nes prieš 
metus Vilniuje buvo demon
struojama Salzburgo vaikų 
piešinių paroda. Prieš paro
dos atidarymą koncertavo 
entuziastingai sutiktas Vil
niaus styginių kvartetas.

Miesto dailės paviljone vei
kė dabartinių lietuvių daili
ninkų bei skulptorių kūrinių 
ir Lietuvos liaudies taikomo
sios dailės parodos.

Austrijos ir Lietuvos TSR 
valstybinėmis vėliavomis bu
vo papuošta centrinė miesto 
restorano “Stiegelbrau” salė. 
Tenai vyko lietuvių kulinari
jos dienos. Tautiškus patie
kalus gamino specialiai atvy
kusi Vilniaus “Palangos” res
torano vyriausia šefė Vida 

Tarybų Sąjungos vadovybės 
ir žmonių vardu, išreiškęs 
įsitikinimą, jog broliškos 
Lenkijos komunistai ir darbo 
liaudis sėkmingai išspręs sa
vo aštrias politines ir ekono
mines problemas.

Tass pabrėžė, kad šis 
aukšto lygio susitikimas vy
ko nuoširdžia nuotaika ir 
atspindė 
nę, kuri 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
Lenkijos jungtinės darbinin
kų (komunistų) partijos.

jo vieningą nuomo- 
būdinga santykiuose

Dobkevičienė, kurios suma
numo dėka šis restoranas 
Lietuvai yra laimėjęs dešim
tis prizų įvairiose sąjunginė
se varžybose.

Lietuvos delegacija Austri
joje turėjo daug įdomių susi
tikimų tiek su krašto, tiek ir 
su miesto vadovais, taip pat 
su Austrijos ir Tarybų Są
jungos draugijos aktyvistais. 
Specialus priėmimas įvyko 
Vienoje, kur Austrijos fede-

i ralinis prezidentas R. Kirch- 
schleger ir Lietuvos TSR 
delegacijos vadovas J. Ma- 
niušis pasikeitė nuoširdžiais 
sveikinimo žodžiais. Maniu- 
šis taip pat perdavė Tarybų 
Sąjungos vadovų sveikini
mus ir pabrėžė Lietuvos pri
sidėjimą prie dviejų šalių 
geros kaimynystės santykių 
plėtojimo.

Lietuvą sieja ekonominis ir 
kultūrinis bendradarbiavi
mas su Austrija. Tarybų 
Lietuva per sąjungines už
sienio prekybos organizacijas 
tiekia Austrijai metalo piovi- 
mo stakles, prietaisus, stiklo 
lakštus ir kitus gaminius. 
Lietuva iš Austrijos gauna 
pramonės įrengimų, įvairių 
medžiagų ir gaminių.

Dar es Salaam. — Pereito 
sekmadienio rinkimuose val
džioje ir toliau paliktas tos 
šalies prezidentas Julius K. 
Nyerere, prie valstybės vai
ro išbuvęs nuo 1961 m., kai 
Tanzanija gavo nepriklauso
mybę iš britų.

Vatican City. — Popiežius 
Jonas Paulius II, kalbėdamas 
pereitą sekmadienį 25 tūks
tančių miniai, kvietė prie 
taikos tarp Irano ir Irako.
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Kodėl dabar nevartojamas tas 
efektingas kovos būdas?

Kaip žinoma, prieš Antrąjį pasaulinį karą šioje šalyje 
taipgi siautėjo labai gili ekonominė krizė ir nedarbas, 
milijonai darbininkų buvo išmesti iš darbo. Bet tada kovai 
prieš nedarbą ir už darbus buvo išvystytas ir energingai 
veikė bedarbių tarybų tinklas. Jį išvystė ir vyriausiai jam 
vadovavo darbo unijos. Bet jo vadovavime taipgi labai 
svarbų vaidmenį atliko ir Amerikos Komunistų Partija.

Labai sunku suprasti, kodėl šiandien tokios ar panašios 
bedarbių tarybos neorganizuojamos kovai prieš nedarbą ir 
už darbus. Juk tai efektingiausias kovos būdas. Kodėl jo 
nepanaudoja mūsų darbo unijos, kurioms priklauso apie 
14,000,000 darbininktį, kurių keli milijonai taipgi randasi 
bedarbių gretose. Nesigirdi, kad bedarbių tarybas siūlytų 
kurti ir revoliucinė partija.

Kol kas pasitenkinama tiktai dejavimais ir nusiskundi
mais apie milijonų bedarbių skurdų ir vargingą gyvenimą. 
Ypač mūsų darbo unijų vadai nesigaili ašarų apverkimui 
mūsų jaunimo padėties.

Reikia žinoti, kad šiuo metu visose išvystytą pramonę 
turinčiose kapitalistinėse šalyse oficialiai įregistruota 
maždaug 18 milijonų bedarbių. Tačiau darbo unijų 
duomenimis, tik vienuolikoje tokių šalių faktiškai yra 
daugiau kaip 25 milijonai bedarbių. Jungtinėse Amerikos 
Valstijose 12 milijonų, Japonijoje—3 milijonai, devyniose 
Bendrosios rinkos šalyse—10 milijonų!

Laukiama Vakarų nuomonė
Prabėgo nemažai laiko, kai 

Tarybų Sąjungos Komunistų 
partijos Centro Komiteto 
Generalinis Sekretorius, 
TSRS Aukščiausios Tarybos 
prezidiumo Pirmininkas Leo
nidas Brežnevas Tarybų Są
jungos ir Vokietijos Federa
tyvinės Respublikos derybo
se pareiškė, kad Tarybų šalis 
pasiruošusi nedelsiant pradė
ti derybas dėl vidutinio vei
kimo nuotolio raketinio bran
duolinio ginklo Europoje, or
ganiškai siejant šį klausimą 
su Amerikos priešakinio ba- 
zavimo branduolinėmis prie
monėmis. Turint omenyje, 
kad Amerikos lėktuvai, ku
rie gali nešti branduolines 
raketas, ir raketomis gin
kluoti povandeniniai laivai, 4 
esantys Europoje arba netoli 
jos, iš kur galima pasiekti 
taikinius Tarybų Sąjungoje 
bei jos sąjungininkų teritori
joje.

Kaip žinoma, Tarybų Są
jungos Komunistų partijos ir 
Tarybų valstybės vadovas L. 
Brežnevas kreipėsi į JAV 
prezidentą Jimmy Carterį 
laišku, kuriame reiškiamas 
nepasitenkinimas dėl to, kad 
Vakarai vilkina atsakymą į 
tarybinę iniciatyvą. Wa- 
shingtono oficialūs asmenys 
teigia, kad prezidentas Jim
my Carteris nenorįs imtis 
veiksmų, kurie gali sutruk
dyti jam likti Baltuosiuose 
rūmuose. Juk JAV spauda, 
televizija ir radijas masiškai 
skleidžia antitarybinę propa
gandą, baidydama Vakarų 
gyventojus “nepakankamu” 
Amerikos gynybiniu poten
cialu, “tarybine karine grės
me” ir panašiai. Kurstydami 
karinę psichozę, Amerikos 
militaristai nuėjo taip toli, 
kad paruošė “riboto bran
duolinio karo” strategiją. 
Darosi vis labiau aišku, kad 
JAV politikai, atkakliai kur
stydami karinę konfrontaci
ją, kartu siekia, kad Ameri
ka vėl paliktų nuošalėje nuo 
galimo karo. Washingtono 
nuomone, tegul Vakarų ir 
Rytų Europa pešasi, o Ame
rika stebės. Prezidento pata
rėjas Z. Bžezinskis teigia, 
kad “riboto branduolinio ka-

ro” metu težūsią apie 10% 
žmonijos.

Tiesa, ir pačioje Amerikoje 
tuo mažai tiki. Netgi vienas 
iš “naujos branduolinės stra
tegijos” kūrėjų, Pentagono 
šeimininkas H. Brown nese
niai “New York Times” pa
reiškė nuomonę, kad “ribo
tas branduolinis karas gali 
netekti kontrolės ir virsti 
totalitariniu”. Žodžiu, tik Z. 
Bžezinskio tipo trumparegiai 
politikai gali svajoti apie 
maoczeduninės beždžionės 
vaidmenį, kuri nuo kalno 
galėsianti stebėti, kaip peša
si du tigrai.

Įvairūs Vakarų militaristų 
bandymai pateisinti tylą dėl 
tarybinės iniciatyvos negali 
nuslėpti akivaizdaus fakto, 
kad derybų dėl vidutinio 
veikimo nuotolio branduoli
nių raketų skaičiaus sumaži
nimo Europoje ir dėl JAV 
branduolinio arsenalo prie
monių, nukreiptų prieš Tary
bų Sąjungą ir kitas socialisti
nės sandraugos šalis Europo
je, rengiama todėl, kad Pen
tagonas siekia pakeisti TSRS 
nenaudai nusistovėjusią tam 
tikrą jėgų pusiausvyrą.

Teigiamas Vakarų atsaky
mas į naują Tarybų Sąjungos 
iniciatyvą, jų paruošimas 
mažinti karinį įtempimą su
teiktų galimybę realiai riboti 
'ginklavimosi varžybas. Kaip 
pažymėjo savo kalboje Alma- 
Atoje L. Brežnevas, “iš Va
karų valstybių vadovų mes 
laukiame atsakymų į savo 
pasiūlymus. Mes esame pasi
ruošę konkretiems žygiams 
taikos stiprinimo tarptauti
nės padėties gerinimo la
bui—ir tikėsimės iš jų to 
paties! Socialistinių valstybių 
politika atitinka esminius vi
sų tautų interesus, ją remia 
šimtai milijonų visame pa
saulyje”.

Apolinaras Sinkevičius

Užprenumeruokite 
"Laisvę" 

savo draugams

Kas ką rašo ir sako
boratorijos vadovas, geogra-JIE PATYS SAVO 

SAPALIOJIMAIS NETIKI
Chicagos marijonų kunigų 

“Drauge” spalio 25 d. 
straipsnyje “Atsakingoji tė
vystė” porinama:

“Sutuoktinių pašaukimas— 
dalyvauti Dievo kuriamaja
me darbe yra nepaprastai 
kilnus ir didingas. Suteikti 
naujai žmogiškajai būtybei 
gyvybę yra virš visų kitų 
vertybių. Taigi ir sutuokti
nių veiksmas yra nepapras
tai kilnus ir didingas: ben
dradarbiauti su Dievu jo 
kuriamajame veiksme. Atro
do, kad tai yra virš bet 
kokios tvarinių galios, virš jų 
pajėgumo. Kūdikis, kurį su
tuoktiniai pašaukia į pasaulį, 
yra bendras su Dievu veiks
mas.

Tas faktas, kad sutuokti
niai yra aktyvūs Dievo ben
dradarbiai jo kūrybiniame 
veiksme, gali atrodyti nuo
stabus, dažnai nesupranta
mas, neįvertinamas. O tačiau 
tai yra tikrovė. Dar nuosta
biau, kad naujos būtybės 
gimimą apsprendžia patys 
sutuoktiniai. Dievas, jų 
sprendimą realizuojant, su
tveria tos naujos būtybės 
sielą. Atrodo, kad savo kūry
biniame veiksme Dievas pa
žadėjo veikti ir tęsti tvėrimo 
darbą pagal sutuoktinių apsi
sprendimą. Yra sunkiai su
prantamas, bet drauge labai 
nuostabus Dievo kilnumas, 
jo gerumas, kada jis žmoni
jos vystymąsi yra pavedęs į 
pačių žmonių rankas. Bet 
drauge turime stebėtis neap
sakomu žmogaus kilnumu, 
kada jis pašaukiamas vykdy
ti Dievo kūrybinį planą ir 
būti žmonijos vystymosi 
sprendėju.”

Tai nesąmonė. Juk patys 
autoriai ja netiki, o tik mul
kina nelaimingus “Draugo” 
skaitytojus. Juk jeigu su
tuoktinių pašaukimas reiškia 
dalyvavimą “dievo kuriama
jame darbe”, tai kodėl katali
kų bažnyčios kunigai, vysku
pai bei kardinolai, net ir pats 
popiežius tame darbe nedaly
vauja? Jiems net draudžia
ma, kaip žinia, šiame darbe 
dalyvauti.

Prašome “Draugo” redak
torius marijonus mums į šį 
klausimą atsakyti. Nekan
triai laukiame . . .

MŪSŲ NUOŠIRDŽIAUSIAS 
SVEIKINIMAS LIETUVOS 
MOKSLININKAMS

Spalio 16 d. ELTOS prane
šime iš Vilniaus skaitome:

Šiandien įvykusioje Lietu
vos TSR Mokslų Akademijos 
visuotinio susirinkimo sesijo
je išrinkti nauji akademijos 
tikrieji nariai ir nariai kores
pondentai.

Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos tikraisiais nariais iš
rinkti:

TSRS Mokslų Akademijos 
Tolimųjų Rytų mokslinio 
centro Šiaurės biologinių 
problemų instituto direkto
rius, biologijos mokslų dak
taras V. Kontrimavičius (bio
logija) ir Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos Ekono
mikos instituto gamtinių re
sursų ekonominio vertinimo 
skyriaus vadovas, ekonomi
kos mokslų daktaras profeso
rius V. Mališauskas (ekono
mikai).

Nariais korespondentais iš
rinkti:

Vilniaus inžinerinio staty
bos instituto rektorius, tech
nikos mokslų daktaras profe
sorius A. Cyras (statybos 
mechanika), Vilniaus inžine
rinio statybos instituto gelž
betoninių konstrukcijų kate
dros vedėjas, technikos 
mokslų daktaras profesorius 
A. Kudzys (statybos mecha
nikai). Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos Fizikinių techni
nių energetikos problemų in
stituto hidroenergetikos la-

fijos mokslų daktaras profe
sorius M. Lasinskas (van
dens problemos). Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos 
Puslaidininkių fizikos institu
to puslaidininkių optikos la
boratorijos vadovas, fizikos- 
matematikos mokslų dakta
ras profesorius A. Šileika 
(fizikai), Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos Matema
tikos ir kibernetikos institu
to direktoriaus pavaduoto
jas, technikos mokslų dakta
ras profesorius A. L. Telks
nys (kibernetika, skaičiavi
mo technika), Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos Matema
tikos mokslų daktaras profe
sorius A. Vilkas (matemati
ka), Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos Zoologijos ir pa
razitologijos instituto direk
toriaus pavaduotojas, geo
grafijos mokslų daktaras 
profesorius V. Gudelis (geo
grafija), Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos Istorijos 
instituto direktorius, istori
jos mokslų daktaras profeso
rius B. Vaitkevičius (istori
ja), Vilniaus valstybinio uni
versiteto ekonominės kiber
netikos katedros vedėjas, 
ekonomikos mokslų daktaras 
profesorius R. L. Rajeckas 
(ekonomika).

Dabar Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijoje yra 25 
tikrieji nariai ir 32 nariai 
korespondentai.

KOSMONAUTŲ
PIRMOSIOS DIENOS 
ŽEMĖJE IR SUSITIKIMAS 
SU JAIS

Tarybinės žinių agentūros 
“TASS” pranešime skaito
me:

“Kosmonauto” viešbutyje, 
į kurį Leonidas Popovas ir 
Valerijus Riuminas atvyko iš 
nusileidimo vietos, įgulą su
tiko daugiausia medikai. Pa
mačius tokį didelį baltais 
chalatais apsivilkusių specia
listų būrį, Valerijui kilo no
ras pajuokauti. “Štai ir pra
sideda mūsų perkrovimai Že
mėje”,—pasakė jis vadui.

Tačiau gydytojai pradėjo 
ne nuo “perkrovimų”, o nuo 
padidintos Žemės džiaugsmų 
dozės. Vakare abu juos pa
kvietė į pirtį, pavaišino ska
nia vakariene.

Įgula jaučiasi gerai, tačiau 
medikai neketina mažinti nu
statytos tyrimų po skridimo 
programos. Tuo mes įsitiki
nome, pažvelgę į pirmosios 
kosmonautų gyvenimo die
nos Žemėje tvarkaraštį. Šia
me grafike—12 darbo valan
dų, 32 punktai, iš kurių 
daugiau kaip 20 susiję su 
medicina! Buvo atlikti spe
cialūs tyrimo po skridimo 
seansai, be to, kosmonautai 
turėjo nuvykti į kraujo ėmi-

į mo laboratoriją, apsilankyti 
j pas otolaringologą, oftalmo- 
; logą ir dantų gydytoją.

Mes sutikome įgulą hole po 
' pusryčių, kurie buvo . . . 
dešimtieji dienotvarkėje. 
Leonido ir Valerijaus vei
duose jau nėr^ nė pėdsako to 
nuovargio, kurį sukėlė ne- 

! lengvas kelias iš orbitos į 
Žemę. Abu jie apsivilkę 
sportinėmis striukėmis ir už
sidėję slidininkų kepuraites. 
Kaip ir po savo pirmojo ilgo 
skridimo, Valerijus jau po 
pirmosios nakties, praleistos 
Žemėje, išėjo pasivaikščioti. 
Jo vadas noriai pritarė “Riu- 
mino readaptacijos stiliui”. 
Gydytojams teko įtraukti į 
dienotvarkę dar vieną tyri
mų punktą, kurį jie pavadino 
“dozuotais apkrovimais gry
name ore”.

Pasiėmę žingsniamatį ir 
chronometrą, gydytojai išėjo 
pasivaikščioti su įgula. Kos
modrome—auksinis ruduo. 
Purpuru pasipuošė Kosmo
nautų alėja, kurioje neseniai 
medelį pasodino Kubos'kos
monautas Amaldas Tamajas 
Mendesas.

Pirmojo pasivaikščiojimo 
rezultatai nudžiugino medi
kus. Žingsniamačiai parodė 
1,500 žingsnių, o kosmonau
tų pulsas padažnėjo tik 15-20 
tvinksnių.

Kol įgula vaikščiojo, į vieš
butį atėjo dar nemažas 
pluoštas telefonogramų. 
Sveikinimai gauti iš Žvaigž
džių miestelio ir Budapešto, 
Hanojaus, Havanos, kitų so
cialistinių šalių sostinių. Įgu
la sveikinama sėkmingo grį
žimo į Žemę, aukštų apdova
nojimų, kuriais Tėvynė pa
žymėjo 185 dienų kosminės 
ekspedicijos didvyrius pro
ga.

LAIŠKAI
Mieli laisviečiai!

Karštai sveikinu Didžiosios 
Spalio socialistinės revoliuci
jos šešiasdešimt trečiųjų me
tinių proga “Laisvės” redak
cijos, spaustuvės darbuoto
jus, bendradarbius, platinto^ 
jus, rėmėjus ir skaitytojus. 
Visiems linkiu daug energi
jos ir džiaugsmingų valandų 
darbe bei gyvenime, o dau
giausia stiprios sveikatos.

Malonu, kad “Laisvė” 
spausdina kovingus straips
nius, kuriuose teisingai aiški
nama tarptautinė padėtis, 
nurodoma, ką reikia daryti, 
kad tarp skirtingų socialinių 
santvarkų įtempimas mažė
tų, o taikos sambūvis stiprė
tų; kad demaskuoja agresi
jos, revanšizmo ir reakcijos 
jėgas, stojančias prieš £aiką 
ir tautų saugumą.

Būkime kantrūs. Teisybė 
ir žmoniškumas turi nugalė
ti!

Vandalinas Junevičius
Kaunas

Nusiminęs ilgametis bedarbis žmonai: Ką šiandien turėsi' 
me vakarienės, jeigu dar ką nors turėsime?!

Sveikina aa e
laureatus!

Už įžymius pasiekimus socla- 
lfsfir)la'■,'le lenktyniavime didi
nant žemės ūkio podukci/os 
gamyba ir gerinant jos koky 
bę 1980 metų LTSR respub
likines premijas pelne: MYKOLAS ARDAVIČIUS

Kėdainių rajono 
,,Tiesos“ kolūkio 
traktorininkas

ANDREJUS NAGEVIČIUS
Šalčininkų rajono 
..Lenino priesaku“ 

kolūkio galvijų šėrėjas

JURGIS NORKUS 
Klaipėdos tarp kol ūkinės 
statybos organizacijos 

brigadininkas

ONA SINKEVIČIENĖ
Kapsuko rajono 

,,Tarybų Lietuvos“ 
kolūkio melžėja

POVILAS SLUČKA
Radviliškio rajono 
t,Draugo“ kolūkio 

brigadininkas

ALBINAS VASILIAUSKAS
Vievio grūdu rroduktų 
kombinato malūnininkas

KAZIMIERAS VEPSTAS
Panevėžo MSV vienakaušio 
ekskavatoriaus mašinistas

Vacys Reimeris
KAS METAI...

Kas metai Gegužės Devintą 
nuostabūsžmogus ir P ra 

naujagimiai. 
Ir lyg nerimta 
kalbėti mažesniais maštabais, 
kai išskirtinis rytas švinta 
ir gaudžia visos jausmo dermės, 
kai šviesią Gegužės Devin
krikštynos krykštauja pro Šermenis...
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Kas vietoje gyvųjų kritote — — — 
Kas vietoj kritusiųjų gimėt — — — 
visi sueikite šį rytmetį 
kaip ir kasmet — laimėtam šįmet..

Sueikit, kas karus patyrėt, 
sueikit pro likimų ūkanas...
Mums Žemės kamuolys bept šįryt — 
nebe mina, 
o pienės pūkas.

Kas metai Gegužės Devintą 
tarp mūsų juoko ir ulionių 
jau kartą tūkstančiai kelintą 
diena ir vėlei neprašvinta 
tiems dvidešimčiai milijonų...

Kapams šlovėj
Gyviems gyventi!
Bet susilieja šį momentą 
veidai, medaliai ir ramentai — 
į šventą šnabždesį:

m e m e n t o...

Kas metai Gegužės Devintą 
į žemę, saulės atgaivintą, 
beržų baltasis kraujas sunkias... 
Kas metai Gegužės Devintą 
gyviems tylos minutės sunkips 
kaip antkapiai. 
Nors rimtį gūdžią 
ir blaško maršais gatvės ruporas 
ir virš čiurlioniško vaikučio 
ramus žydros padangės kupplas,

kas metai Gegužės Devintą — 
kareiviškos dalios įrodymas: 
beržų rikiuotėm rytas švinta, 
ir saulė danguje — lyg ordinas
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Kauno operos 
pirmasis baronas

Juozas Bieliūnas

Mūsų nacionalinės operos 
teatras kūrėsi Kaune. Šie 
metai jam—jubiliejiniai.
Prieš 60 metų lapkričio mė
nesį Kaune buvo sudaryta 
operos taryba, į kurią įėjo 
Kipras Petrauskas, Stasys 
Šimkus, Juozas Tallat-Kelp- 
ša ir Juozas Žilevičius. Gruo
džio mėnesį Lietuvių meno 
kūrėjų draugija įsteigė Ope
ros vaidyklą iš kurios išaugo 
dabartinis Lietuvos TSR val
stybinis operos ir baleto 
teatras, veikiantis Vilniuje.

Pirmąjį G. Verdžio operos 
“Traviata” veikalą vaidykla 
parodė 1920 m. gruodžio 31 
d. dabartiniame Kauno val
stybiniame muzikiniame 
teatre. Pastatymui vadovavo 
Kipras Petrauskas, režisavo 
Konstantinas Glinskis, diri
gavo^ Juozas Tallat-Kelpša. 
Svarbiausius vaidmenis atli
ko šie dainininkai: Juozas 
Bieliūnas —Barono, Adelė 
Galaunienė —Nezabitauskai- 
tė—Violetos, Petras Oleka— 
daktaro ir markizo, Kipras 
Petrauskas—Alfredo, Vero
nika Podėnaitė—Floros, An
tanas Sodeika—Žermono.

Pirmajam Kauno operos 
Baronui—Juozui Bieliūnui 
šiemet sukaktų 90 metų. Jis 
gimė 1890 m. gruodžio 4 d. 
Rokiškio rajono Kraštų kai
me. Jo motina plačioje apy
linkėje buvo pagarsėjusi dai
nininkė. Iš jos Juozukas pa
veldėjo meilę dainai. Gyven
damas pas motinos dėdę gar
sų liaudies švietėją kunigą 
Joną Katelę, J. Bieliūnas 
baigė Panemunėlio pradinę 
mokyklą. Pirmas muzikos ži
nias gavo iš savo , dėdės, 
Panemunėlio vargonininko 
Juozo Katelės, kuris 1921- 
1939 m. buvo Valstybės teat
ro operos solistas. Vėliau 
dirbo operetės ir Kauno jau
nojo žiūrovo teatruose.

Iš vaikystės J. Bieliūnas 
karštai pamėgo liaudies dai
nas, kurios plačiai skambėjo 
Panemunėlio apylinkėje. 
Juozas Katelė tada vadovavo 
chorui, orkestrui ir slaptai 
vaidintojų trupei. Dažnai 
rengdavo koncertus. Paty
ręs kad giminaitis mėgsta 
muziką ir turi gabumų, gana 
greit jį įtraukė į saviveiklą. 
Kadangi J. Bieliūnas buvo 
mažiausias orkestre ir grojo 
didžiausiu instrumentu-kon- 
trabasu, tai reikalas vertė jį 
statyti ant suoliuko. Iš jaunų 
dienų Juozukas pratintas ir 
prie scenos. Dažniausiai at
likdavo berniukų ir tarnų 
vaidmenis. Po vienų kitų 
metų išmoko ir vargonuoti.

Juozas Katelė buvo baigęs 
Rokiškio muzikos mokyklą. 
Prisidėjo prie 1905 metų 
revoliucijos. Caro valdžia jau 
buvo pradėjusi persekioti. 
1906 metais, palikęs savo 
vietoje šešiolikametį J. Bie
liūną, išvyko tobulintis į Juo
zo Naujalio Kaune veikian
čius vargonininkų kursus, ir 
kartu dingo žandarams iš 
akių.

J. Bieliūnas porą metų 
vargonininkavo Panemunėly
je, vėliau Salose ir Preliuje 
(dabar Latvijos TSR). Paga
liau nusprendė, kad turimų 
muzikos žinių nepakanka. 
Dėdės pavyzdžiu 1911 m. 

į nuvyko į J. Naujalio vargo- 
, ninku kursus. Po metų su 

gera pradžia įstojo į Maskvos 
konservatoriją.

Tuo laiku tame mieste vei
kė Maskvos lietuvių savišal
pos draugijos mišrus ir vyrų 
chorai. Jų repertuare buvo 
nemaža Juozo Naujalio, Čes
lovo Sasnausko, Teodoro 
Brazio ir Stasio Šimkaus 
dainų. Draugų pakviestas 
nuo 1912 m. šiems chorams 
vadovavo Juozas Bieliūnas. 
Tai buvo gera praktika.

Prasidėjęs Pirmasis pasau
linis karas neleido baigti stu
dijų, nutildė dainas. Juozas 
priimamas į skrajojamąją uk
rainiečių operetės trupę kon
certmeisteriu. Vėliau dirba 
Peterburge Volumes gvardi
jos pulko simfoniniame or
kestre ir tęsia studijas vietos 
konservatorijoje, aktyviai 
dalyvauja Peterburgo lietu
vių visuomeninėje veikloje, 
organizuoja chorus bei dra
mos mėgėjų būrelius, jiems 
vadovauja.

Sėkmingai baigęs Peter
burgo konservatoriją, gauna 
laisvojo menininko diplomą. 
Po to kurį laiką dirbo Peter
burgo komiškojoje operoje, 
sukūrė kelis įdomius vaidme
nis. Bet širdis traukė į tėviš
kę. Sužinojęs, kad kauniečiai 
projektuoja kurti operos 
teatrą, 1920 m. spalio mėnesį 
grįžta į Lietuvą ir aktyviai 
įsijungia į jo organizatorių 
būrį, tampa lietuvių naciona
linės operos solistu.

Išvykus Kiprui Petrauskui 
gastroliuoti į užsienį, J. Bie
liūnas vadovavo operos ko
lektyvui tol, kol teatras buvo 
suvalstybintas. Iš jo operos 
vadovo pareigas perėmė An
tanas Sodeika, bet po pus
mečio atsisakė nuo direkto
riaus pareigų. J. Bieliūnas 
vėl buvo išrinktas ir Švieti
mo ministerijos patvirtintas 
operos teatro direktoriumi. 
Drauge dažnai pavaduodavo 
ir operos režisierių Kiprą 
Petrauską.

1925 m. dramai, operai ir 
baletui pradėjo vadovauti 
bendra administracija—Val
stybės teatras. Jo direkto
riumi buvo paskirtas Liudas 
Gira. Išsilaisvinęs nuo admi
nistracijos pareigų, J. Bieliū
nas galėjo atsidėti vien sce
nos menui.

Nors jį publika mėgo, už 
atliktas partijas atsidėkoda
vo aplodismentais, bet jis 
pats savo dainavimu nebuvo 
patenkintas. Sakė: “Kiekvie
nas žmogus privalo augti, o 
ypač menininkas. Negalima 
stovėti vietoje, nes apsama
nosi ir nustosi vertės”.

1926 m. J. Bieliūnas išvyko 
studijuoti dainavimą į Italiją. 
Milane tobulinosi ketvertą 
metų. Grįžęs į Kauną vėl 
buvo Valstybės teatro solistu 
ir antruoju chormeisteriu, 
sukūrė kelis ryškius vaidme
nis, iš jų ypač pažymėtini— 
Demonas (A. Rubinšteino 
operoje “Demonas”), Figaras 
(G. Rossinio operoje “Sivili- 
jos kirpėjas”), Eskamilijas 
(Ž. Bize operoje “Karmen”).

Kai kas J. Bieliūną vadino 
Baronu. Jis dėl to nepyko, 
net didžiavosi, kad Kauno 
scenoje pirmajam teko tokiu 
būti.

Po ketverių metų J. Bieliū
nui pavedamos naujos parei
gos. Tapęs Kauno radiofono 
direktoriumi, jis stengiasi 
paįvairinti radijo programą. 
Be privalomos propagandos 
buvo pateikiama ir nemaža 
vertį^gos informacijos, tran- 
siliuojama muzika, literatū
ros ir dramos kūriniai.

Reikšmingą darbą J. Bie
liūnas nuveikė ir kaip peda
gogas. Grįžęs 1920 m. į 
Lietuvą, jis dirbo ne vien 
teatre, bet ir dėstė dainavi
mą Kauno muzikos mokyklo
je iki pats išvyko tobulintis.

V entės ragas sutinka paukščius
Kiekvieną pavasarį ir rudenį Ventės Rage nutupia 

pailsėti daugiau kaip penki milijonai įvairių paukščių: 
gandrų, varnėnų, alksninukų, kregždžių, strazdų ir kitų. 
Pro čia eina svarbus paukščių traukimo kelias.

Ventės Rage praskrendantys paukščiai žieduojami. Čia 
veikia Tado Ivanausko Kauno zoologijos muziejaus ornito
loginė stotis, kurios darbuotojai kasmet sužieduoja iki 50 
tūkstančių paukščių. Prie Kuršių marių sužieduoti paukš
čiai nukeliauja toli. Gaunami pranešimai iš Olandijos, VDR, 
Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Portugalijos, daugelio 
Afrikos šalių.

Ventės Rago ornitologinės stoties atliekamo darbo dėka | 
nustatomas paukščių migracijos kelias ir skridimo laikas, 
kas yra labai svarbu aviacijai. Mokslininku atliekamas 
darbas taip pat padeda kovoti su ligų 
perneša skrajūnai paukščiai.

infekcijomis, kurias

Į tinklus pateko alksninukai.

WS(Siwail«W«

Kauno zoologijos muziejaus m 
Balbierius žieduoja devynbalsę. M. Baranausko nuotr.

laiw hhM

Klaipėdos jūrų muziejuje prie akvariumo.
' B. Aleknavičiaus nuotr.

TIESOS KRISLAI
Šiaudinis draugas yra tas, I karto suranda savo gyveni- 

kuris rodo draugyste tikėda
masis iš to naudos.

Kartais ir tarp piktžolių 
išauga geri augalai. Kartais 
ir piktoje dirvoje išauga ge
ras diegas.

Laimingas tas, kuris iš

ne

ne 
ir

mo kelią.

Gyvenimas matuojamas 
metais, bet darbais.

Medikas privalo gydyti 
tik žmonių kūnus, bet 
sielas.

Kvailių niekas nesė
ja—jie patys užauga.

194u metais vėl imasi pėda- ! Laimingas tas, kuris laiku 
goginio darbo. Dėsto solinį būna jaunas.
dainavimą Vilniaus muzikos 
mokykloje. Kitais metais jis 
jau vadovauja Kauno konser
vatorijos vokalinei katedrai 
ir Kauno muzikos mokyklos 
dainavimo klasei. Šioje mo
kykloje išdirbo iki paskuti
nės savo gyvenimo dienos, 
aktyviai dalyvavo visuome
nės gyvenime, buvo ilgame
tis mokyklos profsąjungos 
komiteto pirmininkas.

Už pedagoginį patyrimą ir 
mokslo žinias vyriausybė 
jam suteikė docento vardą. 
To jis visiškai nusipelnė, nes 
visą savo gyvenimą ir jėgas 
atidavė lietuviško meno ug
dymui ir jaunosios muzikų 
kartos auklėjimui.

Mirė Juozas Bieliūnas 1955 
m. gegužės 17 d. Kaune. 
Palaidotas Petrašiūnų kapi
nėse. Vandalinas Junevičius

Saulės audros ir 
jų aidai žemėj* e

ANTANAS JUŠKA, ASTRONOMAS

Garbingas tas, kuris yra 
Žmogum (žmogum iš didžio
sios raidės).

Jei be naudos praleidai 
valandą, skaityk, kad tos 
valandos negyvenai.

Tik darbštūs, kantrūs ir 
ryžtingi padaro didelius dar
bus.

Dažnai žmogų pasitinka 
pagal rūbą, o išlydi pagal 
protą.

Gyvenimas gali būti trum
pas, bet prasmingas ir ilgas, 
bet nieko neduodantis visuo
menei. Pirmuoju atveju gy
venimas žmonių atmintyje 
išlieka ilgiau.

Klysti žmoniška, bet klai
doj pasilikti velnioniška.

Ne tas vyras, kuris muša, 
bet tas, kuris atlaiko.

Kęstutis Balčiūnas
iš Kvėdarnos

Kai žiūrime į Saulę rytą, 
jai tik užtekėjus, arba vaka- 

j re, prieš jai nusileidžiant 
(galima žiūrėti ir dieną, bet 
tik pro aprūkytą stiklą), ji 
atrodo visada vienoda ir ga- 

, na rami. Negali atsistebėti, 
į kaip ji taip gražiai šviečia ir 
įšilto ištisus amžius. Moksli
ninkai nustatė, kad Saulės 
amžius—daugiau kaip keturi 
su puse milijardų metų. Taip 
ilgai Saulė spinduliuoja galy
bes energijos tik dėl to, kad 
jos gelmėse vyksta branduo
linės reakcijos, kurių metu 
Saulės vandenilis virsta heliu 
ir duoda didžiulę energijos 
išeigą. Iš viso Saulės spindu
liuojamos energijos Žemei 
tenka tik viena dvimilijardi- 
nė dalis. Ir jos užtenka 
Žemės šilumai palaikyti, de
besims sudaryti ir jiems ko
ne po visą Žemę išnešioti, 
augalams augti ir visai kitai 
gyvybei palaikyti.

Saulė tik atrodo rami. Dėl 
to, kad ji labai toli, net už 
pusantro šimto milijonų kilo
metrų, ir kad ją stebime pro 
storą Žemės atmosferos 
sluoksnį. Iš tikrųjų gi Saulė 
virte verda, joje siaučia bai
sios audros. Nuo Saulės vi
durio iki jos paviršiaus be
veik 700 tūkstančių kilome
trų. Ypač audringas jos vir
šutinis apie šimto tūkstančių 
kilometrų storio sluoksnis, 
kuriame iš giliau kyla milži
niškos karštos įelektrintos 
dujos, o atgal grimzta pavir
šiuje atvėsusios masės. Elek
tringus srautus visada lydi 
magnetiniai srautai. Todėl 
visame Saulės paviršiuje 
randame stiprius magneti
nius laukus. Jie ypač stiprūs 
savotiškuose sūkuriuose, kur 
temperatūra žemesnė ir kur 
pro teleskopą įžiūrime vadi
namąsias Saulės Dėmes. Jau 
seniai pastebėta, kad Saulės 
dėmių skaičius ir jų užima
mas plotas periodiškai kinta. 
Būpa laikotarpių, kai Saulėje 
visai nėra dėmių arba jų 
labai maža. Toliau per 4-5 
metus dėmių vis daugėja, jos 
darosi vis didesnės ir įvai
resnės. Po to ištisus šešeris 
septyneris metus vyksta 
priešingas procesas—dėmių 
mažėja. Taip kartojasi vidu
tiniškai kas vienuolika metų.

Periodiškai kinta ne tik 
Saulės dėmingumas, bet ir 
daugelis kitų reiškinių: žibin
tai—karštesnės Saulės sri
tys, protuberantai—tartum 

!milžiniškos Saulės liepsnos, 
iškylančios dešimtis ir net 
šimtus tūkstančių kilometrų 
viršum Saulės paviršiaus, 
žybsniai—baisūs sprogimai 
Saulės atmosferoje ir kiti.

Itin įspūdingi ir reikšmingi 
Saulės žybsniai. Šiuo papras
tu žodžiu vadinami katastro
fiški sprogimai, kurie pasi
reiškia tokia energija, kurią 
galima lyginti su milijono 
vandenilinių bombų sprogi
mo energija. Žybsnyje tem-? 
peratūra pakyla iki kelių 
milijonų laipsnių. Tokio karš
čio medžiaga spinduliuoja 
skvarbius Rentgeno ir vadi
namuosius gama spindulius. 
Žybsniuose Saulės atmosfe
ros medžiagos dalelės įgyja 
didžiulius greičius, ir jos 
išmetamos nuo Saulės į visas 
puses. Tai savotiškas Saulės 
vėjas, kurio srovė atplūsta 
ne tik iki Žemės, bet ir iki 
tolimų Jupiterio, Saturno ir 
kitų planetų. Jei Žemės ne
dengtų atmosfera, Saulės 
žybsnių vėjas ir trumpų ban
gų spinduliai bematant pra
žudytų visa, kas gyva Žemė
je. Jie sudarytų mirtiną pa
vojų kosmonautams, jei jų 
nesaugotų kosminio laivo 
šarvai.

Kai Saulėje nematyti dė
mių, tai ir žybsnių nebūna, o 
kai Saulėje siaučia audros, 

tai kasdien pasitaiko iki de
šimties žybsnių. Mus domina 
ypač tie žybsniai, kurie pasi
taiko į Žemę atgręžtoje Sau
lės srityje ir ypač tais me
tais, kai jų daug.

1980 metai yra itin didelio 
Saulės aktyvumo (veiklumo) 
metai. Siekiant kiek galint 
geriau pažinti visus Saulės 
veiklumo reiškinius ir jų po
veikį Žemei, išaiškinti jų 
priežastis ir pasėkas, supras
ti kaip susidaro žybsniai, 
kaip jie paveikia tarpplaneti- 
nę erdvę ir pakeliui sutiktus 
kosminius kūnus, jų magne
tinius ir elektrinius laukus, 
astronomijos ir gretimų 
mokslų atstovai suorganiza
vo vadinamuosius Aktyvio
sios Saulės Metus, kurie pra
sidėjo praėjusių metų spaly
je ir baigsis ateinančių metų 
balandyje. Į tyrimų ir nagri
nėjimų programą įtraukta 
apie penkiasdešimt observa
torijų bei institutų. Darbams 
vadovauja ir tyrimo medžia
gą kaupia trys centrai: po 
vieną Tarybų Sąjungoje, 
JAV ir Prancūzijoje.

Jau iš seniau žinoma, kad 
Saulės veiklumo kitimas atsi
liepia Žemėje. Didesnio veik
lumo metais stebimos Žemės 
magnetinės audros, kinta 
įelektrintas jos atmosferos 
sluoksnis—jonosfera ir su ja 
susijęs radijo bangų pliti
mas. Neabejotinai nustatyta, 
kad medžių metinio prieau
gio rievių storumas priklauso 
nuo Saulės aktyvumo būklės. 
Saulės trumpabangis spindu
liavimas ir jos vėjo gūsiai 
betarpiai veikia Žemės at
mosferos aukštesnius sluoks
nius, o šie—žemuosius, ku
riuose susidaro orai. Vienas 
svarbių orų kitimo veiksnių 
yra Saulės aktyvumo svyra
vimai. Paprastai kalbant, kai 
Saulė nerami, ir Žemės sri
tyse orai žymiai nukrypdavo 
nuo normos: vienur buvo 
pernelyg karšta ir sausa, 
kitur—priešingai: vėsu, lie
tinga; vienur žemė skelbėjo 
be lietaus, kitur pilte pylė 
liūtys, dirvas niokojo potvy
niai, siautė viesulai—uraga
nai. Kadangi Saulė dar ilgai 
bus labai veikli, tai panašių 
orų nukrypimų tikriausia ne
stokosime ir 1981 ir 82 me
tais.

Yra surinkta nemaža duo
menų, kad Saulės veiklumas 
atsiliepia ir visame gyvame 
pasaulyje, neišskiriant ir 
žmonijos. Kai kurie sveika
tos apsaugos darbuotojai tei
gia, kad didelio Saulės akty
vumo metais žymiai dažniau 
ir sunkiau serga žmonės kai 
kuriomis ligomis, ypač šir
dies, kraujagyslių, nervų. O 
sveiki žmonės, galimas daik
tas, priešingai—būna veik
lesni, tvirtesni.

Pagrįstai žmonės laikomi 
Saulės vaikais. Jų pareiga— 
gerai pažinti savo motiną 
Saulę, suprasti jos būdą, 
mokėti prisiderinti ne tik 
prie jos švelnaus spinduliavi
mo, bet ir prie audringų 
sukrėtimų.

Kingston, Jamaica. — Aš
tuonerius metus valdžioje 
buvęs social-demokratas Mi
chael Manley pralaimėjo rin
kimus. Į valdžią atėjo kon
servatyvus oponentas Ed
ward Seaga. Prisaikdintas 
ministro pirmininko parei
goms, jis pareiškė, kad jis 
sumažinsiąs Kubos įtaką sa
loje ir bandysiąs sustabdyti 
“linkimą į socializmą”, bet iš 
kitos pusės jis nesibičiuliau- 
siąs nei su Amerika. “Mes 
nebūsime nei komunistai, nei 
kapitalistai—bandysime eiti 
per vidurį”. Rinkiminės kam
panijos metu yra žuvę nema
žai žmonių.

Sveikata—musų 
’ Pačių rankose

Persišaldyti nesveika. Tai 
j mes žinome iš gyvenimo pa- 
i tirties. Neretai sakoma: “Jis 
i persišaldė ir suslogavo”, 
“Sušlapo kojas ir susirgo 
inkstų uždegimu”, “Suvalgė 

[ tris porcijas ledų ir susirgo 
i angina” ir t. t. Visi tie 
' samprotavimai yra teisingi.

Anksčiau tokios ligos, kaip 
reumatas, inkstų uždegimas, 
buvo laikomos tik persišaldy
mo ligomis. Tačiau mokslui 
žengiant pirmyn, ’paaiškėjo, 

' kad plaučių uždegimą sukelia 
mikrobai, o inkstų uždegimą 

! ir reumatą—jau kitokios for
mos mikrobai—streptokokai; 
gripas sukeliamas pačių ma
žiausių mikrobų —virusų. 
Taigi tomis ligomis užsikre
čiama. Tačiau suserga ne 
visi, kurie bendravo su ligo
niu. Nustatyta, kad greičiau 
suserga ir sunkiau negaluoja 
persišalę pervargę žmonės.

Žymus tarybinis moksli
ninkas profesorius B. Koi- 
ranskis įrodė, kad, atšaldžius 
kūno paviršių, refelksiškai 
sukeliama odos, kvėpavimo 
takų gleivinės ir inkstų 
kraujagyslių reakcija.

Taigi žmogaus sveikatai di
delę reikšmę turi jo užsigrū
dinimas. Pavyzdžiui, mes re
tai uždengiame veidą net ir 
stipriam šalčiui esant, ir tai 
nesukelia ligos. Tiems, kurie 
įpratę dirbti šaltam e ore be 
pirštinių, rankų kraujagyslių 
reakciją, o žmonėms, nepa
kankamai užsigrūdinu
siems,—kvėpavimo takų 
gleivinės kraujagyslių reak
cijų pakitimus. Pakanka ru
denį sušlapti kojas, ir suser
gama sloga, bronchitu ir net 
plaučių uždegimu.

Rudenį oras būna drėgnes- 
nis. Dažnai pučia stiprus 
vėjas. Tai labai sustiprina 
žemos temperatūros ir oro 
drėgmės svyravimai. Todėl 
svarbu darbo patalpas tinka
mai paruošti žiemai: sutvar
kyti langus, kad nebūtų 
skersvėjų, įrengti šilumines 
oro užuolaidas, kurios apsau
go dirbančiuosius nuo persi
šaldymų, ir kt. y

Persišaldymo ligų profilak
tikai svarbus yra grūdini
mas. Tačiau užgrūdinti orga
nizmą, nepakenkdami svei
katai, galime tik prisilaiky
dami tam tikrų taisyklių. 
Pirmiausia reikia pasitikrin
ti, ar sveikata gera. Grūdin
tis geriausia pradėti dar va
sarą. Galima ir rudenį. Tik 
ne vandeniu ir ne lauke, o 
kambaryje; 2-3 minutes pa- 
būname išsirengus. Tokios 
procedūros vadinamos oro 
voniomis. Jos kasdien ilgina
mos 1-2 minutėmis, kol pa
sieks 15-20 minučių.

Stipresnis dirgiklis yra 
vandens procedūros. Prade
dama apsitrinti kūną drung
nu rankšluosčiu, o vėliau 
prausiamasi šaltu vandeniu. 
Apsitrinti geriausia rytais po 
gimnastikos, kuri irgi stipri
na organizmą. Jeigu po apsi
trynimo oda parausta, vadi
nasi, grūdinimasis teisingas.

Negalima pamiršti ir bend
ro organizmo stiprinimo— 
teisingo dienos, darbo ir poil
sio režimo. Miegoti reikia 
vėsioje, gerai išvėdintose pa
talpose. Būtina atprasti nuo 
kenksmingų sveikatai įpro
čių—rūkymo ir nesaikingo 
alkoholio vartojimo. Tai pa
deda organizmą stiprinti ir 
grūdinti. -

Būtina nedelsiant išsigydy
ti vadinamąsias nedideles li
gas—tonsilių chroniškus už
degimus, nesveikus dantis ir 
kitus infekcijos židinius, ku
rie persišaldžius gali tapti 
sunkių ligų (inkstų, plaučiu 
uždegimų, reumato) priežas-

Antanas Bitė
Vilniaus valstybinio

V. Kapsuko universiteto 
medicinos fakulteto 

higienos katedros docentas
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Dzievaž . . . gražus Dzūkijos kraštas!

Stogastulpiai prie Varėnos—Druskininkų kelio, vadinamo 
Čiurlionio keliu, 1980.VI.27
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Ant suolelio 
Čiurlioniui [netoli 
Maliukevičius.

prie
rabi

stogastulpių, skirtų M. K.
O... <

vieno iš 
Merkinės], Sėdi V. Raila ir Rokas

Išeivijoje gyvendamas 
draugavau ir su dzūkais. Jie 
nesididžiuoja savo krašto 
smėlėto dirvožemio dosniais 
derliais—bet didžiuojasi 
Dzūkijos gamtos grožiu. Per 
jų kraštą teka Nemunas ir 
Merkys, tarpe pušynų tyvo- 
liuoja tyro vandens žuvingi 
ežerai. Giriose auga daugybė 
uogų ir grybų. Baravykai 
kartais užauga iki skrybėlės 
dydžio! Vienas dzūkas tirti- 
no, kad jų merginos gražiau
sios, meiliausios ir geriausios 
dainininkės visoje Lietuvoje. 
Tad nuvykus į Lietuvą labai 
norėjau tą Dzūkijos grožį 
pamatyti.

Ir štai man ta laimė nusi
šypsojo.

Prieš keletą metų su eks
kursija po Ameriką lankėsi 
švelnaus būdo labai draugiš
kas, šimtaprocentinis dzū
kas: Istorijos Instituto moks
linis darbuotojas, istorijos 
mokslų kandidatas Rokas 
Maliukevičius. Man atvykus 
Vilnių, jis pasisiūlė parodyti 
Dzūkijos kraštą. Dar ir tas 
man gerai kad nuveš į Drus
kininkus pas mano giminaitę.

Iš ryto kelionę pradėjome 
nuo Neringos viešbučio rie
dėti keliu linkui Dzūkijos.

Pravažiavus Varėną prasi
deda didžiojo dzūko, dailinin
ko, muziko ir rašytojo M. K. 
Čiurlionio kelias. Šiam Dzū
kijos sūnui pagerbti liaudies 
meistrai sukūre, iš medžio 
išpjaustė gana daug unikalių, 
stogastulpinių skulptūrų. Po• 
vieną ir grupėmis pastatytos 
puošia kelią iki pat Druski
ninkų.

Sustojome ir Perlojoj. Ma
liukevičius pasakoja apie šio 
miestelio margą istorinę 
praeitį. Dabar čia yra įsikū
rusi žemės ūkio bandymų 
stotis kur mokslininkai atlie
ka visokius bandymus ir pa
taria, kaip geriau ūkininkauti 
smėlėtose Dzūkijos žemėse.

Perlojos miestelis turi se
ną, įdomiu praeities istoriją, 
apipintą faktiniais įvykiais ir 
legendomis. Čia ir mūsų am
žiuje gyveno atkaklūs vyrai. 
1919 metais perlojiečiai buvo 
paskelbę “Perlojos Respu
bliką”. Turėjo apie 50 vyrų 
“armiją”, narsiai kovojo su 
vokiečiais ir lenkais. Nesuti
ko pasiduoti net tuometinei 
Lietuvos kariuomenei.

Perlojiečiai sukėlė lėšas, 
1930 metais, pagal dailininko 
P. Tarabildos projektą, pa
statė Lietuvos didžiajam ku
nigaikščiui Vytautui pamink
lą, dabar saugomą valstybės.

Važiuojanti į Merkinę, su
stojome prie trijų stogas
tulpių pasigrožėti liaudies

dailininkų darbais. Ten pat, 
prie mažo ežerėlio, keleiviam 
pasilsėti padarytas suolas su 
Čiurlionio žodžių įrašu. Vai
ruotojas mane su Maliukevi
čium nufotografavo.

Jau artėja pietų metas. 
Maliukevičius sako; kur čia 
rasti gerą valgyklą papietau
ti? “Prašau sustoti į tokią 
valgyklą, kurioj žemdirbiai- 
valstiečiai maitinasi”, papra
šiau. -

Merkinėje sustojome į 
Stangės valgyklą. Mat, tuo 
pačiu vardu per miestelį teka 
upelis. Prie valgio prašome 
atnešti po taurę sauso vyno. 
Padavėja sako, kad iki ketu
rių vai. po pietų alkoholinių 
gėrimų neparduodam! Maliu
kevičius aiškina, kad turįs 
svečią iš Amerikos, gal gali
ma padaryti išimtį?—Ne, ne
galima-—-padavėja atsakė. 
Jeigu taip norite, pripilsiu po 
taurę,pats atsinešk. Nebūsiu 
atsakofhinga. Taip ir padarė.

Skaniai* pavalgėm grybų 
sriubos ir mėsiško patiekalo. 
Išgėrėm du stiklus vyno. Tik 
kainavo po rublį 10 kapeikų 
asmeniui.

Merkinės miestelis įsikū
ręs ypatingai gražioje vieto
je. Čia Merkys ir kiti upeliai 
įteka į Nemuną. Jų santako
je klešti pievos ir miškai. 
Merkine)—viena seniausių 
Lietuvos gyvenviečių. Ka
daise čia buvo pastatyta vie
na iš seniausių pilis. Šią pilį 
kryžuočiai puolė, nuo 1377 
metų per 25 metus teroriza
vo, pilyje lietuviai atkakliai 
gynėsi. Čia Lietuvos kuni
gaikščiai Vytautas ir Jogaila 
apsilankydavo.

Karo metu vokiečiai bandė 
sulaikyti prie Nemuno Tary
binę Armiją. Ėjo žiaurūs 
mūšiai. Merkinė labai nuken
tėjo. Dabar atstatyta, Tary
binio ūkio centras.

Prieš pirmą pasaulinį karą 
miestelio savivaldybėje dir
bo raštininku “Laisvės” re
daktorius, velionis rašyto
jas Rojus Mizara. Šiandien jo 
vardu pavadinta miestelio vi
durinė mokykla. Sako, di
džiausias pastatas Merkinė
je. Netoli nuo čia jo gimtinė 
Savilionių kaimas. Ten ir jo 
pelenai palaidoti prie taiks
tančio ežero, ant kalnelio. 
Pastatytas didelis akmeninis 
paminklas.

Netoli nuo Merkinės aplan
kėm Subartonių kaimą, kur 
gimė ir augo mūsų literatū
ros klasikas Vincas Krėvė- 
Mickevičius. Dabar Mickevi
čiaus gimtinės sodyba res
tauruota, joje yra biblioteka 
ir memorialinė rašytojo eks
pozicija. Po stiklu spintoje

išdėstytos, jo parašyttos 27 
knygos. ■

Nauju tiltu persikėlę per 
Nemuną pasiekėm Liškiavą. 
Ant vieno Nemuno skardžio: 
išsidėstęs miestelis, o ant j 
kito restauruoti pilies liku-1 
čiai. Pagal istorinius duome- j 
nis pilis nebuvo baigta sta
tyti. Tą liudija išmėtyti ak
menys, nepanaudota statybi
nė medžiaga.

Užlipęs ant pilies kalno— j 
tiesiog apstulbau: koks pasa
kiškai gražus vaizdas! Čia 
Nemunas taip gražiai teka, 
darydamas nedidelį posūkio 
vingį. Krantuose keroja viso-1 
kių medžių ir krūmų žaliuo
janti augmenija.

Oi, kiek mūsų poetai apie 
mums lietuviams mielą Ne
munėlį poezijos sukūrė, o 
kompozitoriai tą poeziją mu
zika apipynė. Dainuoja ir 
dainuos apie Nemuną.

Nedidelis Liškiavos mies
telis, bet didelė seniai pasta
tyta baroko stiliaus bažny
čia, architektūros paminklas. 
Stūkso ir buvę domininkonų 
vienuolių rūmai.

Lenkijos valstybės laikais 
buvo įkurtas kalėjimas, buvo 
kalinami dvasininkai nesilai
kę celebato: smaguriavę už
draustu rojaus vaisium . . .

Baigiant tos dienos kelio
nę, nuvykome prie Latežerio 
ežero. Ežeras apvalainas, 
100 hektarų dydžio. Nuosta
bus ežero aplinkos grožis: 
aplinkui ežerą^giria. Prie jo 
pušyne įsikūrusi Kauno Me
dicinos Instituto stovykla— 
vasarnamis. Latežerio van
denys papildo į jį iš vienos 
puses įtekantys upeliai. Iš to 
paties ežero išteka sriaunus 
Ratnyčios upelis, kuris už 
vienuolikos kilometrų Drus
kininkuose įsilieja į Nemuną. 
Prie jo yra padarytas, vadi
namas Saulės Takas. Poil
siautojams labai gražu juo 
pasivaikščioti.

Netoli ežero Latežerio kai
mas. Tai drg. Maliukevičiaus 
gimtinė. Sustojome pas dėdę 
ir dėdienę Maliukevičius. Jie 
mus pavaišino pienu. Matyti 
visko turi ir gyvulių ir 
paukščių. Sode noksta vai
siai, pro sodą teka Ratnyčios 
upelis. Name yra keli kam
bariai. Kartais poilsiautojam 
juos nuomuoja. R. Maliuke
vičius parodė vieną didesnį 
kambarį ir sako: “čia pilsuc- 
kinės Lenkijos okupacijos 
metais buvo įsteigta lietuvių 
skaitykla! *♦

Matyti labai sėslūs Lateže
rio kaimo gyventojai. Kilę iš 
dviejų šeimų: devyni Burės 
ir penki Maliukevičiai, kurie 
per daug metų dalinosi že
mės lopinėlius, maitintis 
bent skrumnia duonute.

Rokas man sako, kad vie
nas Burė dar prieš pirmąjį 
pisaulinį karą išvyko į Ame
riką, Philadelphijoje aktyviai 
veikė su socialistais. Man 
buvo surprizas, kad aš esu 
Kazio Burės gimtinėje. Man 
prisiminė, kaip su K. Bure 
susipažinau 1929 metais To
ronte, Kanadoje, ir artimai 
susidraugavau. Jis buvo už 
mane dešimčia metų vyres
nis, gana apsišvietęs vyras.

Ši įdomi kelionė ėmė sep
tynias valandas. Pavakare 
pasiekėm Druskininkuose 
gyvenančios giminaites Bro
nės Rukienės butą. Ji mus 
sutiko su lietuvišku vaišingu
mu. Vladas Raila

Seattle. — Taikos, akty
vistai, religinių grupių ir 
gamtos apsaugos darbuotojai 
reiškią protestus dėl Kinijos 
pradėtų atominių bandymų. 
Telegramose Kinijos premje
rui jie sako, kad nė viena 
tauta neturi teisės nuodyti 
kitų tautų padangės.

Didis darbo liaudies vadas 
Eugene Victor Debs

ALISĖ JONIKIENĖ

Pavarčius praeities istori
jos lapus tenka susipažinti su 
kai kuriais darbo liaudies 
vadais, kurių, jiems gyve
nant, neteko susitikti nei 
pasikalbėti.. Nors šiandien 
atrodo, jog jų visiškai nebu
vo—jų vardai retai kur be 
minimi, ateityje jie puoš mū
sų kalendorių, panašiai kaip 
George Washingtono arba 
Abrahamo Lincolno, kurių 
vardan švenčiame šventadie
nius.

Vienas tokių, su kuriuo 
turėjo laimės asmeniškai 
(nors retai) pasimatyti ir 
pasikalbėti, tai buvo Eugene 
Victor Debs—Gene Debs 
kaip jį vadino jo artimieji 
draugai ir bendradarbiai. 
Lapkričio 5 d. šiais metais 
sukako lygiai 125 m. nuo tos 
dienos, kada jis gimė . . . 
vienas iš 10 vaikų. Keturi 
mirė kūdikystėje, šeši užau
go: brolis Theodoras, Gene ir 
keturios seserys. Iš visų jų 
tik Gene vardas yra ir bus 
minimas ne tik šioje šalyje, 
bet ir toli už JAV sienų. 
Retas ir kuom nors atsižy
mėjęs buvo taip mylimas ir 
gerbiamas darbo žmonių ir 
kartu jų engėjų nekenčia
mas.

Tėvas dirbo geležinkelinin
ku. Sunkiai dirbo, bet algos 
mažai parsinešdavo. Tokią 
šeimą vos išmaitino ir apren
gė .. . apie kokį nors mokslą 
nė vienas net nesvajojo. 
Paaugę vaikai turėjo susiras
ti darbą ir finansiniai prisidė
ti, pastogei išlaikyti. Gene 
mėgo skaityti knygas, ypač 
rašytas pirmtakūnų, kaip 
George Washingtonas, Tho
mas Payne ir Patrick Henry. 
Markso raštų jis dar neskai
tė ... su jais susipažino tik 
vėliau. *

Bet skaitymui laikas buvo 
apribotais. Būdamas 14 m. 
amžiaus, Gene gavo darbą 
lokomotyvo ugniakuriu. Dar
bas sunkus, valandos il
gos . . . alga maža ir tą pačią 
turėjo atiduoti tėvams. Tą 
darbą dirbo arti penkerių 
metų. Bet kartą pasitaikė 
nelaimė—žuvo du jo draugai. 
Susirūpinusi, motina pradėjo 
raginti, kad jis ieškotų darbo 
kitur.

Pagailėjęs motinos, Gene 
susirado darbą maisto krau
tuvėje, bet jo jausmai ir 
būdas neleido pamiršti tų, su 
kuriais susipažino: sunkaus 
darbo darbininkų, kurių dė
ka traukiniai važinėja sker
sai išilgai po visą šalį.

Kada Gene sužinojo, jog 
geležinkelio darbininkai or

ganizuoja uniją: Brotherhood 
of Uocomotive Firemen, jis 
nusitarė dalyvauti pirmam 
jos mįtinge. Išklausęs orga
nizatorių kalbų, ne tik pats 
įstojo, bet dar apmokėjo įs
tojimo mokesčius ir kitų, 
sutinkančių likti nariais, bet 
negalinčių užsimokėti duok
lių.

Tame pirmame susirinki
me įstojo virš 209 narių. 
Palyginus su susirinkusių 
skaičium, tai mažai. Mat, 
stojo tik drąsesnieji, pasiry
žę kovoti’prieš bosų represi
ją. Kiti, nors ir sutikdami, 
kad tik susiorganizavus gali
ma pagerinti sau būklę, bet 
bijodami patekti į nedirban
čiųjų eiles, tą dieną atsisakė 
likti nariais.

Unijos organizatorius, ma
tydamas kaip reikalai vysto
si, prašė Dėbso likti lokalo 
sekretorium-iždininku ir kar
tu unijos laikraščio redakto
rium, siūlydamas tam nedi
dukę algą. Debsas sutiko, 
bet atsisakė gauti algą ir 
dar bėgyje dvylikos mėne
sių, unijos reikalams išleido 
savų pinigų $800. Nuo tos 
dienos visas Dėbso laisvalai
kis buvo pašvęstas darbo 
žmonių labui. Jis suprato, 
kad tik organizuotai galima 
pagerinti sau ir šeimos gyve
nimą.

Eugene Victor Debs mylė
jo žmones, bet labiausiai ma
žus vaikus, nors savo vaikų 
neturėjo. Matydamas, kaip 
tūli vaikučiai kenčia dėl šei
moje nedatekliaus, jis labai 
sielojosi ir atsidavęs kovojo 
už įstatymą, draudžiantį 
samdyti jaunamečius (Child 
Labor Law).

Pats Debsas yra pasakęs:
“Kai aš matau nuskriaustą 

žmogų, aš pats dėl to ken
čiu”.

Dėbso motina pasakodavo, 
kad jis vieną kartą žiemos 
metu parėjo be viršutinio 
švarko. Kai paklausė, kas 
atsitiko ... gal kas per 
prievartą jį nurengė, jis at
sakė, jog švarką atidavęs 
kitam, kuris buvo menkai 
apsirengęs, sušalęs drebėjo. 
Ir taip jis atiduodavo naujau
sius drabužius kitiems, pats 
vaikščiojo vilkėdamas apdė
vėtus.

Kada kartą vyras nusi
skundė negaunąs darbo dėl 
to, kad prie jo amato reikia 
laikrodėlio, kurio jis negalįs 
nusipirkti Debsas, kaip pasa
kojo motina, numovęs nuo 
rankos savo laikrodėlį, atida
vė vyrui, prašydamas grą
žinti, kada įsigys savąjį.

Kaimynas praeidamas ir : ninkai, fnanydami, kad strei- 
matydamas, kad Debsas pats I kas kerį 
valo kiemą, išmetinėjo, jog i streiko 
jis tuom skriaudžia ieškantį | kursavo
ir negaunantį darbo žmogų. ; nepristatyti miestams. Jiems 

“O kiek gautum tokį darbą I buvo nuostolis . . . Kuomet 
atlikęs? klausė Debsas. ' vieni rengėsi Debsą linčiuoti, 

“Nemažiau dviejų dolerių,” kur kas didesnis būrys jį 
i atsakė kaimynas. i lydėjo s

Debsas išsitraukęs pinigi- i Patekęs už grotų, jis gavo 
' nę ir atskaitęs du dolerius, i apie 1,500 darbininkų. Norė- 
: atidavė kaimynui. Abu buvo ' damas visiems padėkoti, tik 
| patenkinti ... su žmonos talka pajėgė tai

Kol kas Debsas vis dar • atlikti.
nesiėmė rimčiau įsitraukti į : ! 
politiką. Veikiausiai sekda- ! ra 
mas tėvo pėdomis (tada mo- j dovanų, jam buvo pasiųstas 

į terys dar neturėjo balsavimo ! K. Markso “Kapitalas”. Ir jis
■ godžiai jį skaitydamas, persi- 
; ėmė Markso idėjomis. Išėjęs 

iš kalėjinfio dar labiau ryžosi
i veikti skelbdamas, jog tik 
1 socializmas darbo liaudį išves 

iš priespąudos retežių.
Ir taip 

kovotojų 
į kartus b,uvo nuteistas; pa- 
; skutinį kąrtą dešimčiai metų 
i už prakalbą ir raginimą žmo
nes neremti Pirmojo pasauli- 

j nio karo, kuris, anot jo, “yra 
imperialistinis karas”, nešan
tis darbo žmonėms kraujo 
liejimą už monopolinio kapi
talo interesus. Dabar jau ir 
kalėjime visai kitaip su poli
tiniu kaliniu buvo elgtasi. 
Jokios litėratūros ar spaus
dinto žodžio jam pasiųsti ar 
asmeniškai duoti buvo už
drausta . į net ir laiškai buvo 
cenzūruojami.

1920 metais, Debsui bū
nant kalėjime, Socialistų 
partija jį nominavo partijos 
kandidatu į prezidentus. Ir 
kalinys No. 9653 gavo 
920,000 balsų.

1921 m.i Warren G. Har
ding, buvo išrinktas prezi
dentu ir Debsą besąlygiškai 
paleido iš kalėjimo. Bet išėjo 
jis jau su palaužta sveikata. 
Jokios pastangos jo ir drau
gų nebegalėjojam jos sugrą
žinti ir 1926 m. lapkričio 20 
d. žmonai ir broliui sėdint 
šalia ligonio, jis lyg jausda
mas, jog atliko ką galėjo 
skleisdamas socializmo idė
jas, ramiai užmigo amžinu 
miegu . . .

Į teisių) jis skaitėsi esąs demo- 
i kratas. Bet kada 1893 metais 
šalyje pasireiškė didelė de
presija, kada tūkstančiai 
vaikštinėjo be darbo ir Co
xy’s armija 1894 m. iš visų 
miestų nužygiavo į Washing- 

i toną reikalauti pagalbos, 
i Debsas pats pareiškė:

“Matau, kad turčiai dar 
I labiau turtėja, o beturčiai 
dar labiau biednėja.”

1894 m. Liaudies partija 
(Populist Party) kandida
tams į valstijos legislaturą ir 
į federalinę valdžią surinko 
milijoną balsų. Tas teigiamai 
paveikė Debsą ir jis pradėjo 
agituoti už tos partijos kan
didatus. Ir taip su laiku 
darbo žmonių judėjimas iškė
lė Densą į pačias viršūnes 
kaip didį vadą.

Tais pačiais metais Dėbso 
vadovaujama unija American 
Railway Union buvo paskel
busi streiką prieš Pullman 
kompaniją. Streikas pralai
mėtas, o Debsas nuteistas 
šešiems mėnesiams kalėti už 
“teismo įžeidimą”. Mat, teis
mas išdavė drausmę (injunc
tion) prieš streikininkus, o 
tie atsisakė tuoj grįžti į 
darbą. Nors Debsas dar vis 
pats tam buvo priešingas, 
vienok streikui vadovauda
mas, jis pildė didžiumos dar
bininkų nutarimus.

Prie Woodstock kalėjimo 
Debsą pasitiko Pullmano pa
samdyti padaužos, pasirengė 
ant kaklo užmauti kilpą . . . 
reiškia, nulinčiuoti. Prisidėjo 
ir kai kurie suklaidinti ūki-

kė jų bizniui. Mat, 
metu traukiniai ne- 
ir jų produktai liko

u aukšta pagarbą.

Kalėjimas Debsui tapo tik- 
i mokykla. Tarp daugelio

Debsas vėl stoja į 
eiles, dar keturis

Vaikų darželis
Vaikai, tarsi gėlės daržely močiutės, 
Sau krykštauja, žaidžia, sūpuoklėse supas: 
Čia lėlės, zuikučiai, čia kosminis laivas, 
Juo erdvėn pakyla mažasis keleivis.

Čia visko yra, ką tik gali svajoti 
Sužadinta pasakų vaiko vaizduotė.
Jų tėčiai ir mamos darbuojas ryžtingai, 
Jie žino—jų kūdikiams nieko nestinga.

O taip neseniai čia nebuvo darželių, 
Vaikai maži augo močiutėms ant kelių, 
Nei žaislo nebuvo, nei patalo minkšto, 
Mažylis, prieš mirdamas, alkanas inkštė.

Ir daug kur pasauly dar stinga darželių . . . 
Kaip pasaką juos jie svajoti vien gali: 
Vaizduotis, kaip skamba balselis kiekvienas, 
Tenai, kur vaikų, lyg gėlių, pilnas kiemas . . .

J. Subata

Už Puerto Rico 
nepriklausomybę

Kaip žinia, Puerto Rico yra Jungtinių Valstijų kolonija. 
Joje šiuo laiku vyksta labai smarkus liaudies judėjimas už 
nepriklausomybę. Jos nepriklausomybės klausimas yra 
svarstomas ir Jungtinių Tautų Dekolonizacijos komisijoje.

Visi jie joja tuo patim kuinu
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KANADOS ŽINIOS

MONTREAL, CANADA
PASPARTINKIME 
“LAISVĖS” VAJAUS 
DARBĄ

Jau liko tik mėnuo laiko iki 
“Laisvės” vajaus užbaigos, o 
mūsų kolonijoje darbas dar 
nė neįpusėjo. Tiesa, padarė
me gerą pradžią kas liečia 
ekonominę laikraščiui para
mą, nes kai kurie skaitytojai, 
atsižvelgdami į visko bran
gumą, padidino savo aukas. 
Tikime, kad ir kiti skaityto
jai juos paseks. Bet kas liečia 
prenumeratų atnaujinimą, 
tai dar esame atsilikę. Vaji- 
ninkai nuoširdžiai kreipiasi į 
skaitytojus, kad nevilkinan
čiai atsinaujintumėte savo 
prenumeratas ir paremtumė- 
te laikraštį, kad mūsų aukos 
ir atsinaujinimai patektų va
jaus laiku.

Staiga susirgo Jean-Talon 
ir ligoninėje rosemontietė D. 
Vanagytė.

Abiem ligonėm linkiu grei
tai pasveikti.

LINKSMESNĖS 
NAUJIENOS

J. J. Burnatauskai (buvusi, 
Pakulytė) susilaukė pirmagi
mio sūnelio. Tėvai ir seneliai 
džiaugiasi šią “garnio” dova
na.

T. Subačius, buvęs mon- 
trealietis, o dabar gyvenąs 
Ontari'o, neseniai lankėsi 
Montreale.

MIRIMAI, SUSIRGIMAI

Spalio 12 d. mirė drg. 
Jimy Puzino žmona (buvo 
kitatautė), sulaukusi 70 metų 
amžiaus. Paliko liūdintį savo 
gyvenimo draugą.

F. Nakienė gavo žinią iš T. 
Lietuvos, kad ten mirė jos 
mylima brolienė, o J. Vilke
lienės dėdienė.
• Mirusiųjų šeimoms 
užuojauta.

O. Šilinienės sveikata 
daug metų šlubuoja, o
liausiu laiku teko būti ir 
ligoninėje.

MIRĖ POŽEMINIAME 
TRAUKINYJE

Spalio 12 d., važiuodama 
požeminiu traukiniu, mirė 
Elena Navikenienė-Piešinai- 
tė, sulaukusi 77 metų am
žiaus. Liko sūnus, duktė, 
anūkai ir proanūkiai. Užuo
jauta likusiai šeimai.

K. Žižiūnienė smarkiai kri
to nuo laiptų ir skaudžiai 
užsigavo. Turėjo kreiptis į 
ligoninę.

GERESNĖS NAUJIENOS

per 
vė-

Rosmontietė S. Petronienė 
jau ketvirtu kartu prosenelė, 
o londoniečiai B. ir E. Petro
niai jau du kartu seneliai, 
nes jų sūnus ir marti susilau
kė dukrelės. Tai sesutė anks
čiau gimusiam broliukui.

ATŠVENTĖ VEDYBINĘ 
SUKAKTI

Rodos, spalio 12 d. Pranas 
i ir Adelė Skruibiai savo gau

sios šeimos tarpe (Vaikų ir ■ 
anūkėlių), atžymėjo savo ve
dybinio gyvenimo 60 metų į 
sukaktį. Tokios sukakties re- j 
tai kas besulaukia. “Jaunie- J 
siems” linkiu dar ilgai pagy- i 
venti.
SVEČIAI IŠ GIMTINĖS

Pas mus (ir kitur) atvyksta 
; daug tautiečių iš Gimtinės 
pasisvečiuoti pas savo gimi.* 
nes. Šiuo laiku čia vieši S. i 

I Ringinienės dvi dukros. Vi
siems atvykusioms linksmos 
viešnagės!
GRAŽI PARTIJA

V. Vaitiekūnienė, su pagal
bininkėmis suruošė gražią 
sueigą savo marčiai Chantal 

j Vaitiekūnienei—būsimai mo
tinai. Ši sueiga buvo skirtin
gesne už anksčiau buvusias, 
nes joje dalyvavo ir vyrai ir 
buvo muzika. Linkiu būsi
miems tėvams išsipildyti jų 
svajonėms-turėti šeimą.
PASIGĖRĖJOME PUIKIU 
KONCERTU

Montrealiečiai turėjome 
progos pasigėrėti puikiu kon
certu, kurį atliko svečiai me
nininkai iš tarybinės Ukrai
nos, kurie čia buvo atvykę su 
turistine grupe. Turistų tar
pe buvo ir įvairių profesijų 
žmonių. O kiek anksčiau čia 
buvo atvykusi turistine gru
pe iš Ukrainos, Rusijos ir 
Baltarusijos. Jų tarpe buvo 
ir talentingų menininkų, ku
rie mus žavėjo jiems suruoš
tame priėmime, rusų klube. 
Kad daugiau sulauktume to
kių svečių. P.

“LAISVĖS” REIKALAI |
Vajus prasidėjo rugsėjo 1 d. ir baigsis lapkričio 30 d.
Štai skelbiame mus pasiekusius laiškus nuo spalio 10 iki 

spalio 28 dienos.
Kontestantų stovis Punktai ,

7,742
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2,972 i
2,619 j
2,580 !

N. lešmantienė, Miami, Fla............................
LLD 45 kp., St. Petersburg, Fla.—P. Alekna 
Stefanija Masytė, Detroit, Mich. ..................
New York—A.Mitchell ir N.Ventienė...........
Regina Trakimavičius, Worcester, Mass. . . . 
Connecticut vajininkai......................................
Montreal, Que., Canada ..................................
LLD 198kp.,San Francisco-Oakland,CaL,-V.Taraškienėl,220 
A.Račkauskienė ir M. Sametis, Haverhill, Mass..........1,216
A.Grinkus, Vancouver, B.C,Canada..............................1,200
E.Repšienė, Dorchester, Mass........................................1,188 ;
A.Bernat, Los Angeles, Cal.............................................1,084 I
Binghamton, New York.................................................... 856
Chas. Ustupas, Brockton, Mass......................................... 768
Toronto, Ont., Canada...................................................... 722
J.Brazdžius, Sudbury, Ont., Canada............................... 560
N.Dudonis, Aston, Pa..................................................  .512
George Kodis, Windsor, Ont., Canada..............................450
Rochester, N.Y.......... . ..................................... . . . ........... 408
M.Uždavinis, Norwood, Mass............................................ 238
London, Ont., Canada........................................................ 200

* * * 
Naujų prenumeratų per šį laikotarpį gavome 13. 

Stefanija Masytė, Detroit, Mich., prisiuntė 8; Natalija 
lešmantienė, Miami, Fla., prisiuntė 2; po vieną prisiuntė 
V. Raila, Los Angeles, Cal.; Povilas Alekna, St. Peters
burg, Fla.; P. Kisielienė, Montreal, Que., Canada.* * *

W. A. Malin, Brooklyn, N. Y., sveikina “Laisvės” 70 m. 
jubiliejų su $5.

Benny Sauka, Brockton, Mass., per C. Ustupą............. 8.00
P. Vaitekūnas, Brockton, Mass., per C. Ustupą........... 8.00
D. Mikalajūnas, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną . .8.00 
Rapolas Chulada, No. Miami Beach, Fla.,

per N. lešmantienę ....................... !..............................8.00
Antanina Butkis, La Grange Park, Ill. ..........................6.00
W. A. Malin, Brooklyn, N. Y............................................ 5.00
Constantine Kalascz, Halifax, Mass., per C. Ustupą . . .5.00 
J. Barcas, Wasaga Beach, Ont., Canada........................5.00
L. Stadelnikas, Lynn., Mass., per A. Račkauskienę

ir M. Sametis........... .............'........Į.............................5.00
M. Chase, Lowell, Mass., per A. Račkauskienę

ir M. Sametis.................................. L............................ 5.00
Helen Žilinskas, St. Petersburg, Fla............................... 5.00
Uršulė Šimolunas, Binghamton, N. Y.........................   . .5.00
A. Šilinis, Montreal, Que., Canada ..................................5.00
Millie Kancere, Burbank, Ill................. 5.00
Helen Trusk, Chicago, Ill....................  3.00
Julia Marozas, Chicago, Ill...................    3.00
Antanas Biliūnas, Brockton, Mass., per C. Ustupą 3.00 
M. Albert, Lowell, Mass., per A. Račkauskienę

IR M. Sametis ..... ............. i.............. . 3.00
J. Milvidas, Lawrence, Mass., per A. Račkauskienę

ir M. Sametis.......................... ...... Į............................3.00
A. N. Burnett, Canterbury, Conn. ..,........................ . .3.00
Antanas Globičius, Wilkes-Barre, Pa...............................2.00
A. Aimontienė, Hollywood, Fla., per N. lešmantienę . .1.00

♦ ♦ *

Viso dabar skelbiamų aukų gavome $2,936.22. Pridėjus 
pirmiau skelbtąsias aukas, į fondą iki spalio 28 d. įplaukė 
$7,022.22.

* ♦ ♦

Širdingai dėkojame.
ADMINISTRACIJA

LAIŠKAI IŠ KLAIPĖDOS

ŠIUOLAIKINIS ŽVEJYBOS UOSTAS
Kuršių marių krantinėje, 

netoli Smiltelės upės, grani
to akmenyje iškaltas užrašas 
primena: “1945 metų birželio 
15 dieną čia buvo pradėtas 
kurti Klaipėdos jūrų žvejy
bos uostas”.

Buržuazijai valdant Lietu
vą, Klaipėdoje nebuvo žuvies 
pramonės. Nebuvo ir nacio
nalinio žvejybos laivyno. 
Prie Danės upės krantinių, o 
vėliau, vokiečiams okupavus 
Klaipėdos kraštą, Šventojoje 
stovėjo žvejų valtelės ir bur
laiviai. Jais vietiniai gyven
tojai žūklavo Kuršių mariose 
arba arti Baltijos krantų. Į 
tolimesnius vandenis anuo
met nedrįso leistis ir patys 
drąsiausi vyrai.

Tarybų valdžios metais, 
broliškoms respublikoms pa
dedant, pietiniame miesto 
pakraštyje iškilo didelis žve
jybos uostas, su talpiais san
dėliais ir galingais šaldytu
vais, žuvies apdorojimo įmo
ne. Toli nusidriekė giliavan
denės krantinės su galinga 
krovinių kėlimo ir transpor
tavimo technika, radijo ryšio 
sistemomis.

Uoste darbuojasi tūkstan 
čiai dokininkų-mechanizato 
rių, remontininkų, įvairiau 
šių kranto specialybių darbi 
ninku. Kvalifikuotas jų dar 
bas, apdorojant VakaYų ba 
seino laivus, kasmet sušilau 
kia puikiausių įvertinimų.

Po plačius vandenynus

Naujieji supertraleriai 
užėmė deramą vietą lietuviš
koje flotilėje, pavadintoje 
mūsų krašto miestų ir gy
venviečių vardais. Vandeny
nų trasose visų šalių jūrei
viams jau gerai pažįstami 
laivai: kurių bortus dabina 
užrašai: “Tauragė”, “Rieta
vas”, “Seda”, “Šventoji”, 
“Jonava”, “Jurbarkas”, 
“Radviliškis” ir kiti. Įvairius 
pasaulio uostus aplanko lai
vai “Dainava” ir “Sūduva”, 
“Žemaitija” ir “Aukštaitija”, 
plaukiojanti bazė “Tarybų 
Lietuva”. Respublikos laivy
ną šiandien sudaro keli šim
tai galingų transportinių ir 
gamybinių laivų, vagojančių 
įvairias pasaulinio okeano 
plal urnas.

\ ienas pirmųjų į tolimąjį 
Atlantą pokario metais iš
plaukė Klaipėdos jūreivystės 
mokyklos diplomantas štur
manas Vilnius Pakalniškis. 
Jūros romantikos paviliotas, 
jis trisdešimt metų vedė į

reisus įvairiausio tonažo lai
vus, daugiau kaip dvidešimt 
metų stovėjo kapitono tilte
lyje.

Tolimojo plaukiojimo kapi
tono V. Pakalniškio pėdomis 
pasekė šimtai Lietuvos jau
nuolių. Plačiai išgarsėjo jo 
auklėtiniai, šiandien prityrę 
laivavedžiai J. Jonaitis, P. 
Kairys, A. Monkus, J. Bal
sys, R. Rudzinskas ir kiti 
laivyno veteranai.

Tarybų Lietuvos flotilės 
laivuose dirba kvalifikuoti 
specialistai. Dauguma jų yra 
baigę aukštąjį, kiti—specialų 
vidurinį mokslą. Klaipėdos 
jūreivystės mokykla jau pa
ruošė daugiau kaip keturis 
tūkstančius šturmanų, me
chanikų ir šaldymo įrengimų 
technikų. Tiesiog keista da
bar prisiminti 1938 metais 
Klaipėdoje leisto laikraščio 
“Vakarai” pripažinimą, kad 
per dvidešimt “nepriklauso
mos” Lietuvos metų buvo 
paruošta ... 20 kvalifikuotų 
jūreivių, iš kurių 4-5 gali 
užimti kapitonų pareigas.

Lietuva dabar turi plačius 
vartus į jūrą, o per juos—į 
visą pasaulį. Alf. Pipiras

Muzikos ruduo— 80

MB

Neseniai respublikos žve 
jybos laivyną papildė nauja 
supertraleris “Pasvalys”, pa 
statytas Lenkijos Liaudie 
Respublikoje. Tai trečias to 
kio tipo laivas-galiūnas, ap 
rūpintas modernia. tarybini
navigacijos, žūklės ir žuvies 
apdorojimo technika. Jo įgu
la galės per parą pagaminti 
48 tonas įvairių žuvies pro
duktų ir neribotą laiką juos 
išsaugoti galinguose šaldytu
vuose. Jūreiviams čia suda
rytos puikios darbo ir gyve
nimo sąlygos, įrengti jaukūs 
poilsio kambariai.

Spalio 1 dieną Druskininkuose, prie M. K. Čiurlionio 
paminklo, iškilmingai atidarytas tradicinis lietuviškos tary
binės muzikos festivalis “Muzikos ruduo—80”. Jo metu 
kasmetinis “Kultūros barų” žurnalo prizas įteiktas kompo
zitoriui Vytautui Barkauskui.

Festivalio koncertai vyko Vilniuje ir kituose respublikos 
miestuose.

Nuotraukoje: kompozitorius, profesorius Stasys Vainiū
nas skelbia “Muzikos rudens—80” pradžią.

V. Gulevičiaus nuotr.

* * *
Į fondą aukų per šį laikotarpį įplaukė:

Montreal, Que., Canada, per P. Kisielienę—aukoto
jų vardai tilpo “Laisvėje” spalio 24 d......................$526.22

LLD 75 kp., Miami, Fla., per N.Iešmantienę ...... .200.00 
LLD 198-ta kp., Oakland, CaL, per V.Taraškeinę . . .100.00 
LLD 145 kp., Los Angeles, CaL, per V.Railą........... 100.00
Antanas Navickas, Haverhill, Mass., per A. Rač

kauskienė ir M. Sametis........................................  .100.00
Walter Dubendris,St.Petersburg,Fla.per P.Alekną .100.00 
Miami Aido Choras,Miami,Fla.,per Frank Mankauską 100.00 
Sophie Thomsonienė, Miami, Fla., prisiminimui mi

rusio vyro Jono .......................................................... 100.00
Bronislava Ostapuk, Newark, N. J.,

per Adelę Lupsevich........................ 100.00
K.Kalinauskas,Fonda,N. Y.,proga jo 89-to gimtadienio 89.00 
LLD Centro Komitetas, Toronto, Ont., Canada,

per J. Ylą ............................................. '........................84.00
F. Undžius, Brooklyn, N. Y.............................................58.00
Antanas ir Ilse Bimba, Richmond Hill, N. Y................. 50.00
J. Palubinskas M. D., California, per A. Račkaus

kiene. aukoja prisiminimui mirusių draugų A.
Chuladienės ir J. Daugirdo iš Floridos................... .  . .50.00
P. M. Gavin, Tillsonburg, Ont., Canada........................50.00
Peter Silk, Maplewood, N. J., per N. Ventienę......... 50.00
Joseph Shinkūnas, Weston, Ont., Canada....................50.00
Joe Koll, Phoenix, Arizona ..............................................40.00
M.Baltulioniūtė.per V.Taraškienę.San Leandro,Cal. .30.00 
Alma Bruwer, St. Petersburg, Fla., prisiminimui

mirusio vyro Roberto, per P. Alekną................. .  . .30.00
Steve Jurevich,Ft. Lauderdale,Fla.,per N.Iešmantienę30.00 
George Wareson, Brooklyn, N. Y...................................30.00
C. M. Mack, Detroit, Mich., per Stefanija Masytę... .28.00 
Amilija Aimontienė, Hollywood, Fla.,

per N. lešmantienę. ......’........................ 25.00
Charles Ustupas, Brockton, Mass....................  25.00
A. J. Skirmontai, Brockton, Mass., per C. Ustupą .. .25.00 
C.Shukstes.Red Lake,Ont.,Canada,sveikina A. Bimbą. 25.00 
Adele Lupsevich, Newark, N. J., per N. Ventienę........25.00
Julia Gittzus, Bedford, Mąs^., per A. Račkauskienę

ir M. Sametis................................................................ 25.00
Anna Samulėnas, Fitchburg, Mass., 

per Reginą Trakimavičius........
Eva Tamulionienė, Fitchburg, Mass

per Reginą Trakimavičius......................................   . .25.00
Mary Babarskienė, St. Petersburg, Fla........................23.00
A. Dočkus, Redford, Mich., per Stefaniją Masytę . . . .20.00
Charles Danisevich, Middlebury, Conn.........................20.00
Telda King, San Leandro, Cal., per V. Taraškienę .. .20.00 
J. ir K. B. Karosai, San Leandro, Cal., per V. Ta

raškienę ........................................................................20.00
J. Kibildis, Haverhill, Mass., per A. Račkauskienę

ir M. Sametis................................................................20.00
V. Zaveckas, Brooklyn, N. Y., per M. Stukienę......... 20.00
B. F. Kubilius, Hot Springs, Ark...................................20.00
Vincas Kirvela, Lincoln Park, Mich.,

per Stefaniją Masytę...........................
Mary Kaunas, St. Clair, Pa.....................
V. Grinevičienė, Toronto, Ont., Canada,

per T. Rimdžius ..........................................................20.00
Sue Kazokytė Jones, Frackville, Pa. ........................... 20.00
Frank Budrionis, Seminole, Fla., per P. Alekną........18.00
K. Thomas, Johnson City, N. Y.............................  .18.00
George Kodis, Windsor, Ont., Canada...................  .15.00
A. Kazakevičius, Rodney, Ont., Canada 15.00
M. Gray, Toronto, Ont., Canada, per T. Rimdžius .. .15.00 
T. Lapin, Hudson, N. Y................................................... 13.00
J. Lazauskienė, Miami, Fla., per N. Ventienę........... 13.00
M. Baltuška, New Port Richey, Fla................................13.00
M.Rudzevičienė,Detroit,Mich.,per Stefaniją Masytę . 10.00
C. Meškėnas, So. Ozone Park, N. Y., per K. Benderi. 10.00
M. Mozuraitienė.San Leandro,CaL,per V.Taraškienę .10.00
N. lešmantienė, Lauderdale Lakes, Fla.............. . .10.00
Uršulė Daugirdienė, Miami, Fla., per N. lešmantienę 10.00 
Peter Chestnut, Brockton, Mass., per C. Ustupą........10.00
O. Dobilienė, Brooklyn, N. Y.......................................... 10.00
M. Šukaitienė, Woodhaven, N.Y...:............................10.00
V. Raila, Whittier, Cal..................................................... 10.00
Antosė Mathus, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną .10.00 
Helen Siauris, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną... 10.00 
J. ir S. Žiūra, Hot Springs, Ark., per B. Kubilius ... .10.00 
J. J. Butkus, Detroit, Mich., per Stefaniją Masytę . . .10.00 
E. Yuodaitis, Redford, Mich., per Stefaniją Masytę . .10.00 
Esther Prokopas, Fitchburg, Mass.,

per Regina Trakimavičius........................................... 10.00
J. Bakanas, Chester, Pa..... .............................................. 8.00
Joseph Simel, Colts Neck, N. J........................................ 8.00
John Andrus, Miami, Fla., per N. lešmantienę........... 8.00

Rokiškio sūrių gamykloje paleistas naujas sūrių gamybos 
cechas.

Darbininkė M. Sakalauskienė, meistras S. Stonys, 
darbininkė B. Seibutienė ir vyr. meistras Jonas Kartianis 
apžiūri naują produkciją. Ą. Sabaliausko nuotr.

25.00

20.00
20.00

VAJUS
’i> ’

GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 
ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ

PRENUMERATŲ

VAJUS PRASIDĖS RUGSĖJO 1 IR TĘSIS TRIS 
MĖNESIUS IKI ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 30.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 

labai laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorgani
zuokime šiam darbui ir veikime su pirma vajaus 
dieną. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiausia namų 
vajaus reikalu ir kalbinti žmones užsisakyti “Lais
vę.”

DOVANOS VAJININKAMS
1-ma $50; 2-ra $45; 3-čia $40; 4-ta $35; 5-ta $30; 
6-tą $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10.

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už at
naujintas prenumeratas 1 punktas nuo 25 centų. 
Už aukas arba pelnus nuo parengimų 1 punktas 
50 centų.

KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTESTAN
TAMS (VAJININKAMS; TIK JEIGU JIE PATYS 
PRISIUS PINIGUS. PINIGAI GAUTI PER KI
TUS NEBUS KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

$20,000 FONDAS

Apart jeigu už prenumeratas ir skelbimus, 
turime ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, 
kad “Laisvė” gyvuotų. Per šj vajų sieksime ir vėl 
šiam svarbiam reikalui sukelti $20,000 fondą. Tai 
padarykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

Užsakykite “Laisvę”
Savo Giminėms Ar

Draugams Į Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą 

Dovaną 
* ♦ ♦

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE
IR UŽSIENIUOSE:

Amerikoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų.
Kanadoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų.
Lietuvoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų 
Kitur užsieniuose $15.00 metams, $8.00 
pusei metų.

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417



“LAISVĖ” PENKTADIENIS, LAPKRIČIO [NOVEMBER] 7.19806-TAS PUSLAPIS

DETROIT MICHIGAN

Laisvės Mergelei 94! Spalio 28 d. Veterans of Foreign 
Wars moterų pagalbinė grupė buvo susirinkusi prie 
Laisvės stovylos Liberty Island prisiminti jos sukaktį—94 
metus nuo stovyffts dedikavimo. Stovyla, skirta JAV ir 
Prancūzijos draugystei atžymėti, buvo sukurta Freeric 
Auguste Bartholdi.

Ruoški ės “Laisvės”
70 m. sukakties inėjimui

1981-aisiais II etais

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Tho II as F. Norwell
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Verai; 

dukterėčiai Violai ir jos vyrui Joseph Dohoghue, 
Port Richey, Fla.,; jų šeimoms bei artimiesiems.

£

A. ir P. Aleknai
V. Paulauskas
H. ir J. Šarkiūnai
H. Janulytė
A. ir V. Mašauskai
J. ir T. Lukai
S. Daraška
J. Gush
M. ir J. Mileriai
S. Yuknienė
J. Judickis
H. ir R. Feiferiai
V. Casper
V. ir S. Kuzmickai
J aki White
A. K. Damalakai
L. Twaska
A. Bruwer

A. ir M. Račkauskai
E. Kairaitienė 
W. Dubendris 
A; Pateckas
F. Pfeiferienė
V. ir V. Bunkus 
P. Mockapetris 
P. Bunkus
J. Bowman
D. Mikalajūnas 
M. ir V. Repečkai 
P. Lukienė
A. Budrienė
E. Valley 
S. Nagy
W. ir A. Dūda 
J. ir M. Svoboda
F. ir L. Stulp

NEWARK, N. J.

Mirus

Bronislavai Ostapuk
y

Reiškiu gilią užuojautą jos dukrai ir žentui 
Adelei ir Feliksui Lupsevičiams, sūnui ir marčiai 
Edward ir Regina Rudis, anūkams, pro-anūkams, 
broliui Juozui Kerailis, visiems artimiesiems bei 
draugams.

SOFIJA STASIUKAITIENĖ
Fairview, N.J.

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

SVEIKINOM
PRANĄ JOČIONĮ

Visiems gerai žinomas de- 
troitietis Pranas Jočionis mi
nėjo savo 90 metų gimtadienį 
spalio 27 d. Viena diena prieš 
tai, t. y. spalio 26 d. Detroito 
Lietuvių Klubo patalpose 
įvyko didelis balius pagerbti 
Praną Jočionį jo gimtadienio 
proga. Susirinko apie 150 jo 
giminių ir draugų. Prie gra
žiai paruoštų stalų visi ska
niai vaišinosi. Balius prasidė
jo 1 vai. po pietų ir tęsėsi iki 
vakaro.

Klubiečiai Alfons ir Emma 
Rye iš vakaro svetainę išde- 
koravo ir stalus.

Valgius paruošė “catering” 
įstaiga, kurią surado Alfons 
Rye. Visi svečiai ėjo prie 
didelio stalo, apkrauto įvai
riais valgiais ir sau pasitar
navo. Gale svetainės buvo 
bufetas, prie kurio patarna
vo Alfons Rye ir Al Stacey. 
Valgių ir gėrimų buvo dau
giau negu užtektinai.

Prie specialio stalo sėdėjo 
jubiliatas Pranas Jočionis ir 
jo sūnus dr. Carl Yoshonis 
su žmona Janet ir jų dukra ir 
sūnus: Elaine, 18 m. ir Peter 
16 m. Iš abiejų pusių sėdėjo 
jubiliato trys anūkai: Joe 
Yoshonis, Lawrence Yosho
nis ir Clarence Crowder; 
taipgi trys anūkės: Mary 
Orlers, Amelia Glison ir 
Fran Maag; taipgi jų šeimos.

Visiems baigiant valgyt, 
prasidėjo programa jubiliatą 
pagerbti. Pirmininkavo Al
fons Rye. Pasveikinęs jubi
liatą perstatė jo gimines ir 
pakvietė penkius dalyvius 
specialiai jį pasveikinti. Pir
miausia kalbėjo Antanas Va
saris, LDS 21 kp. pirminin
kas. Jis sveikino>Praną kuo
pos vardu, nes Jočionis yra 
LDS narys nuo pat kuopos 
įsisteigimo. Frank Nakas, 
ALDLD 52 kp. pirmininkas, 
Praną sveikino kaip buvusį 
kuopos sekretorių ir iždinin
ką ir pavyzdingą kuopoje 
veikėją. Detroito Moterų Pa
žangos Klubo pirmininkė An
na Daukus, taipgi kalbėjo ir 
linkėjo geros sveikatos ir 
ateityje darbuotis pažangio
se organizacijose. LDS Cen
tro Valdybos vardu, kalbėjo 
Servit Gugas, LDS naciona- 
lis prezidentas. Jis Praną 
Jočionį sveikino kaip nenuil
stantį veikėją LDS kuopoje 
ir suvažiavimuose. Sakė: 
“Pranas Jočionis buvo SLA 
seime, kuomet įvyko skili
mas ir buvo vienas LDS 
steigėjų: dažnai pirmininka
vo LDS seimuose”. Servitas 
Jočioniui įteikė LDS Centro 
Valdybos specialų sveikinimo 
laišką. Taip pat perskaitė 
Michigano gubernatoriaus 
Milliken ir Amerikos prezi
dento su žmona Jimmy ir 
Rosalynn Carter sveikini
mus.

Paskutinė kalbėjo St. Ma- 
sytė, Detroito Lietuvių Klu
bo pirmininkė. Ji jubiliatui 
už jo pažangią veiklą visose 
Detroito organizacijose, už 
rėmimą ir skaitymą pažangių 
laikraščių “Laisvės” ir “Vil
nies” ir linkėjo, kad jis atei
tyje tęstų gražų darbą tarp 
pažangiųjų lietuvių. Ji taip 
pat perskaitė sveikinimus, 
jubiliatui prisiųstus nuo Ju
lės Andrulienės, gyv. St. 
Petersburg, Florida; Alise ir 
Leonas Jonikų, gyv. Kings
ton, New York, ir nepapras
tai gražų laišką-sveikinimą 
nuo Ievos Mizarienės, “Lais-s 
vės” redaktorės. Taip pat 
perskaitė eilėraštį, kurį pa
rašė ir įteikė detroitietė Ma
ry Bacevičienė.

Baigdama, Stefanija jubi-> 
liatui įteikė gražų laikrodį 
nuo Detroito Lietuvių Klubo 
valdybos prie kurio ant juo
dos lentelės auksinėmis rai
dėmis užrašas: “Presented to 
Frank Yoshonis on his 90th 
birthday by his many friends 
in recognition and apprecia

tion for his numerous contri
butions and helpful assis
tance in the promotion and 
support of Lithuanian cultu- I 
ral activities, organizations j 
and the newspapers “Laisvė” i 
and “Vilnis”. October, 1980”. I

Pagaliau pakviestas ir ju- : 
biliatas Pranas Jočionis. Jis | 
Detroito Lietuvių Klubo vai- i 
dybai padėkojo už jam gim- I 
tadienio baliaus surengimą, 
visiems už atsilankymą ir už 
nuoširdžius sveikinimus. Ka
dangi Pranas yra ne tik i 
skaitytojas ir geras rėmėjas I 
“Laisvės” ir “Vilnies” laik- I 
raščių, tai jis vajininkei Ma- | 
sytei įteikė $180 ir prašė 
pasiųst po 90 dolerių abiem 
laikraščiam, kaip auką: po 
dolerį už kiekvienus jo per
gyventus metus.

Pirmininkas visiem padė
kojo ir baigė programą. Sve
čiai dar ilgai ir klube šneku
čiavosi.

Apie patį Jočionį
Pranas Jočionis gimė 1890 

metų spalio 27 d. Metelių 
bažnytkiemyje, Suvalkijoj. 
Jo motina buvo Morta, tėvas 
Antanas kuris per dvylika 
metų buvo Seirijų miestelyje 
teisėjas. Šeimoje gimė aštuo- 
ni vaikai; Pranas buvo aštun
tas. Jubiliatas į JAV atvyko 
pas brolius 1909 metais. Gy
veno ir dirbo Pittsburgh, Pa. 
anglių kasyklose, vėliau plie
no liejyklose; vėliau gyveno 
Westville, Illinois, ir dirbo 
mėsos krautuvėje; 1913 me
tais mokėsi plaukų kirpėjo 
amato mokykloj Chicagoje, 
ir visą gyvenimą buvo plau
kų kirpėjas. 1915 metais at
vyko į Detroitą. Detroite 
1922 metais susituokė su 
Elizabeth. Jo žmona Eliza
beth po ilgos, sunkios ligos 
mirė 1980 m. sausio 19 d. 
palaidota Detroite. Ji buvo 
suparalyžuota. Pranas ją pri
žiūrėjo namuose pats vienas 
per šešis metus ir dešimtį 
su puse mėnesių. Išaugino ir 
išmokslino savo vienintelį sū
nų Carl, daktarą gyvenantį 
Lansing, Mich., širdies ligų 
specialistą.

Pranas Jočionis nuo pat į 
Ameriką atvykimo darbuoja
si pažangių lietuvių veikloj: 
LDS 21 kp.; AKDKD 52 
kp.; Detroito Lietuvių 
Klube; rėmėjas ir skaitytojas 
nuo pat “Laisvės” ir “Viln- 
nies” įsisteigimo. Jubiliatas 
nuoširdžiai remia—finansi
niai ir moraliai—visas pažan
giąsias organizacijas ir pa
žangų judėjimą Amerikoje. 
Sunku rast kitą tokį nuošir
dų ir malonų draugą. Todėl 
mes visi jį pagerbėme gar
bingo 90 metų gimtadienio 
proga.

Ilgiausių, linksmų ir sveikų 
metų, Pranai Jocioni!

MIRĖ GALINSKIENĖ
Spalio 17 d. mirė Elizabeth 

Galinskienė, sulaukusi 68 m. 
amžiaus. Mirė nuo tumerio 
smegenyse; buvo aštuonias 
savaites ligoninėje ir dvi 
savaites slaugymo namuose 
Bloomfield Hills miestelyje, 
prie Detroito. Buvo pašarvo
ta Memorial Funeral Home 
ir palaidota su bažnytinėmis 
apeigomis Holy Sepulchre 
kapinėse spalio 22 d.

Velionė dideliame nuliūdi
me paliko sūnų Leondą (Lee) 
Galinską kuris yra Detroito 
Lietuvių Klubo narys ir bu
vęs klubo pirmininkas ir raš
tininkas; taipgi dukrelę Ire
na Ambrose; žentą advokatą 
Casey Ambrose; keturias se
sutes; du brolius ir aštuonis 
anūkus.

LDS SORORITY
Ta graži grupė čia gimusių 

moterų susirinko ir dalyvavo^ 
savo mėnesiniam susirinkime 
spalio 24 d. Stella Smith 
namuose. Po susirinkimo bu
vo skanios vaišės. Paruošė 
namų šeimininkė Stella

Smith, pagelbėjo jos sesutė 
Antonette Garelis ir draugės 
Emma Rye.

MAŽYTIS KĘSTUTIS I
Penktadienį, spalio 17 d. . 

San Antonio, Texas gimė | 
mažytis Kęstutis Garelis. Tai 
Aaron ir Sandy Garelių, ten 
gyvenančių sūnus. Aaron ' 
Garelis yra mūsų detroitiečių i 
Kęstučio ir Antonette Gare- i 
lių sūnus. Mažytis lietuvis 
pavadintas Kęstutis Daniel; 
Garelis. Mažutėliu sūneliu' 
tėveliai džiaugiasi, o “grand- i 
pa ir grandma” jau ruošiasi; 
vykti jį pamatyt.

LDS BOWLERIAI
Detroito LDS bowleriai 

jau dirba-mokosi. Susirinko 
spalio 18 d. Po pamokų, visi 
sugrįžo į Detroito Lietuvių 
Klubą, kur pailsėjo ir aptarė 
darbus ateityje. Valgį aukojo 
dr. John Geralt ir jo šeima. 
Bilietus išlaimėjimui parda
vinėjo Antonette Garelis. ! 
Laimėjo Paul Lapenis. Ska
numynų stalą paruošė ir 
aukojo Alice ir Al Stacey ir 
Vito, Aldona Petrui ir jų 
dukrelė Sharron; virtuvėje 
dirbo Antonette Garelis, 
Stella Smith, Emma Rye ir 
Clem Patocki; prie baro pa
tarnavo Alfons Rye, Diana 
Rye ir Al Stacey. Bowle- 
riams liko pelno, kurį naudos 
vykimui į sekantį turnyrą 
Kenosha, Wisconsin.

KLUBO SUSIRINKIMAS
Lapkričio mėn. bus penki 

sekmadieniai. Detroito Lie
tuvių Klubo nariai nepamirš
kite kad susirinkimai įvyksta 
kiekvieną ketvirtą sekmadie
nį. Sekantis Klubo mėne
sinis susirinkimas bus sek
madienį lapkričio 23 d. 10 
vai. ryto. Nepamirškite ir 
dalyvaukite. Stefanija'

Haverhill, Mass.
Spalio 13 d. Hate Hospital 

mirė Kastancija (Mary) Yo- 
kumski, sulaukusi 71 metų 
amžiaus. Gyveno 21 Wyom
ing Ave. Paliko liūdintį vyrą 
Petrą, seserį Mrs. Rose Cer- 
neski ir jos šeimą. Taip pat 
daugiau giminių ir draugų.

Dalyvaudavo darbininkiš
kame judėjime, skaitė “Lais
vę” ir kitą darbininkišką 
spaudą. Kol gyvavo “Lais
vės” choras, prie jo prigulėjo 
su savo vyru. Buvo gera 
dainininkė.

Per ilgus metus užlaikė 
valgomų daiktų krautuvę ir 
su vyru dirbo.

Spalio 16 d. palaidota iš 
Edward F. Rozinski šerme
ninės and Son Funeral Home 
Lietuvių Tautiškose kapinė
se Bradford, Mass. Palydėjo 
13 mašinų. Karstą puošė 
daug gražių gėlių.

Palydovai buvo pakviesti į 
Lietuvių Piliečių Gedimino 
klubą ir gerai pavaišinti.

Petras klube dalyviams už 
dalyvavimą jo žmonos laido
tuvėse nuoširdžiai padėkojo.

Darbininkė

New York. — Cathlyn 
Platt Wilkerson, 35 m. radi
kali aktyvistė, kuri pereitą 
liepos mėn. pasidavė teisin
gumo organams, dešimčiai 
metų praėjus nuo to laiko, 
kai bomba, sprogusi jos tėvo 
namuose Greenwich Village 
užmušė tris asmepis, Man
hattan teisme gavo trejus 
metus kalėjimo. Ji kaltinama 
už nelegalų dinamito laikymą 
ir žmogžudystę.

Chicago. — Vidurinių va
karų farmerių grupės smer
kia prez. Carterio sandėrį su 
Kinija dėl grūdų pardavimo, 
teigdamos, kad tai mažai ką 
tepadės žemdirbiams, ku
riuos palietė prezidento už
dėtas embargo dėl grūdų 
pardavimo Tarybų Sąjungai.

Tarp lietuvių
Malvina Bručienė, gyve

nanti Richmond Hill, N. Y., 
grįžo iš Chicagos, kur ji buvo 
nuvykusi savo giminaičio, 
Mikas Panoras, laidotuvėse. 
Jis mirė spalio mėn. 18 d. 10 
vai. 20 min. vakare. Buvo 
laidojamas spalio mėn. 22 d. 
Mirė nuo širdies smūgio.

Serga
Praėjusį pirmadienį Hill

crest General Hospital Ona 
Čepulienė buvo operuota.♦ * *

Aidiečiams
Aido Choro repeticijos 

įvyks šeštadienį, lapkričio 8 
d., 3 vai. po pietų “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
N. Y.

Prašome visus narius daly
vauti, taipgi kviečiame nau
jai įstojančius.

P. Venta, pirmininkas

Wilkes Barre, Pa.
Marytė Sinkevičienė tele

fonų pranešė kad mūsų 
“Laisvės” skaitytojas ir rė- 

| mėjas Antanas Globičius 
i praėjusį pirmadienį buvo nu-

; Adelė Rainienė buvo smar- ■ vežtas į Mercy ligoninę, Wil- 
i kiai susirgusi. Reikėjo šaukti į kės Barre, Pa. Jo kambario 
i gydytoją. Dabar jau sveiks- 1 numeris 210.
' ta. ! Dėkojame draugei Sinkevi-
j Abiem mūsų Niujorko Lie- ' čienei už pranešimą, o drau- 
ituvių Moterų Klubo narėms *gui Globičiui linkime greit 
į linkime greit sustiprėti. IM i pasveikti. Adm.

IMPORTANT!
STATE SENATOR MARTIN J. KNORR 

SAYS IN HIS NEWSLETTER:
As if things aren't bad enough with spiralling infla

tion and ever increasing cost of home heating fuel, the 
very real threat exists that real property taxes will soar.

The infamous Hellerstein Court of Appeals decision 
mandates full value assessment of all residential prop
erties in the State in compliance with an archaic, 
outdated law from the 18th Century.

A State study showed that implementation of 100% 
assessment could increase the tax burden for homes in 
Queens by 139.1 percent. That translates into a tax 
increase of over $1,500 each year for the average one 
and two family home and, of course, more for the four, 
six and up family residential properties. It will also 
ultimately mean higher rents for tenants.

Therefore every owner and tenant ought to write 
Stanley Fink, Speaker of the Assembly, The Capitol, 
Albany, N.Y. to have the Esposito bill passed by the 
Assembly.

The Esposito bill, of which I am a Senate sponsor, 
and which would repeal 100% Full Value Assessments, 
passed the Senate overwhelmingly early in theyear, but 
the Assembly has refused to do so.

Both the Assembly and Senate return to session in
Albany on Nov. 17th so please do not delay writing to 
Speaker Stanley Fink as suggested above.

I will continue to do all that I can to see that the 
Esposito bill is made into law.

BRIEFS
Spanish masterpieces from 

Madrid’s Prado Museum are 
being shown for the first 
time in Moscow, according to 
Tass, the official Soviet 
press. The paintings are on 
loan under provisions of a 
Soviet-Spanish cultural ag
reement. The exhibition will 
continue through December 
9.

* * *
Calling for action by public 

officials, Mrs. Marianne Hof
mann adressed a gathering 
of citizens in the auditorium 
of Our Lady Queen of Mar
tyrs Church in Manhattan, 
N. Y., urging them to coope
rate and “Teach the right 
people” in an effort to clean 
up crime and filth in the 
streets. 
* * *

In the New York Times it 
said:

“In 1978 he shared fame 
and $165,000 in prize money 
as one of the winners of the 
Nobel Prize in physics for his 
contribution to the “big 
bang” theory on the creation 
of the universe. Now, two 
years later, Arno Penzias, 
who is executive director of 
the Bell Laboratories’ com
munications science depart
ment in Holmdel, N. J., said 
he had found some draw
backs come with the award.

He said it was difficult at 
times to talk with people 
now because of the awe in 
which they approach him. 
“Nobody wants to say a 
Nobel Prize winner is 
wrong,” the 47-year old 
physicist said. “I almost 
dread the end of a pleasant 
conversation when someone 
says, ‘It’s been an honor 
meeting you,’ instead of say
ing, ‘A pleasure.’ I want

them to think of me as a 
human being first and a 
prize winner second. I don’t 
want to be put in a box 
labeled “Nobel Winner’.”* * ♦

It has been in the papers 
that a suit charging libel and 
invasion of privacy was filled 
in Federal District Court in 
San Francisco, the result of 
a dispute between Aleksan
der I. Solzhenitsyn, and Olga 
A. and Henry C. Carlisle Jr., 
who had helped bring about 
the publication in the United 
States of two of Mr. Solzhe
nitsyn’s books.

The Carlisles have asked 
$2 million in damages be
cause of their portrayal in 
Solzhenitsyn’s current book, 
“The Oak and the Calf,” 
which was issued May 7.* * ♦

The say an incredible 90-
year-old woman who calls 
herself only Peace Pilgrim 
has spent the last 30 years 
criss-crossing America to 
bring her personal mission of 
peace everywhere. Use

PEACE PILGRIM renoun" 
ced her entire fortune to 
bring peace to mankind.




