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KRISLAI
Su taikos ir draugystės 

misija
Taikai kenksmingas kursas 
Teisė į sveikatos apsaugą 
Naujas pavojingas militarinis 

žygis
Jau išvakarės

A. BIMBA
Kaip žinia, šių metų rugsė

jo mėnesį Tarybų Sąjungoje 
lankėsi Indijos prezidentas 
Sanjiva Reddy. Dabar iš 
Maskvos praneša, kad gruo
džio mėnesį Indijoje su vizitu 
lankysis Tarybų Sąjungos 
prezidentas Leonidas Brež
nevas. Abiejų vizitų ta pati 
garbinga: plėsti taikos ir 
draugystės ryšius tarpe šių 
šalių. Pasitarimuose ir dery
bose nė neminima kokia nors 
bendra militarinė avantiūra.

Iš Washingtono praneša
ma, kad prezidentas Carteris 
pradėjo daryti didelį spaudi
mą į Vakarų kapitalistines 
šalis smarkiai padidinti savo 
militarinius biudžetus. Tai 
labai pavojingas kursas. Juk 
jeigu kapitalistinės šalys di
dina savo militarinius biu
džetas, bus priversti ir socia
listiniai kraštai daryti tą pa
tį. Prasidės ginklavimosi 
lenktynės ir varžybos. Dide
liame pavojuje atsidurs de- 
tentės ir pasaulinės taikos 
reikalai.

Viena iš svarbiausių, pa
grindinių kiekvieno žmogaus 
teisių yra teisė į sveikatos 
apsaugą. Sveikata yra di
džiausias kiekvieno žmogaus 
turtas.

Kaip žinia, šią teisę turi 
kiekvienas žmogus socialisti
nėse šalyse, bet su žiburiu 
reikia ieškoti tokios kapita
listinės šalies, kurios žmonės 
šią teisę turėtų ir ja naudo- 
itųsi. Net ir šiame amžiuje jie 
dar turi tą teisę išsikovoti! 
Koks didelis skirtumas tarpe 
šių dviejų socialinių santvar
kų!

Pranešama, kad jau pradė
ta gyveniman vykdyti nese
niai padaryta nauja militari
nė šios šalies sutartis su 
Egiptu. Egiptas sutiko leisti 
Jungtinėms Valstijoms jo te
ritorijoje įsteigti didžiulę ge
rai paruoštą ir moderniškais 
ginklais aprūpintą iš kokių 
trijų divizijų, iš apie 45,000 
kareivių militariną bazę. Pir
masis kontingentas iš virš 
600 karių jau nuskraidintas.

Tai pirma tokia užsieniečių 
militarinė bazė Vidurio Ry
tuose. Ji priešinga taikos 
interesams. Be to, jos užlai
kymas ir operavimas Jungti
nėms Valstijoms atsieis bili
jonus dolerių, kuomet jie 
taip reikalingi kovai su mies
tuose klestinčiu nedarbu ir 
skurdu!

Geresniam ir platesniam 
atžymėjimui “Laisvės” gyva
vimo 70-jų metinių-jubilie- 
jaus yra paruoštas ir bus 
išleistas gražus albumas. Jis 
turėtų pasirodyti ateinančių 
(1981) metų pradžioje. Lauk
sime!

Chicago, Ill. — Specialis
tai tyrinėjo 112 ligonių, ser
gančių plaučių vėžiu, ir priė
jo išvadą, kad nė vienas 
ligonių, kurie rūkė, negalėjo 
išgyventi ilgiau kaip 2Va me
tų. Nerūkantys ligoniai išgy
veno ilgiau.

TARYBŲ SĄJUNGOS - 
SUOMIJOS DRAUGYSTĖ

Ko kas šiekia 
Madrido konferencijoje

Maskva. — Spalio 12 d. čia 
atvyko šešių dienų oficialaus 
vizito Suomijos prezidentas 
Urho Kekkonen, kurio gar
bei Kremliuje įvyko priėmi
mas.

Sveikindamas žymųjį Suo
mijos valstybininką, Tarybų 
Sąjungos vadovas Leonidas 
I. Brežnevas peržvelgė abie
jų valstybių santykių raidą 
per pastaruosius metus nuo 
1948 m. pasirašyto draugys
tės, bendradarbiavimo ir tar- 
pusavės pagalbos sutarties. 
Jis pasidžiaugė ir Suomijos 
prezidento asmeniniu įnašu į 
tą sklandų abiejų šalių sugy
venimą. Priminęs, kad kaip 
tik šiuo metu Madride prasi
deda Europos Saugumo kon
ferencija, kuri savo pradžia 
siekia tarpvalstybinius susi
tarimus Suomijos sostinėje 
Helsinkyje, reiškė viltį ir 
linkėjo jai sėkmės.

Atsakydamas, Suomijos 
prezidentas ypatingą dėmesį 
kreipė į Helsinkio susitarimų 
vykdymą gyvenime,, pabrėž
damas, jog bet koks nesuta
rimas tarp tos konferencijos 
dalyvių mestų šešėlį tolimes-

Jėga sugrąžino Haiti 
pabėgėlius

Port-au-Prince, Haiti. — 
Bahamų valdžios laivas, po 
trijų dienų kelionės, iš Cayo 
Lobos salos, sugrąžino apie 
200 pabėgėlių, kurie buvo 
pabėgę iš Haiti, vildamiesi 
patekti į Miami.

Jų tarpe buvo apie šimtas 
žmonių, kurių laivas pakliu
vo į audrą netoli Cayo Lobos 
salos. Jie apsistojo joje, ir 
juos ten pirmiausia pastebė
jo JAV pakrančių sargyba ir 
iš lėktuvų numesdavo mais
to. Apie tiek pat buvo anks
tyvesnių pabėgėlių, laikytų 
Bahamos kalėjime. Bahamų 
valdžia nenori Haiti pabėgė
lių ir juos sugrąžina arba 
uždaro į kalėjimą.

Dabar Bahamų valdžia 
ėmėsi net jėgos. Haiti pabė
gėliai buvo apmušti ir jėga 
sumesti į laivą kelionei atgal.

Pagimdė berniuką kitiem
Louisville, Ky. — Vietos 

TV stotis pranešė, kad Eliza
beth Kane, iš Illinois valsti
jos, saugumo sumetimais 
naudodama netikrą savo pa
vardę, šio miesto ligoninėje 
lapkričio 15 d. pagimdė kūdi
kį ne sau, bet kitiems. Trum
pai sekundei priglaudusi ber
niuką prie savo krūtinės, ji 
su juo atsiskyrė visiems lai
kams, pagal sutartį atiduo
dama jį tai šeimai, kurios 
vyro sėkla ji buvo apvaisin
ta.

Dr. Richard M. Levin, 

Elizabeth Kane, pirmoji Amerikoje moteris, pagimdžiusi 
kūdikj kitiems, ir sūnus, kuris niekuomet nebematys savo 
tikrosios motinos.

niems planams siekti detan- 
tės ir nusiginklavimo dery
bų.

Suomijos prezidentas savo 
vizito metu Maskvoje turėjo 
pasitarimus su Tarybų Są
jungos vadovu Leonidu Brež
nevu, TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumo nariais 
ir kitais vadovaujančias pa
reigūnais. Pasirašyta abipu
sė sutartis dėl ilgalaikio ben
dradarbiavimo ekonominėje, 
prekybos, mokslo ir techno
logijos srityje iki 1995 m. 
Taip pat pasirašytas atskiras 
protokolas, pagal kurį TSRS 
padės Suomijai praplėsti an
glies kasyklų kompleksą 
Kostomuksha vietovėje.

Ta pačia proga Suomijos 
prezidentui įteikta ir gegu
žės mėn. jam paskirta Leni
no Taikos premija už jo 
nuopelnus taikos labui.

Dega Kalifornija
Los Angeles. — Tūkstan

čiai gyventojų turėjo palikti 
savo namus, kai 90 mylių į 
vai. greičio vėjo pučiama 
ugnis apsupo ir ėmė naikinti 
kelis pietinės Kalifornijos 
turtingiausių priemiesčius. 
Vienas iš šešių gaisrų buvo 
palietęs ir Pacific Palisades 
vietovę, kur savo vilą turi 
busimasis JAV prezidentas 
Ronald Reagan, bet jo vilai 
nebuvo pavojaus.

Ugnis palietė daugiau kaip 
50 tūkst. akrų plotą. Padary
ta apie 25 mil. dol. nuostolių. 
Manoma, kad bent du gaisrai 
kilę nuo padegimo.

London. — Per pastaruo
sius 195 metus leistas vado
vaujantis britų laikraštis 
Times of London, adminis
tracijos tvirtinimu, užsidarys 
ateinančių rngįų kovo 8 d.,^ 
jei neatsiras pirkėjų. Laik
raštis patekęs į didelius fi
nansinius sunkumus.

New York. — Metropoli
tan opera pagaliau susitarė 
su visomis darbininkų unijos 
ir savo sezoną ketina pradėti 
gruodžio 10.

apvaisinimo specialistas, 
suorganizavo tą sandėlį ir 
perkėlė sėklą. Jo tvirtinimu, 
šeimų, kurios negali turėti 
savo vaikų, Amerikoje yra 
labai daug, ir yra šimtai 
moterų, norinčių tokiai moti
nystei apsiimti. Esą, atei
nančių metų laikotarpyje jis 
galįs padaryti apie šimtą 
tokių operacijų.

Gimdynei bevaikė pora su
tiko sumokėti 10 tūkstančių 
dol. už tokį “patarnavimą”. 
Tos poros pavardės taip pat 
neskelbiamos.

Irako gyventojai, kiti jau 65 m. amžiaus ir senesni, stoja 
savanoriais kovoti prieš Iraną. Šis vaizdas iš Baghdado— 
prie prezidento rūmų.

BEGĖDIŠKAI IŠTEISINO
RASISTUS ŽUDIKUS

Greensboro, N. C. — Ži
nia, kad šeši Ku Klux Klano 
ir neonacių nariai ne tik 
negavo jokios bausmės, bet 
tapo išteisinti penkių komu
nistų nužudyme, sukėlė čia 
didelį sujudimą. Tuo tarpu, 
kai kaltinamieji triumfuoja, 
kad baltųjų džiurės lapkričio 
17 d. sprendimas “esanti di 
džiulė baltųjų pergalė Ame
rikoje”, tai civilinių teisėjų 
aktyvistai tai laiko “didžiau
siu nusikaltimu nuo Dr. Mar
tin Luther mirties”.

Teismo byla užtruko 23 
savaites. Buvo pakartotinai 
peržiūrimi TV kronikos fil
mai, norint nustatyti, kas 
pirmieji pradėjo šaudyti

TEIS SAVO “RADIKALUS”
Peking. — Kinų spaudos 

agentūra paskelbė, kad vadi
namoji “keturių gauja”, kal
tinama 48-iais įvairiais nusi
kaltimais kultūrinės revoliu
cijos metu. Nors nesakoma, 
kada ta byla prasidėsianti, 
bet manoma, kad tai įvyks 
dar ateinančios savaitės bė
gyje. (

Apie tą bylą jau buvo 
skelbiama rugsėjo mėn., bet 
kaltinimai tik dabar tapę 
suformuluoti, ir jau ruošia
masi teismui nors dar kalti
namieji ir neprisipažinę. Pa
gal pereitais metais priimtą 
baudžiamąjį kodeksą tokio 
prisipažinimo daugiau nebe- 
reikalaujama, bet pagal susi

Tarybų Lietuvos naujienos
[TELEGRAMA]

GARBINGA SUKAKTIS
Lapkričio 15 dieną perso

naliniam pensininkui, socia
listinio darbo didvyriui Mo
tiejui Šumauskui sukako 75 
metai. Už ilgametį vaisingą 
darbą ir nuopelnus komunis
tiškai auklėjant darbo žmo
nes LTSR Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumo įsaku 
jam suteikta Lietuvos TSR 
nusipelniusio kultūros veikė
jo garbės vardas.

Motiejus Šumauskas dar 
jaunystėje aktyviai įsijungė į 
revoliucinį judėjimą, 1924 
metais įstojo į Komunistų 
Partiją. Už pogrindinę ko
munistinę veiklą beveik aš
tuonerius metus praleido ka
lėjimuose ir priverčiamojo 
darbo stovyklose. Didžiojo 
Tėvynės karo metais jis bu
vo vienas iš partizaninio ju

prieš metus Komunistų dar
bininkų partijos surengtoje 
demonstracijoje prieš Ku 
Klux Klaną. Džiurė, septy
nias dienas posėdžiavusi, pa
skelbė sprendimą, kad šeši 
baltieji rasistai nušovę ko
munistus “savigynos” sume
timais.

Dabar laukiama, kas atsi
tiks su kitais kaltinamaisiais, 
prieš kuriuos srities proku
roras buvo užvedęs bylą.

Washington. — Congres
sional Black Caucus atstovai 
griežtai pasisakė prieš Rea- 
gano ketinimą sumažinti biu
džetą socialinių programų są
skaitom 

dariusią tradiciją ir toliau 
galvojama, jog daugelio žmo
nių galvose atsiranda abejo
jimų dėl kalties, jei kaltinin
kai neprisipažįsta.

Teisiamųjų tarpe yra bu
vusio Kinijos vadovo Mao 
našlė Jiang Qing ir penkioli
ka kitų, kurių jau šeši yra 
mirę. Svarbiausias kaltini
mas tai tas, kad jie planavę 
nužudyti Mao, nuversti val
džią bei kankinę daugelį val
dininkų kultūrinės revoliuci
nės metu. Tik nieko nesako
ma apie patį Mao, kuris, kaip 
žinoma, betarpiai inspiravo 
'ir organizavo tą kultūrinę 
revoliuciją su visais jos bai
siais nusikaltimais.

dėjimo Lietuvoje vadovų, 
Lietuvos KP šiauries srities 
pogrindinio komiteto pirma
sis sekretorius. Pokario me
tais dirbo vadovaujantį par
tinį ir tarybinį darbą, daug 
metų buvo ministrų tarybos 
pirmininkas, vėliau Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumo pirmininkas.

V. Petkevičienė

New York. — Pakeliui į 
Oslo, Norvegijoje, atsiimti 
Nobelio taikos premiją, čia 
sustojo argentinietis Perez 
Esquivel ir JAV pabū^ treje
tą savaičių. SHs lankysis 
Jungt. Tautose ir susitiks su 
amerikiečiais žmogaus teisių 
aktyvistais. Savo premiją— 
$220,000 jis žada paaukoti 
savo tęsiamam taikos darbui.

Madrid. — Tuo tarpu, kai I zuojama Madride tuo pat 
Tarybų Sąjunga su socialist!-1 konferencįjos laiku ir kita 
nio sparno šalimis siekia iš- i konferencįja, vadinama “Pi- 
naudoti visas galimybes ir I liečiu konferencija žmogaus 
konstruktyvią nuotaiką toli- teisių ir Rytų-Vakarų santy- 
mesniam tarptautinio saugu- kių klausimais”. Tai paaiškė- 
mo ir kooperacijos vystymui, jo tik visiškai netikėtai, kai
JAV ir NATO organizacijai 
priklausančios šalys atvyko 
čia su kitomis intencijomis.

Izvestijų korespondentas 
rašo, kad Amerikai ir jos 
sąjungininkėms, matyt, vi
siškai tie dalykai nerūpi—jos 
stengiasi sudrumsti pasaulio 
opiniją ir kaltina socialistines 
šalis “užsispyrimu”.

Dar neaišku, kuo ši konfe
rencija pasibaigs, nes tarp 
dviejų pusių esama didelio 
nesutarimo. Tuo tarpu, kai 
pati konferencija yra šaukia
ma patikrinti, kaip Helsinkio 
susitarimai buvo įgyvendina
mi praktikoje, JAV delegaci
ja siekė ją paversti antitary
biniu forumu. Vietoje disku
tuoti nusiginklavimo ir kitus 
klausimus, Amerika reikala
vo, kad pirmosios šešios sa
vaitės būtų paskirtos “žmo
gaus teisių nagrinėjimui Af
ganistane” ir pan.

Pastaruoju laiku dar visiš- | 
kai nelauktai paaiškėjo, kad 
Carterio administracijos rū
pesčiu, slaptai buvo organi- i i
Popiežius lankosi 
Fed. Vokietijoje

Bonn. — Keturias dienas 
Federalinėje Vokietijoje lan
kėsi Popiežius Jonas Paulius 
II. Buvo skelbiama, kad jo 
kelionės tikslas esąs sustip
rinti katalikų bažnyčią tame 
krašte ir suartinti katalikus 
su protestantais.

Jis keliuose miestuose lai
kė pamaldas katalikams, su
sitiko su liuteronų ir žydų 
vadais, užsieniečiais darbi
ninkais. Jis kvietė visus ben
dradarbiauti taikos labui ir 
kovai prieš ateizmą.

Ši popiežiaus kelionė turi 
istorinės reikšmės, nes Vo
kietija laikoma pagrindiniu 
reformacijos kraštu. Jį prieš 
500 metų atskyrė nuo Romos 
vokietis teologas Martynas 
Liuteris. Paulius Jonas II 
yra pirmas popiežius, Vokie
tiją lankantis po 198 m. 1782 
m. Bavarijoje lankėsi Pius 
VI. Šiuo metu Fed. Vokieti
joje yra 26.8 milijonų katali
kų, protestantų esama 26.5 
milijono.

Ateinančių metų pradžioje 
Jonas Paulius II lankysis sią paleisti dar prieš prez.
Filippinuose. | Reagano inauguraciją.

Dalis Los Angeles miesto darbininkų, išėjusių į streiką dėl 
atlyginimų pakėlimo ir geresnių darbo sąlygų. Streikuoja 
trys unijos, atstovaujančios 10 tūkstančių sanitacijos 
darbininkių ir policiją.

auto avarijoje žuvo į tą 
konferenciją važiavęs tarybi
nis disidentas Andriejus 
Amalrik. Mat, jis ir kiti 
antitarybiniai aktyvistai iš 
kitų kraštų, jų tarpe ir emi
grantiniai veikėjai, buvo pla
navę “pasidarbuoti” prieš so
cialistinius kraštus, ypač Ta
rybų Sąjungą.

Trumpai
Madrid. — Willy Brandt, 

socialistų internacionalo pir

ančius Helsinkio 
narius kvietė pa- 
ologinius nesutari- 
iMsirūpinti detante.

mininkas, atidarydamas ke
turių dienų socialistų konfe
renciją, Šiame pat mieste 
posėdžiau;
sutarties
miršti ide
mus ir si
Jam pritarė daugiau kaip 400 
viso pasaulio socialistų atsto
vų.

United Nations. — Pana 
ma išrinkta į vakuojantį Sau
gumo Tarybos postą nuo 
sausio 1 d. Išrinkimo pasiek
ta tik 23-iame balsavime. 
Norėjo būti išrinkta Kostari- 
ką, bet Kuba prieš ją organi
zavo opoziciją. Kitą Lotynų 
Amerikos regionui priklau
sančią Saug. Tarybos vietą 
laiko Meksika.

Bonn. — Fed. Vokietijos 
kancleris Helmut Schmidt, 
kuris šį savaitgalį atvyksta į 
Washingtoną pasitarti dėl 
NATO programos finansavi
mo, tvirtina, jog dabartinė 
ekonominė padėtis verčia 
žiūrėti labai realistiškai į 
prez. Carterio prašymą fi
nansus pakelti iki 3 proc.

Amman, Jordan. — Nori
ma atidėti čia numatytą ara
bų karalių ir valdžios galvų 
susitikimą, skirtą aptarti 
ekonominiams reikalams ir 
parengti politinę strategiją, 
prieš Izraelį. Ypatingai už 
atidėjimą 
vadas Yasir Arafatas ir Siri
ja. Irakas 
susitikimo

stoja palestiniečių

ir Saudo Arabija 
nori.

Paris. — Nors dar nežino
mas Irano atsakymas dėl 
JAV įkaitų paleidimo, bet čia 

asis buvęs JAV 
sekretorius Dr. 

spaudai pareiškė,

lankydam 
valstybės 
Kissinger 
kad, jo nubmone, įkaitai bū
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Trumpi, bet reikšmingi 
komentarai

RADO KUO DIDŽIUOTIS ...

“Amerikos balsas” neseniai 
pranešė didžiai svarbią, tie
siog istorinės reikšmės infor
maciją. Perskaitykime ją 
kartu: “Respublikonų kandi
datas R. Reagan . . . aplan
kė lietuvius Chicagos Market 
parke. Prie lietuviškos baž
nyčios svečią pasitiko didelė 
minia žmonių, tame tarpe 
tautiniais rūbais apsirengęs 
jaunimas. Lietuviškame res
torane Ronaldas Reagan val
gė priešpiečius . . .

Atsisveikindamas respubli
konų prezidentinis kandida
tas lietuviškai tarė “ačiū”.

Kaip matome, tai velnio
niškai stambus įvykis “veiks
nių” padangėje. Žinia, kandi
datai—tiek demokratinis, 
tiek respublikoninis pačioje 
rinkimų panosėje turi daug 
jiems labai nemalonaus dar
bo: lankytis visur—netgi ne
grų ir puertorikiečių slamuo- 
se, spausti purvinas ir šva
rias, geltonas ir baltas, juo
das ir neaiškioj spalvos ran
kas.

Toks jau mūsų rinkiminės 
sistemos pagrindas ir didžio
sios politikos esmė.

Dėsninga, kad prieina net
gi lietuvių eilė, ir vargšas 
kandidatas rizikuoja lūžti lie
žuvio lietuvišku “ačiū” ar 
gauti nedidelį pilvo sutriki
mą nuo tautiškų priešpiečių.

Bet ko tik nedaroma var
dan tos politikos! Normalūs 
amerikiečiai visa tai ir prii
ma kaip rinkiminį vaidinimą, 
bet lietuviškų “veiksnių” net 
ir labai norėdamas šiai kate
gorijai nepriskirsi: jie džiau
giasi ir didžiuojasi, lyg vai
kas geležėlę radęs. Kaip ži
nome, lygiai toks pat 
džiaugsmas juos apima kai 
Washingtone koks nors val
dininkas teikiasi išklausyti 
“atstovų” ir jiems pažadėti 
toliau “nepripažinti” ar “už
ginti tvirtą laikymąsi”. . .

Na, o jeigu koks nors 
kandidatas ar jau išrinktas 
leistų “veiksniams” bučiuoti 
ranką (ar dar kokią kitą kūno 
dalį)—kaip tada? Bučiutų. Ir 
trimituotų, koks tai didžiulis 
laimėjimas lietuvybei ir ypač 
tautiniam veikimui.

Pirmyn į. . . niekur
“Draugas” leidžiamas Chi- 

cagoje, mane sudomino 
straipsniu, netgi vedamuoju. 
Tiesa, parašytas jis visiškai 
ne krikščioniškoje dvasioje— 
o kaip tik tokia dvasia, atro
dytų, labiausiai tiktų šiam 
laikraščiui. Tai net ne 
straipsnis, o tiesiog kovos 
šauksmas. Paskaitykite:

“Visi, kurie esame šio 
krašto piliečiai ar JAV-bėse 
gyvename, turime visomis 
išgalėmis remti Amerikos 
vyriausybės pastangas stip
rinti jos saugumą, remti jau
nų vyrų registravimą ir 
eventualiai jų pašaukimą ka
rinei tarnybai.

. . . Taigi, darykime viską, 
kad Amerika būtų stipri ir 
galinga. O tokia ji bus, jei 
visi gyventojai rems ginkla
vimosi pastangas”.

Nei daugiau, nei mažiau. 
Tik ponams iš “Draugo” no
risi priminti, kad visi Ameri
kos gyventojai nerėmė ir 
nerems beprotiškos politi

United States, per 6 months. . . $6.50 
Canada, Lat. Amer., 6 months . $8.00 
Foreign countries, 6 months . . . $8.00

kos, vedančios į tarpusavio 
susinaikinimą, tai yra—į nie
kur.

Kaip tik didžioji dauguma 
amerikiečių labai gerai su
pranta, ką reiškia ginklavi
mosi varžybos (ta proga no
riu priminti, kad patys 
“Draugo” ponėkai, kaulyda
mi savo skaitytojų aukų, 
kone kasdien šaukia apie 
didėjančias popieriaus kainas 
ir gyvenimo brangimą), ir 
tam ryžtingai priešinasi.

Tiesa, pas jus jau taip yra, 
kad dažnai lemia ne daugu- 
mos balsas. Ir dabartinė ad
ministracija, ypač preziden
tas Carter, laikas nuo laiko 
pučia karines dūdas, netgi— 
atomines. Prezidento doktri
na apie limituotą atominį 
karą susilaukė griežtos kriti
kos tiek pas mus, tiek ir 
kitur. Tai ir suprantama: 
nuolatinė įtampa, netikru
mas rytojumi visiems paky
rėjo. Žmonės nori ramiai 
gyventi ir dirbti.

Ar tą žino “Draugo” re
daktoriai? Manau, kad taip. 
Jie už rekrūtų ėmimą, nes 
patys per seni, kad atsidurtų 
jų tarpe. Jie—už viską naiki
nantį karą arba bent jau už 
tokias ginklavimosi varžy
bas, kurios mus paliktų be 
kelnių. Ką gi, tai yra žmo
nės, praktiškai viską (tame 
tarpe ir realybės jausmą) 
seniai praradę.

Bet juk jų—menkas žiups
nelis . . .

Kaip “vargsta” 
Lietuvos žmonės

Pati įvairiausia “veiks
nių”—“vaduotojų” spauda 
pastoviai rašo apie tai, kaip 
“vargsta” dabartinės Lietu
vos žmonės.

Iš. tos spaudos sužinome, 
kad jie ten vaikšto nuogi, 
alkani, ir jeigu ne dosnūs 
dėdės ir dėdienės iš Ameri
kos jau seniai būtų badu 
ižmirę ir net įkapių neturėtų.

Iš tos spaudos sužinome, 
kad jeigu Lietuvoje kas nors 
ir padaroma—na, pavyz
džiui, šimtai gamyklų, pasta
tomi Lazdynai, Karoliniškės, 
Žirmūnai ir ištisai nauji 
miestai—tokie, pavyzdžiui 
paminėsime, kaip Elektrė
nai—tai viskas daroma tik 
tam, kad naivuoliams užsie
niečiams akis apdumtų. Kai 
prasideda turistinis sezonas, 
visa tai išvyniojama ir susta
toma, baigiasi sezoną—vėl 
sulankstoma ir padedama. 
Iki kitų metų.

Iš tos spaudos sužinome, 
kad Lietuvos žmonės baisiai 
nenori elektros—kam ji net 
Lietuvoje išrasta, ir naujų 
namų su vandentiekiu bei 
kitokiais patogumais: esą, 
tupėti už kluono taip būdinga 
lietuviškai dvasiai ir toji dva
sia dabar beviltiškai nyks
tanti, ir dėlei to kartu nepa
taisomai smunkąs Lietuvos 
laukų derlingumas.

Daug ką sužinome iš tos 
spaudos.

Ir kaskart—vis kažką nau
jo ir nepaprasto. Taip antai 
vartydamas žurnaliuką 
“Laiškai lietuviams” sužino
jau:

“Paskutiniu laiku kaimuose 
komunistai įkūrė 1665 knygų 
rinkyklas ... Į jas be kaimo 
mokytojų, gydytojų, ūkio va-

“LAISVE”

Kas ką rašo ir sako
JAU IR JĖZUITŲ 
KUNIGŲ ORGANAS 
NEBESUPRANTA 
IR RŲSTINASI

Chicagos kunigų organo 
“Draugas” redaktoriai, ma
tyt, nebesupranta. Straips
nyje “Galilejo išteisinimas?” 
jie rašo:

“1633 m. Katalikų bažny
čios Inkvizicija padarė vieną 
savo žinomiausių nuospren
džių. Ji paskelbė Galileo Ga
lilei esančiu heretiku už tikė
jimą, kad pasaulis sukasi 
aplink saulę, o ne atvirkščiai. 
Nuo to laiko visas pasaulis 
yra priėmęs Galileo hereziją 
kaip tiesą.

Prieš kelias savaites popie
žius Jonas Paulius II įsakė 
bylos persvarstymą. Tikima
si,' kad tai netrukus prives 
prie Galileo, nors ir pavėluo
to, išteisinimo.

Akciją bylai persvarstyti 
pradėjo prancūzas dominin
konas kunigas Dominique 
Dubarle, pats mokslininkas, 
prieš maždaug 20 metų. Jis 
buvo susisiekęs su tuometi
niu popiežium Jonu XXIII, 
bet popiežius mirė prieš už- 

' baigiant bylą. O popiežius 
Paulius VI neparodė jokio 
susidomėjimo byla. Tik per
nai, esant naujam popiežiui, 
pasisekė išgauti bylai per
svarstymą.

Jeigu pasiseks išteisinti 
Galileo, ši byla turės įdomią 
istoriją. Domininkonai vado
vavo Inkvizicijai, kuri nutei
sė Galileo, tuo tarpu domi
ninkono pastangomis išgau
tas persvarstymas. Be to, 
popiežius, lenkas, yra įsakęs 
persvarstymą, kuris netie
siogiai išteisins kitą lenką— 
Koperriiką—kurio teorijomis 
remdamasis Galileo priėjo iš
vados, kad pasaulis sukasi 
aplink saulę.'7

DAR APIE SANTYKIUS 
TARP TARYBŲ 
SĄJUNGOS IR 
AFGANISTANO

Iš Kabulas pranešama, kad 
Afganistano vadas Babrakas 
Karmalis neseniai sugrįžo iš 
Tarybų Sąjungos, kur jie 
lankėsi su oficialiu vizitu, per 
interviu savo šalies radijui ir 
televizijai spalio 28 dieną 
pasakė:

“Tarybų Sąjunga vėl tvir
tai pareiškė, kad ji interna- 
cionalistiškai remia afganų 
tautą. Afganistano liaudies 
demokratinę partiją ir Afga
nistano Demokratinės Res
publikos vyriausybę jų kovo-** 
je ginant Balandžio revoliuci
jos iškovojimus, ypač jos 
antrąjį etapą, kovoje prieš 
užsienio agresiją ir kišimąsi, 
už revoliucinio Afganistdno 
nepriklausomybės, nacionali
nio suverenumo ir teritorijos 
vientisumo stiprinimą.

B. Karmalis nuoširdžiai pa
dėkojo Tarybų Sąjungai už 
šią brolišką pagalbą ir para
mą. Jis pažymėjo, kad drau
giški ir visapusiški kaimyni
nių šalių santykiai kasdien 
vis labiau vystomi dviejų 
šalių tautų interesais, taikos 
ir regiono bei viso pasaulio 
tautų saugumo interesais. Is
torinė šio vizito reikšmė atsi
spindi pasirašytame Tarybų 

dovų užsuka iš baimės (pa
braukiau aš—V. M.) ir eili
niai laukų bei kolūkių darbi
ninkai”.

Perskaičius tai, viskas su
prantama, ypač tas skaity
mas “rinkyklose” iš baimės. 
Bet lyg gyvatės raitosi ir 
klaustukai. Jei palyginti šį 
išminties kupiną rašinį su 
kita “veiksnių” spauda, nori
si paklausti: argi Lietuvoje 
dar yra kaimai? Argi juose 
gali būti mokytojų? Iš kur 
ten gydytojai?

Išvada: rašinį “Laiškai lie
tuviams” aiškiai bus parengę 
komunistų agentai.

Vladas Mikšys 

Sąjungos ir Afganistano pa
reiškime, kuriame nurodyta, 
kad šalys yra labai paten
kintos aukštu mūsų partijų, 
Valstybių ir tautų nesava
naudiško bendradarbiavimo 
lygiu, ir kuriame numatyti 
tolesnio broliškų santykių 
plėtimo keliai. Šie santykiai, 
be abejo, bus dar tvirtesni, 
vaisingesni ir draugiškesni, 
pabrėžė B. Karmalis.”

LIETUVIŲ KUNIGŲ 
BIZNIS GILIAUSIOJE 
KRIZĖJE, 
BANKRUTUOJA

Tai sužinome iš Brooklyno 
pranciškonų kunigų organo 
“Darbininko”. Jis taip susi
rūpinęs, jog net savo lapkri
čio 7 d. vedamąjį pavadino 
“Išeivija be kunigų”. Pasi
klausykime:

“Amerikos katalikai vys
kupai lapkričio 10-16 skelbia 
pašaukimų savaitę. Pašauki
mu problema svarbi ir lietu
siam . . . Lietuvių tarpe pa
saukimų į kunigus padėtis 
yra liūdna ir be regimų 
prošvaisčių. Per paskutinius 
kelerius metus visame lais
vame pasaulyje buvo įšven
tinti tik keli lietuviai kuni
gai. Gi per tą patį laiką mirė 
kelios dešimtys kunigų.

Dabar laisvame pasauly 
dar yra apie 600 lietuvių 
kunigų. Tačiau tas nemažas 
skaičius yra labai apgaulin
gas, nes tik apie 20 kunigų 
yra jaunesni negu 50 metų, o 
apie 70% visų išeivijos kuni
gų artėja prie 70 metų arba 
juos jau yra peržengę. Vado
vaujantis gyvybės draudimo 
bendrovių amžiaus pramato- 
mumo skale, po 10 metų 
lietuvių išeivijoj dar bus apie 
300 kunigų, bet iš jų tik 
10%, arba apie 30 kunigų, 
bus tarp 45 ir 65 metų 
amžiaus, o 90%, arba 270 
kunigų, bus po 70, 80 ar net 
daugiau metų.

Dešimtmetis prabėgs labai 
greit. Sielovada lietuvių kal
ba dar bus reikalinga. Bet 
kas joj bedirbs? . .

Kai kas mano, kad parapi
jose dirbančių kunigų stoką 
atsvers vienuoliai. Tokios 
viltys yra nepagrįstos, nes ir 
lietuvių vienuolijų—tiek vy
rų, tiek ir moterų—narių 
skaičius yra labai ribotas ir 
jų amžius pažengęs, o 
prieauglis yra labai nežy
mus.

Vienuolijų padėtis yra gal 
net kritiškėsnė, kadangi 
jom, kaip saugiausiom ir 
ilgiausiai išlieltančįom insti
tucijom, yra patikėti didžiu
liai tautos lobynai: ligoninės, 
senelių namai, jaunimo sto
vyklavietės, jaunimo centrai, 
kultūros židiniai, spaustu
vės, knygų leidyklos, spau
da; meno kūrinių galerijos, 
bibliotekos, muziejai, tautos 
archyvai.

Nariam senstant ir nesant 
prieauglio iš lietuvių jaunimo 
tarpo, vienuolijos—o kartu ir 
mes visi!—tuoj pat atsisto
siu! prieš žiaurią dilemą: ką 
daryti su tais lobynais? Kam 
juos patikėti ir kam perduo
ti? Kaip juos tautai ir ateičiai 
išsaugoti?

Kas kaltas, kad pašaukimų 
staiga nebėra? . . . Visa su
sumavus, tyrimai parodė, 
kad pašaukimų klausime di
džiausios reikšmės turi drau
gai, namai ir mokykla.”

GRIEŽTAI KRITIKUOJA 
IR SMERKIA

“Vilnies” redaktorius S. J. 
Jokubka savo kolumnoje 
“Kasdien” rašo:

’'Niekas taip nenervina 
reakcinių nacionalistų, kaip 
emigracijos lietuvių turisti
nės kelionės į Lietuvą. Kokių 
pažiūrų ar įsitikinimų bebū
tų, nuvykę dauguma pama
to, kad ten taip nėra, kaip 
čia jiems pumpuojama į gal
vas. Gal ir nėra kaip čia 

Amerikoje, bet žmonės gy
vena, ir gyvena daug pasitu- 
rinčiau, negu gyveno anks
čiau; stato naują gyvenimą ir 
žino, kad rytoj bus geriau, 
negu yra dabar, ateitimi be
veik nėra ko rūpintis, darbo 
bus visuomet, apsirgsi—gy
dys, jeigu vaikai nori moky
tis—gali mokytis . . .

Sugrįžusių iš turistinės ke
lionės toks pakeitimas požiū
rio į Lietuvą, reakciniams 
nacionalistams peilis po kak
lu. Bet ką gi, kaip seno 
arklio negalima išmokinti eiti 
vaga, taip suaugusiam žmo
gui smegenų nebeišplausi.

Bet yra ir jaunų žmonių, 
kurie vyksta pamatyti savo 
tėvų žemės. Cleveląndo 
“Dirva” jau šaukia, reikia 
kas nors daryti. Girdi, nepa
kanka, kad L. Moterų Fede
racija paskelbė atsišaukimą 
nukreiptą prieš jaunų žmo
nių keliavimą į Lietuvą, pra
tartu ir iš vadovybių laukti 
"tokio informacijų žodžio.”

Ar iš šio reakcinių naciona
listų naujo užmojo kas išeis, 
pamatysim.

GRAŽŪS, DRAUGIŠKI 
SANTYKIAI TARP 
ETIOPIJOS IR
TARYBŲ SĄJUNGOS,

Spalio. 28 dieną Maskvoje 
baigėsi derybos tarp Tarybų 
Sąjungos ir socialistinės 
Etiopijos atstovybių.

Derybose buvo konkreti
zuotos Tarybų Sąjungos ir 
Socialistinės Etiopijos toles
nio draugiškų santykių plėto
jimo pagrindinės kryptys. 
Didelis dėmesys buvo skirtas 
Tarybų Sąjungos ir Etiopijos 
ekonominio bendradarbiavi
mo klausimams.

Buvo toliau svarstomi kai 
kurie tarptautiniai klausi
mai. Abi šalys vieningai pa
sisakė už aktyvią kovą prieš 
karo pavojaus didėjimą, Už 
tai, kad ginčijami klausimai 
būtų sureguliuojami taikio
mis politinėmis priemonė
mis, kad įtempimo mažini
mas būtų paverstas stabilia 
tarptautinio gyvenimo ten
dencija.

Derybos vyko draugiškai, 
savitarpio supratimo aplin
koje.
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Winter wonderland/

ALFONSAS MALDONIS
Tarybų Lietuvai
Jau kryžiai pakeliui išreto, — 
Šviesos tvane tave matau!
Tu įgyji, ko metų melai 
Ir šimtmečiai gailėjo tau.

Nėra su kuo tave palygint, 
Tavęs, panemuniuos jaunos, 
Tavęs, mums davusios po lygiai 
Šviesos ir duonos, 
Ir dainos.

Miškų ir upių grožis liko, 
O kiek naujos dienos gėlių 
Įpinta šventiškan vainikan — 
Jau suskaičiuot nebegaliu.

Žvilgsniu neapimuŽvilgsniu neapimu — tik spėju, 
Daug ką širdim tik nujaučiu! 
O kaip išaugti tu suspėja!
Iš savo priemiesčių kurčių,

Iš savo sodžių samanotų!
Nauji keliai kur nutiesti, 
Kur duonos kvapą, tirėtą, sotų, 
Kiekviename name jauti.

. I •
Žydėk, įliejus kraujo lašą
Į vėliavą, kurią tautų 
Draugystė pergalingai neša 
Žeme ir mėlynu skliautu.

LAIŠKAI
Tu laisvės vėliavoj raudonoj
Per amžius būsi, kaip esi!
Kaip meilė būsi Ir kaip duona — 
Ir amžina ihums, ir skalsi!

Sveikina is Italijos
Fizikos matematikos moks

lų daktaras, akademikas Vy
tautas Statulevičius rašo iš 
Milano, Italijos: *

“Didžiausi linkėjimai iš Ita
lijos. Esu čia mėnesiui vizi
tuojančiu profesorium. Da
bar Milane. Važiuosiu dar į 
Florenciją, Neapolį ir Ro
mą.. .

Didžiausi linkėjimai vi
siems pažįstamiems!”

Vytautas Statulevičius

Sveikinkite savuosius 
per “Laisvę”

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

ADMINISTRACIJA

Žiemos švenčių ir Naujųjų 
metų proga, sveikinu “Lais
vės” personalą, visus skaity
tojus, draugus ir pažįstamus, 
Amerikoje ir Kanadoje, gi
mines ir draugus “Tėviškės” 
ir “Gimtojo krašto” darbuo
tojus, Tarybų Lietuvoje.

Linkiu visiems laimingų 
Naujų 1981 metų, geriausios 
sveikatos ir sėkmės jūsų 
darbuose.

Su gilia pagarba,
Maria Giliam

Melburnas Australia

UNEMPLOYMENT PICTURE 
(10 LARGEST STATES!

Massachusetts! 6.6%

Paraudo, nušvito 
aptemę rytai!

Pavasaris žemėj plasnoja,—
Žydynėj čirena

pakilę aukštai
Pulkai vyturių. Iš tolo

Skardena gegučių balsai
Ir dūzgia bitutės sodely,
Į sielą atklysta

švelniausi jausmai— 
Į didelį darbą jie kelia.

Kęstutis Balčiūnas

California | 7.2%

Now Jersey ] 7.3% ‘

Now York 7.5%

Pennsylvania 7.7%

Ohio 2]8.5%

Illinois __ _|©.2%

Michigan|13.4%
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“VISKAS PRASIDĖJO 1963 METAIS . .
[INTERVIU SU VYTAUTU KAZAKEV1C1UM1I

^‘Lietuvių išeivijos istorikų, 
jos dabarties tyrinėtojų tar
pe žinomas yra Vytauto Ka- 
zake/iČiaus vardas. Periodi
koje ir knygose jis paskelbė 
nemaža darbų iš JAV lietu
vių pažangiosios kultūros 
praeities, daug rašo apie 
išeivijos dabartinės literatū
ros, visuomenės ir politikos 
reiškinius bei žmones.

Vytautas Kazakevičius pa
ruošė (kaip sudarytojas, re
daktorius ar bendraautorius) 
eilę lietuvių emigracinės lite
ratūros ir publicistikos kny
gų. Jų tarpe literatūros an
tologijas—poezijos “Graži tu, 
mano brangi tėvyne”, pro
zos—“Emigranto dalia”; me
morialinę R. Mizaros knygą 
“Amžiais su gimtine”, J. 
Milerio-Dzūkelio “Metai ir 
bendražygiai”.

Jis taip pat sudarė, parašė 
įvadinius straipsnius ir kitaip 
prisidėjo leidžiant emigraci
jos rašytojų A. Tūlio, S. 
Vitaičio, J. NĮikuckio, M. 
Katiliškio ir kitų knygas.

Iš raštų ir asmeniškai Vy
tautą Kazakevičių plačiai pa
žįsta JAV ir kitų kraštų 
lietuvių imigrantai. Jo 50 
metų sukakties proga (gimė 
1930 m. rugsėjo 28) pateikia
me interviu su jubiliatu, lin
kėdami jam sveikatos ir to
lesnės aktyvios kūrybinės' 
veiklos.

— Kada ir kaip Jūs pradė
jote domėtis lietuvių išeivija, 
tyrinėti jos istorija ir dabar
ties kelius, visuomeninę bei 
kultūrine veikla?

— Neturėjau ir neturiu už
sienyje nė vieno giminaičio, 
neteko ieškoti ten savo vai
kystės draugų, tad nei gim
nazijoje, nei universitete, nei 
dirbdamas laikraščių redak
cijose, nepagalvodavau apie 
užsienio lietuvius, nežinojau 
nei jų kultūros, nei istorijos. 
Prisimindamas, kaip sunkiais 
pokario metais gimnazijoje 
gaudavome iš pažangiųjų 
užsienio lietuvių taip reika
lingą paramą—drabužius ar
ba apavą iš jų dosnių suntų, 
ir nesusimąstydavau, kas gi 
yra toji lietuvių išeivija. Ži
noma, bendrų humanitarinių 
interesų, smalsumo dėka vė
liau, studijų ir darbo-metais, 
buvo neišvengiamas tam tik
ras susipažinimas su išeivija, 
bet nė į galvą negalėjo už
klysti mintis, kad užsienio 
lietuvių gyvenimas, jų istori
ja ir kultūra yra sritis, kur 
atsiveria tokios plačios nau
dingo ir įdomaus darbo gali
mybės. Tuo metu jau buvo 
išleista išeivių autorių kny
gų, atvykdavo turistinės už
sienio lietuvių grupės, bet 
atkreipti į tai dėmesį neleido 
žurnalistiniai savi darbai 
(dirbant sporto žurnalistu, 
tekdavo savaitgaliais daug 
laiko praleisti varžybų vieto
se, nemaža keliauti po Lietu
vos ir visos šalies miestus, 
darbo operatyvumas pasi
glemždavo ypač daug lai
ko .. .)

Viskas prasidėjo 1953 m. 
Jau buvo kilusi mintis, jog 
reikia keisti darbą: visados 
linkęs į literatūrą ir apskritai 
kultūrą, pradėjau po ilgesnės 
pertraukos grįžti prie recen
zijų ir literatūrinių apžvalgų. 
Sportinė žurnalistika nežadė
jo sudaryti sąlygų rimčiau 
grįžti prie tos srities, kuri 
man visada atrodė artimiau
sia. Tuo metu “Tėvynės bal
są” redagavo Mykolas Jacke
vičius, ir ačiū jam, buvau 
pakviestas jo pavaduotoju. 
Su juo buvome seni pažįsta
mi: kaip tik M. Jackevičiaus 
vadovaujamas pradėjau pro
fesionalų žurnalisto darbą— 
būdamas dar I kurso studen
tas, “Tiesoje” jau dirbusio 
savo gimnazijos draugo B. 
Raguočio (su juo drauge mo
kiausi nuo pirmos iki pasku
tinės klasės) rekomenduotas 

1951 m. gegužės 25 d. atėjau 
į “Tiesą”, kur j;avau laiškų 
skyriuje įskaitininko darbą, 
o skyriui kaip tik ir vadova
vo M. Jackevičius; jis sten
gėsi įtraukti mane į literatū
rinį darbą, tad tada prasidė
jo ir mano kelionės—pirmoji 
komandiruotė į Žiežnąarius, 
antroji—į Anykščius ir t. t. 
Bet tuomet drauge labai neil
gai užsibuvome: man, para
šiusiam pirmą rimtesnę re
cenziją “Tiesoje” (apie rumu
nų rašytojo M. Sadavianu, 
knygą), G. Zimanas pasiūlė 
eiti dirbti literatūriniu dar
buotoju, o M. Jackevičius 
išėjo redaguoti pradėto leisti 
“Sporto” žurnalo; rašinėjau 
vėliau ir jo laikraščiui, nes 
abu buvome sporto mėgėjai. 
Tad ir mielai sutikau eitį 
dirbti visai nežinomo darbo į 
“Tėvynės balšą”.,Jen buvo 
daugiau laisvo laiko? nepaly
ginamai ramesnis gyveni
mas, na o ir kontaktų su 
literatūra pasirodė daugiau, 
negu tikėjausi. Ėmiausi emi
gracijos autorių knygų, norė
damas žinoti darbą, kurį pra
dėjau.

Netruko prabėgti laikas, 
kai jau buvau jų perskaitęs 
apie porą šimtų. Pažintis su 
išeivių literatūra palengvino 
tai, jog nuo gimnazijos metų 
domėjausi literatūra, turėjau 
joje sukauptų šiek tiek žinių, 
tame tarpe ir apie rašytojus, 
kurie per karą atsidūrė sve
tur; pirmieji mano rašiniai 
respublikinėje spaudoje 
(1949 m.) buvo kaip tik 
literatūros temomis. Dirbda
mas “Tiesoje” (kurį laiką 
literatūros ir meno skyriaus 
vedėju) ir studijuodamas ar
timai susipažinau su daugeliu 
rašytojų ir t. t. Bet niekas 
taip nesuriša su darbu, kaip 
žmonės, gyvieji ryšiai su 
jais—prasidėję glaudūs kon
taktai su tautiečiais paskati
no siekti kuo geriau pažinti 
jų likimus, imtis darbo, ku- 
riamę pasirodė esą plačiausi 
dirvonuojantys laukai—tik 
piešk žemele, tik dirbk, tik 
domėkis ir ieškok.

Praėjus trejetui-ketvertui 
metų, kai kam pasirodė, kad 
šią sritį jau žinau tiek, jog 
galiu ir sunkesnio darbo im
tis. Tačiau gavęs administra
cines pareigas, vėl laisvą 
laiką “suspaudusias” iki mi
nimumo, jau nebepaleidau 
išeivių literatūros, o drauge 
vis labiau gilinausi į pačią 
emigracinę istoriją, ką pa
skatino besiplečianti asmeni
nė pažintis su pažangiais 
veikėjais. Šioje srityje įvai
riais būdais kaupiamos žinios 
ir padėjo patogiau “įsitaisyti 
leidybiniame darbe, kur pa- 
grindinis laikas vis tik lieka 
plačiai knygai, nors ir jo 
nepakanka visiškam atsida
vimui vien išeiviškai kultū
ros temai, jos tyrinėjimams, 
mokslinei veiklai—ir čia pa
kanka gaišinančių išeiviškai 
temai “pašalinių” reikalų . . .

— Jūs dirbate “Minties” 
leidyklos “Gintaro” redakci
jos vedėju. Ši redakcija, kaip 
žinoma, rengia ir leidžia gre
ta užsienio skaitytojams 
skirtų leidinių ir išeivijos 
tematikos literatūrą. Kas 
naujo čia pasirodys artimiau
siu metu?

— Išleidę šiemet Ant. Pe- 
trikos raštus, buvome likę be 
šios serijos raštų rankraščių. 
Tad šią vasarą, viešint mie
lam bičiuliui V. Railai, suta
rėme, kad ruošime spaudai 
jo atminimų rankraštį—“Nuo 
Rozalimo iki Kalifornijos”. 
Darbą pradėjome, tikimės 
šiemet išsiųsti rankraštį į 
spaustuvę. Turėdami rank
raštį, pasiūlėme išleisti savo 
pirmąją knygą Laurynui Ka
počiui—dabar jis baigia jį 
ruošti ir tikimės rugsėjo 
mėn. pradėti redaguoti jo 
studiją, apie senąją lietuvių 

išeiviją ir jos politinius bei 
ideologinius ryšius su Lietu
va (iki 1940 m.). Turime 
paruošę labai netikėtą vienos 
£ikagietės—“dipukės” knygą 
apie Market parketo veikė
jus, kurią dėl jos įdomumo ir 
naudingumo leidžiame jos 
privačiu prašymu; rugsėjo 
mėn. rankraštis iškeliaus į 
spaustuvę. Jau renkama 
spaustuvėje B. Raguočio 
knyga apie senosios išeivijos 
kultūrą—“Prie ištakų”. Na, 
o apie kitus leidinius jau ne 
sykį rašiau JAV lietuvių 
spaudoje: kai kurios temos 
užsakytos, kai kurios knygos 
išeis, jeigu pajėgėsiu ar su
gebėsiu ir pats įvykdyti savo 
įsipareigojimus. Tarpi tokių 
užplanuotų knygų yra K. 
Karosienės raštai, D. Šo- 
lomsko, A. Jonikienės ir kitų 
knygos, o prie kiekvienos jų 
ruošimo, jei jo imsis ir kiti 
kolegos būtinai teks skirti 
nemaža savo pastangų dalį.

— Ką šiuo metu ruošiate 
iš stambesnių savo darbų?

Bijau sakyti, jog ir vėl liks 
tai pažadais. Juk seniai žadė
jau paruošti dar 1976 m. 
parašytą senosios užsienio 
lietuvių kultūros istorijos 
apybraižos rankraštį, viešna
gės JAV metu jam dar pa
rinkau medžiagos, o dar iki 
šiol neprisėdau . . .Vis atro
do, patogiau, reikalingiau 
tai, kas lengviau, kas po 
ranka—tai “Pergalei”, tai 
“Gimtajam kraštui’’, tai 
“Kultūros barams”, tai 
“Laisvei” ar “Vilniai”. O kny
ga reikalauja kažkokio atsi
žadėjimo, sugebėjimo atsiri
boti nuo “einamųmų”, smul- 
kesnkų darbų. Be to, ir 
tarnyba verčia vis imtis kitų 
skubių įsipareigojimų—kad 
ir knygas organizuoti, bet ne 
save. Po kelionės į JAV 
rašinėdamas, pamačiau, jog 
susikaupiau medžiagos dau
giau negu bet kas apie Lietur

ŽURNALISTO PASTABOS

BUDRI “VADUOTOJIŠKA” A.KIS
Rašydama lipie Tarybų Są

jungos ekonominius projek
tus, pasaulio spauda pirmoje 
eilėje mini garsųjį BAM-ą— 
taip sutrumpintai vadinama 
Baikalo—Amūro magistralė. 
Tai visai natūralu—ši di
džiausia Tarybų Sąjungos 
statyba neturi analogo pa
saulinėje praktikoje. Minima 
magistralė įkvėps gyvybę 
milžiniškiems Tarybų Sąjun
gos Siaurės ir Tolimųjų Rytų 
rajonams, kurie. savo plotu 
prilygsta visai Vakarų Euro
pai. 60 tūkstančių žmonių, 
kurių didžioji dauguma—jau
nimas (jų tarpe ir iš Lietu
vos), negaili jėgų, kad kuo 
greičiau būtų įsisavinti milži
niški ištekliai, esantys šiame 
atšiauriame krašte. 40 mili
jardų tonų koksinės akmens 
anglies, virš 3 milijarų tonų 
geležies rūdos, gausūs va
rio—nikelio telkiniai, įvairūs 
mineralai, aliuminijus, nafta, 
dujos,’ asbestas—štai toli 
gražu nepilnas sąrašas ten 
esančių gamtos turtų, taip 
reikalingų liaudies ūkiui. 
Štai kodėl šimtametę taigos 
tylą drumsčia mašinų gaus
mas, iškyla nauji miestai.

Tai labai nepatinka Vakarų 
reakcionieriams, jų tarpe ir 
taip vadinamiesiems Lietu
vos “vaduotojams”. Pažvel
kim, ką apie BAM-ą rašo jų 
spauda. Taigi atskleidę var
pininkų filisterių draugijos 
leidžiamo žurnalo puslapius, 
surandame tūlo Kazio Kar
velio apmąstymus. Jis nusi
rašė iki to, kad dar mažai 
ištirtų gamtos turtų įsisavi
nimo darbus šiandien kaip 
nuopelną pripažino japo
nams, kurie ėmė šniukštinėti 
po Sibirą, paveikti arabų

“LAISVĖ”

Vyt. Kazakevičius [centre]
vių Meno Sąjungą—sudariau 
sutartį su “Minties” leidykla 
dėl 15 lankų apimties rank
raščio “Proletarinio meno ke
liu”, kuris turėtų virsti kny
ga 1982 m. Vadinas, vis tiek 
reikės prisiversti—tuo la
biau, jog ši tema pagaliau 
patvirtinta kandidatinei di
sertacijai . . . Kaip sakoma, 
teks save nugalėtiK . . O 
jeigu tai pavyktų, įgalima 
būtų imtis ir knygos apie 
JAV lietuvius (anos viešna
gės pagrindu), ir padirbėti 
su periodikoje paskelbtais 
rašiniais apie išeivišką lite
ratūrą, atrenkant juos ir 
sutelkiant viena mintimi su
jungtame rinkinyje, ir vis 
dėlto Lotynų Ameriką prisi
minti (jos vis nepalieku užm 
arštyje), ir. . Tiek to su 
pažadais ar idėjomis. “Vaga” 
jau išsiuntė mano sudarytą 
Belgijos lietuvio E. Cinzo 
apsakymų knygą “Spąstai”, 
sutartį su leidyklą VI. Šlaito 
eilėraščių knygai paruoš
ti .. .

— Dabar privatus klausi
mas, kuris, manome, domins 
skaitytojus: gal galite tarti 
keletą žodžių apie savo šei
mą, jos gyvenimą ir darbą?

— Esu kilęs’ iš didokos 
Aukštųjų Šančių darbininko 
šeimos, todėl vaikystė ir 
jaunystė visiškai nelepino— 
vargą gerai pažįstu. Gal tai 
ir darbui kjek užgrūdino. 
Augome šeši vaikai, iš jų aš 
vyriausias buvau. Dvidešimt 

pasibranginimo su savo aly
va. O galutinai esą Sovietus 
paveikė Jungtinių Tautų ra
portas dėl pasaulio žaliavų 
resursų, kuriame juodu ant 
balto buvo parašyta, kad ke
turių neištirtų pasaulio rajo
nų tarpe minėtinas ir Sibi
ras. Tarybų Sąjunga esą 
pajuto, kad jos prestižui su
duotas nemenkas smūgis iij 
galtovtrūkščiom puolė staty
ti BAM-ą. Bet čia ne viskas. 
Pasirodo, tiek prestižo klau
simai, tiek ekonominės prie
žastys-tėra menkutis figos 
lapelis, nesugebantis paslėp
ti ’ tikrosios Baikalo—Amūro 
magistralės statybos priežas
ties. Pasirodo, šrstatyba yra 
velnioniškai klastingos ža
bangos, kurių tikslas—pra
žudyti Lietuvą! Netikite? Ko 
gero, jūs naiviai galvojate, 
kad Sibiro Turtų įsisavini
mas pakels šalies ekonomi
ką? O tuo pačiu padidins visų 
gyventojų, jų tarpe ir Tary
bų Lietuvos, žmonių gerovę. 
Štai čia šuva ir pakastas. 
Komunistų klasta yra taip 
giliai paslėpta, kad toli gražu 
ne kiekvienas ją besugeba 
įžvelgti!

Paanalizuokim, siūlo aky
las ir ausylas—ypač ausy
las!—varpininkų filisterių 
draugijos atstovas, ko va
žiuoja Lietuvos jaunimas į tą 
BAM-ą? Gal jį vilioja aukšti 
tautų draugystės idealai? 
Viešpatie apsaugok! Gal jam 
rūpi tarybinių tautų ateitis? 
Žinoma, ne! Kodėl jaunimui 
turėtų rūpėti jo ateitis? Tai 
gal jį traukia romantika, 
Sibiro gamtos grožis? Jokiu 
būdu! Pasirodo, mūsų jauni
mą tenai traukia vien pini
gai. Galimybė nusipirkti ma

metų išgyvenau Šančiuose, 
nuo 1950 m. rudens—pasto
vus vilnietis. Universitetą 
baigiau dirbdamas “Tiesoje”, 
bet diplomą pavyko gauti su 
pagyrimu; tik studentiškos 
jaunystės taip ir nepažinau— 
ji liko vaikams. 1953 m. 
vedęs tos pačios “Tiesos” 
darbuotoją ir tos pačios spe
cialybės studentę, kuri dabar 
jau daugiau kaip 25 metus 
dirba Eltoje, augina dvi duk
ras—vieną jau universitetą 
baigusią, kitą—vidurinėje 
mokykloje tebesimokančią.? 
Per tą laiką netekau tėvų, 
brolio, dviejų seserų vyrų, 
bet įsigijau du anūkus ir 
tapau jaunu seneliu. Pripra
tau gyventi gausesnėje šei
myninėje aplinkoje, bet ir 
noras gausinti raštus inten
syviau, dirbti pasirinktoje 
srityje nemažėja—kaip ma
tote, vis spausdinuosi ir 
spausdinuosi. Ir vis daugiau 
žinoti norisi. 0 juk reikia 
suprasti, kad kiekviena nau
ja gyvenimo data trumpina 
likimo skirtą laiką.

TROKŠTA NUOTAKŲ
■

Japonijos Hokaido saloje 
labai trūksta nuotakų: pen
kiems jaunikiams tenka tik 
trys. Kaip pažymi statistika, 
Ji disproporcija turi lenden-" 
ciją didėti, nors apskritai per 
pastarąjį dešimtmetį salos gy
ventojų skaičius išliko pasto
vus — ,$,4 mln., iš kurių 3,8 
mln. gyvena miestuose.

šiną. Kas gi čia blogo—pa
klauskite jūs ir vėl pademon
struosite savo, švelniai ta
riant, menkus protinius su
gebėjimus. Ogi štai kas, po
rina akylas *ir—ypač—ausy
las autorius: “Žinoma, pats 
“Moskvičius” ir jo sukeltos 
dulkės grįžtant į Salantus 
nebūtų mirtina nuodėmė, jei 
su juo po Žemaitiją ir laksty

mų jaunuoli^. Tačiau taip nė- 
*ra. Jaunuolis, įpratęs plačiai 
gyventi, nori visą laiką aukš
tai neštis, bet “Moskvičius” 
rublius tiesiog ėste ėda, ir 
per trumpą laiką Sibiro san
taupos ištirpsta. Norint 
“Moskvičių” išlaikyti, ir vėl 
tenka grįžti į Sibiro darbus. 
Tų jaunuolių amžiaus vidur
kis tik 21-23 metai. Jaunos 
širdys greit įsimyli, o meilė 
yra akla ir ne visada pastebi, 
kad mylimoji ne lietuvaitė, o 
biuratė, rusaitė ar mongole. 
Ir taip lietuvis su savo 
“Moskvičiumi” lieka Sibiro 
stepėse, o motinai tenka pa
sitenkinti tik ašaromis ir sū
naus prisiminimais. Tikruoju 
laimėtoju išeina neklaidingoji 
partija, kuri jau iš anksto 
visą tą planą buvo sąmonin
gai paruošusi”. Štai dabar 
aišku, kam reikalingas tas 
BAM-as . . . Būtų juokinga 
polemizuoti su šių smagių 
publikacijų autoriais. Todėl 
reziumuokim: yra rašinių, 
atskleidžiančių juos rašiusių 
autorių smegenų būklę. Čia 
minimas Varpininkų filiste
rių spaudos opusas priklauso 
būtent šiai kategorijai. Ir 
dar—jame bene labiausiai 
juntama “vaduotojiško” žan
ro krizė. Norisi paklausti— 
gerbiamieji, o kas bus vė
liau? Kazys Bagdonavičius

Klojimo teatras Lietuvoje
Visi, kas tik atsilanko Lie

tuvos buities muziejuje 
Rumšiškėse, su malonumu 
pažiūri Klojimo teatro scenos 
vaizdelius. Tai spektaklis- 
koncertas iš Lietuvos drama
turgijos ir muzikos pradinin
kų kūrybos, kurio sceninė 
kompozicija ir pastatymas P. 
Mataičio, scenografija D. 
Mataitienės, koncerto ir 
spektaklio autorinės kūrybos 
muzika aranžuota A. Foko.

Senos dainos, parašytos A. 
Vienažindžio, A. Mickevi
čiaus, M. Rastenio, Žalvar
nio, atliekamos klojimo teat
ro liaudies muzikos trupės 
tarsi klausytoją nukelia į šio 
šimtmečio pradžią, kada mū
sų liaudis dainavo aktualias 
tam laikotarpiui dainas, kaip 
mergaitė verkia pamilusi to
limo krašto vyrą, kaip skati
nama blaivybė, atsisveikini
mas su mergaitė ir kt. Dau
gelis* dainų aktualios ir šian- 
(Įįėn, todėl lankytojų nariai 
klausomos ir palydimos ilgais 
plojimais. Už tai klojimo 
teatre lankytojų daug.

Spektaklinėje teatro dalyje 
tai S. Čiurlionienės-Kyman
taitės ir Vaižganto-Tumo kū
riniai, pilni sąmojo, pamoky
mų, smerkią miesčioniškumą 
bei gobšumą. IČodėl šis teat
ras vadinamas Klojimo teat
ru? Ogi todėl, kad jis yra 
patalpose primenančiose ge
ro ūkininko klojimą. Tai 
šiandien. 0 praeityje mūsuo
se šio amžiaus pradžioje 
teatrų nebuvo. Atsirasdavo 
kaime koks nors mokytesnis 
žmogus, sugebąs organizuo
ti, suburia mėgėjų grupę ir 
pradeda repetuoti ar tai vei- 
kaliuką, ar koncertą, o pas
kui parodo savo kaimo žmo
nėms. O kur įsirengti sceną? 
Gerai, jei yra didesnis kam
barys pas kokį ūkininką ir jis 
leidžia naudotis kambariu, 
tai paskubomis kambaryje 
padaroma scena ir joje vaidi
nama. Na, o jei nėra didesnio 
kambario, ką tada daryti? Ir 
čia randama išeitis. Vasarą 
šilta. Kol javai nenuvežti, 
kluonai tušti. Tai kluonu ir 
pasinaudodavo: padarydavo 
sceną ir rodydavo scenos 
vaizdelius, koncertus kaimo 
žmonėms. Sekdamas šią seną 
tradiciją ir buvo Buities mu
ziejuje pastatytas namas, 
primenąs klojimą, tik jau su 
elektros apšvietimu (lanks-

Vilniaus Dailės parodų rūmuose veikia ji. .r 
duojamosios dailės paroda, skirta Tarybų valdžiom 
mo Lietuvoje 40-osioms metinėms.

Nuotraukoje: vienoje parodos dalių. V. Gulevi*

Saldainiai “Šiauliai”, “Rūta”, “Kaimo vestuvės”, “Der
liaus šventė” paprastai neužsiguli ant parduotuvių prekys
talių. Gražiai apipavidalintos dėžutės, skanus saldainiai— 
Šiaulių “Rūtos” konditerijos fabriko pasididžiavimas.

A. Dilio nubtr.
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tesniuose kaimo klojimo 
teatruose elektros nebuvo), 
su grindimis, pastovia scena, 
molais ir kt. Taigi, sena 
tradicija tęsiama. Ir gerai, 
kad neužmirštama tai, kuo 
gyveno mūsų tėvai, seneliai.

Beje, tokių klojimo teatrų 
yra buvę musų kaimuose ir 
ne taip seniai. Prieš Antrąjį 
pasaulinį karą Kiddlių vals
čiaus jaunimas pastatė ope
retę “Danu ;s vestuvės”. 
Kur vaidin4 neturėjo. Įsi
rengė sceną, pritaikė patalpą 
žiūrovams Kaimelio dvaro, 
priklausiusio Spurtai, grūdų 
sandėlyje. Kitas vaidinimas 
buvo surengtas Kidulių dva
ro špykėrėje (sandėlyje). Po 
karo, 1948 m. pavasaryje 
teko vadovauti šių eilučių 
autoriui statant scenos vaiz
delius nepritaikytose tam pa
talpose Kaimelio ir Karališ- 
kių kaimuose, o 1948 m. 
vasarą teko vadovauti dide
liai grupei jaunimo N. Alek- 
siejevkos kaime, kur suren
gėme scenos vaizdelių, pašo
kome tautinių šokių, padai
navome, padeklamavome 
eilėraščių ir kt. Sceną šiam 
koncertui įrengėme klojime. 
Tai buvo tikra to žodžio 
prasme klojimo teatras. Di
delės patalpos, kur galėtume 
vaidinti, kaime nebuvo. J 
tokius klojimo teatrus žmo
nių pasižiūrėti suplaukdavo 
labai daug.

Dar palyginti neseniai ųp- 
pritaikytose patalpose vai
dindavo St. Šimkaus pasta
tytas dramas, komedijos 
Drobūkščių kaimo žmonės. 
Taigi klojimo teatras turi 
senas, gilias tradicijas.

Kęstutis Balčiūnas

AUKŠČIAUSIAS 
PAMINKLAS

Skulptorius K. Ernemarkas 
netoli Švedijos miesto Gius- 
kvarno pastatė patį aukščiau
sią pasaulyje — t03 metrų 
— paminklą. Autorius jį pa
vadino „Indiškas pokštas su 
virvele". Tai senos svajonės 
įsikūnijimas. Vaikystėje jam 
labai patikę Kiplingo pasako
jimai apie Indiją. Viename iŠ 
jų buvo pasakojama apie *.r 
kyrą, kuris užmetė virvę t .t 
dangaus ir liepė berniukui ♦ » 
virve lipti da >gun.

Paminklas v izduoja , 
j aukštybes I ančią virvę 
ja kopiantį I niuką. Fakyr 
ūgis — 24 m. ils sveria 75 • 
Figūra sulipdyta Iš 1400 gelž
betoninių geležinkelio pabė
gių. Viso paminklo svoris — 
aoie 300 t.
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IS JAV LIETUVIU KULTŪROS ISTORIJOS

“Lietuviškojo balso” draugija
Pirmosios Lietuvos išeivių 

organizacijos Amerikoje iš 
pradžių (nuo 1871 m.) buvo 
mišriosios (lenkų ir lietuvių) 
savišalpos draugijos, kėlęsi 
uždavinį šelpti savo narius 
nelaimės,» ligos, mirties ir 
kitais sunkiais gyvenimo mo
mentais. Paskui, peržengius 
XIX a. devintąjį dešimtmetį, 
jau kūrėsi ir lietuviškos to 
pobūdžio draugijos.

Pirmieji Amerikos lietuvių 
laikraščiai (“Gazieta lietuviš
ka”, 1879 m. “Unija”, 1884- 
85 m.) buvo leidžiami atskirų 
asmenų iniciatyva ir jų lėšo
mis, talkinant prenumerato
riams.

Bet plečiantis tos šalies 
lietuvių veiklai, formuojantis 
jų etninei grupei brendo po
reikis turėti įvairesnio pobū
džio nacionalinių draugijų, 
remti periodikos ir knygų 
leidimą tvirtesniais pama
tais. Tat aktyvesniųjų lietu
vių, ypač J. Šliūpo, iniciaty
va XIX a. devintojo dešimt
mečio viduryje jau atsiranda 
ir Amerikos lietuvių laikraš
čių leidimo ir kultūros-švieti
mo draugijos.

1. “Per visų Lietuvos 
mylėtojų įstangą”

Pirmoji iš jų—1885 m. pir
moje pusėje New Yorke 
įkurta “Lietuvos mylėtojų” 
draugystė, dažniausiai va
dinta “Lietuviškojo balso” 
draugyste.

Ji atsirado J. Šliūpo pa
stangomis. 1885 m. balandžio 
pabaigoje priverstas pasi
traukti iš “Unijos” redakcijos 
J. Šliūpas netrukus ėmėsi 
organizuoti naujo laikraščio 
leidimą. Šiam tikslui, talki
namas aktyvesnių ir prasigy- 
gyvenusių Niujorko lietuvių, 
jis, sudarė specialią 
draugiją laikraščiui leisti. 
1885 m. viduryje ji naujojo 
laikraščio klausimu paskelbė 
“Atsišaukimą į lietuvininkus 
viso svieto” (Atsišaukimas 
buvo išspausdintas kartu su 
J. Šliūpo straipsniu “Aš ir 
Lietuva”, rašytu 1885 m. 
gegužės 16 d.).

“Mes, lietuvininkai Naujo 
Jorko ir apylinkės—nurodo
ma atsišaukime,—darome 
sutarimą įtaisyt lietuviškos 
dvasios lietuvišką gazietą ir 
atsišaukiame į brolius viso 
svieto idant jie labiausiai 
dabar pradžioje mums parei
tų į pagalbą pinigais (. . .), o 
kaip tik turėsime gana pre
numeratorių, tuojau pasiro
dys gazieta (...) vardu “Lie
tuviškasis balsas”.

Laikraščio leidimo pradžiai 
buvo surinkta 500 prenume
ratorių. Įkurti spaustuvę J. 
Šliūpui padėjo versle praku
tę Niujorko lietuviai, ypač 
broliai Matulevičiai. Tat ne
trukus—jau 1885 m. liepos 2 
d. Niujorke pasirodė “Lietu
viškasis balsas” (Toliau — 
“LB”).

“Pirmąjį sykį—pažymima 
laikraščio pirmajame nume
ryje,—Lietuva pamato laik
raštį, uždėtą per visų mylė
tojų Lietuvos įstangą”. “LB” 
paantraštėje buvo nurodyta, 
jog “tas laikraštis yra turtu 
Lietuvos mylėtojų”. Taigi 
“Lietuviškojo balso” draugija 
gimė pirmiausia kaip laikraš
čio leidimo organizacija.

Iki jos įstatų paskelbimo 
draugijos komitetą sudarė J. 
Šliūpas (korespondencijų 
sekretorius), K. Anskaitis 
(finansų sekr.), P. Bučinskas 
(kasininkas) ir vadinamieji 
prižiūrėtojai—A. , Avižienis, 
J. Bindokas, J. Idika, J. 
Juškevičius, M. Mačys ir J. 
Vaišnys.

Netrukus (1885 m. liepos 
30 d.) buvo paskelbti “Lietu
viškojo balso” draugijos įsta
tai. Juose pabrėžta, kad 
“draugystės ieškinys yra gai
vinti lietuvystę, platinti ap
švietimą ir mokslą lietuviš

koje kalboje” (“LB”, 1885, 
liepos 30 d.) Šiuos tikslus 
draugija tikėjosi pasiekti 
leisdama “Lietuviškojo bal
so” laikraštį, naudingas 
moksliškas knygas gimtąja 
kalba, įkurdama knygyną 
(biblioteką) bei muziejų, 
ruošdama paskaitas draugi
jos susirinkimuose ir pagal 
galimybes steigdama mokyk
las (Ten pat). Vadinasi, 
draugija savo veiklos neketi
no riboti tik laikraščio leidi
mu, o užsibrėžė gana plačius 
kultūros ir švietimo organi
zacijos uždavinius.

Tokių tikslų ir užmojo 
draugijos JAV lietuviai iki 
tol neturėjo. Jos idėją J. 
Šliūpas atsivežė į Ameriką iš 
Lietuvos.

Paskelbus ‘‘Lietuviškojo 
balso” draugijos Įstatus, bu
vo sudaryta ir draugijos va
dovybė—pirmininkas (perdė- 
tinis)—V. Matulevičius, jo 
pavaduotojas—J. Paplaus
kas, raštininkas—K. Anskai
tis, kasinininkas—J. Vaiš
nys, finansų sekretorius, 
knygyninkas ir “LB” redak
torius—J. Šliūpas.
2. Pirmieji žingsniai

Išsikėlusi aukščiau išdėsty
tus tikslus, ‘‘Lietuviškojo 
balso” draugija iš pradžių 
aktyviai pradėjo veikti. Pa
gal “LB” duomenis, iki 1885 
m. lapkričio 7 d. draugijos 
narių mokesčius (po 2 ir 1 
dolerį) sumokėjo 133 asme
nys, gyvenę ne tik Niujorke, 
bet ir kitose Amerikos vieto
se. Jų tarpe buvo žymesnieji 
to meto pažangūs veikėjai A. 
Jurgelaitis, M. Andriukaitis, 
P. Paseckas ir kiti.

Didėjant draugijos narių 
skaičiui, nuo 1885 m. spalio 
mėnesio pabaigos buvo nu
tarta Niujorke draugijos su
sirinkimus rengti kas savaitė 
(“LB”, 1885, spalio 26 d. Nr. 
10) Į juos apsilankyti kviesti 
visi vyrai ir moterys lietu
viai, nors ir nepriklausę 
draugijai. Žadėta, kad susi
rinkimuose skaitomi praneši
mai duosią žinių iš visuome
nės istorijos, literatūros, 
gamtos mokslų srities.

Draugijos susirinkimuose 
(iki 1885 m. lapkričio pra
džios) J. Šliūpas skaitė kelis 
pranešimus apie lietuvių ir 
latvių istoriją, mokslą Seno
vės Graikijoje ir viduram
žiais. Su paskaitomis pasiro
dė taip pat Butkevičius, L. 
Malinauskaitė-Eglė. Ji darė 
pranešimą apie 1883-84 metų 
“Aušros” laikraštį (“LB”, 
1885, lapkr. 7). Buvo numa
tyta J. Šliūpo paskaita “Kru
tumas žmogiškosios dvasios 
XVI šimtmetyje”. Taigi iš 
užsibrėžtų tikslų draugija 
pirmiausiai ėmėsi paskaitinio 
darbo.

Kitiems uždaviniams vyk
dyti, jų tarpe laikraščiui ir 
knygoms leisti reikta nema
žų lėšų. “Draugystė-rašė 
“Lietuviškasis balsas—savo 
pašaukimą priderančiai pil
dyti galės tik tada, kada ją 
skaitytojai parems pinigais”. 
(Nuo draugystės “Lietuviš
kojo balso”—“LB”, 1885, 
rugs. 10). Bet reikalai su 
laikraščio prenumerata, iš 
dalies draugijos narių mo
kesčiu ėjosi gana sunkiai. 
Redakcija įvairiose Ameri
kos lietuvių kolonijose nuo 
pat gyvavimo pradžios turė
jo vadinamus “LB” agentus 
(iš aktyvesnių vietos lietu
vių). “Agentas dėl Lietuvos” 
buvo žinomas knygų leidėjas 
ir spaustuvininkas M. Jan
kus. Tačiau daug sykių per 
laikraštį “Lietuviškojo balso” 
skaitytojai buvo raginami 
prenumeruoti laikraštį, likvi
duoti įsiskolinimus. 1886 m. 
pradžioje “LB” redakcija 
straipsnyje “Nauji metai” 
pažymėjo, kad 1885 m. turė
ta daugiau kaip 500 skaityto

jų, tačiau tik ketvirtadalis iš 
jų buvo užsimokėję.

3. Svarbus nuopelnas
Matyt siekiant sustiprinti 

draugijos veiklą, 1886 m. 
vasario 20 d. susirinkime 
buvo pertvarkytas draugijos 
komitetas. Jos prezidentu 
tapo P. Ramanauskas, vice
prezidentu—J. Matulevičius, 
sekretoriumi—P. Paseckas. 
J. Šliūpas liko ankstesnėse 
savo pareigose. Dabar drau
gija ėmėsi kai kurių svarbių 
visuomeninių, organizacinių 
akcijų.

1886 m. balandžio 17 d. jos 
susirinkime buvo iškeltas 
sumanymas steigti visos 
Amerikos lietuvių organiza
ciją—“Susivienijimą visų lie
tuvių Amerikoje”. Kalbėtojai 
P. Paseckas, P. Bučinskas, 
P. Ramanauskas ir kiti “Lie
tuviškojo balso” draugijos 
nariai nurodė tokio susivieni
jimo reikšmę ir svarbą. 
Draugijos nariai aktyviai da
lyvavo organizuojant šį Susi
vienijimą, jo pirmąjį suva
žiavimą (1886 m. rugpjūčio 
16 d.). “Lietuviškojo balso” 
laikraštis taip pat rūpinosi 
Susivienijimo reikalais.

“Lietuviškojo balso” drau
gijos ir jos vadovų dėmesys 
ir pastangos 1886-1888 m. iš 
esmės buvo sutelkti į minėtą 
Susivienijimą, kuris dėl įvai
rių priežasčių savo veiklos 
neišplėtojo. Tačiau “Lietu
viškojo balso” draugijos ini
ciatyva steigti tokį Susivie
nijimą, jos pastangos jį išlai
kyti ir paremti skirtinos prie 
svarbių jos nuopelnų.

4. Laikraščio ir 
knygų leidimas

“Susivienijimo visų Lietu
vių Amerikoje” kūrimo ir 
kiti jo rūpesčiai 1 užgožė ir 
pačią “Lietuviškojo balso” 
draugiją. Apie jos veikimą 
mažne nuo 1886 m. vidurio 
kol kas žinių beveik neturi
me: tokios informacijos ne
teikė ir “Lietuviškojo balso” 
laikraštis.

Šio draugijos periodinio 
leidinio materialinė padėtis, 
jau iš pradžių nelengva, toly
džio dėl įvairių priežasčių vis 
sunkėja. 1888 m., ieškoda
mas dėkingesnės dirvos ir 
tikėdamasis didesnės para
mos, laikraštis buvo privers
tas persikelti į Shenandoah, 
kur 1889 m. vasario 26 d. 
nustojo ėjęs. “Lietuviškojo 
balso” draugijos laikraštis 
per savo gyvavimo laiką 
(1885.VII-1883.il) pasirodė 
kaip demokratinės radikalios 
krypties leidinys, skelbęs ir 
socialistinių, iš dalies mark
sistinių idėjų.

“Lietuviškojo balso” drau
gija rūpinosi vykdyti ir kitus 
užsibrėžtus savo tikslus. 
“Lietuviškojo balso” spaus
tuvėje įvairiomis lėšomis per 
1885-1888 metus buvo išleis
tos 7 knygos. Jos gali būti 
skirtinos ir prie apžvelgia
mos draugijos leidinių.

Jų tarpe—keli J. Šliūpo 
darbai: “Išganymas vargdie
nio” (1885 m.), “Keli žodžiai 
apie auginimą” (1886 m.) 
“Litwini i Polacy” (1887 m.), 
jo verstas K. Gutckovo dra
mos veikalas “Patkulis” 
(1887 m. ) “LB” spaustuvėje 
buvo išleisti taip pat Tatarės 
“Pamokslai išminties ir tei
sybės” (1887 m.), K. Skir- 
muntaitės “Istorija Lietu
vos” (1887 m.) bei V. Bevar
džio “Margumynai” (1888 m., 
Shenandoah).

Šios knygos, kaip ir “Lie
tuviškojo balso” laikraštis, 
savo kryptimi buvo demo
kratinės, iš dalies socialisti
nės dvasios.

♦ ♦ *
“Lietuviškojo balso” drau

gija nepajėgė įgyvendinti vi
sų savo užmoją ir užsibrėžtų 
tikslų. Tačiau ji reikšminga 
Amerikos lietuvių spaudos ir 
kultūros istorijai kaip pir
moji pažangaus pobūdžio 
laikraščių leidimo ir kultūros 
organizacija. Ji spėjo nuveik
ti kai ką svarbaus periodikos

“LAISVĖ”

DEŠIMTOJO PENKMEČIO MILŽINAS-RIKIUOTĖJE
Baigta statyti ir atiduota naudoti Mažeikių naftos 

perdirbimo gamyklos pirmoji eilė.
. . . Ant Varduvos kranto stūkso sidabru spindinčios 

kolonos. Tai—gamyklos širdis, pagrindinis naftos perdirbi
mo įrenginys. Greta—šiluminė elektrinė. Šiuolaikiniai 
vandens ir dujų valymo įrenginiai patikimai saugo aplinką 
nuo užteršimo. Įmonė unikali tiek savo dydžiu, tiek 
techniniu aprūpinimu. Tai pirmoji Tarybų Lietuvoje didelė 
automatizuota gamykla.

Sunku pervertinti Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos 
reikšmę respublikos ekonomikai. Čia bus gaminami benzi
nas, dizelinis kuras, mazutas, suskystintos dujos ir kiti 
naftos produktai, sudarantys Lietuvos kuro balanse 
daugiau kaip 50 procentų. Transporto išlaidos naftos 
produktų pristatymui sumažės pustrečio karto, bus išlais
vinta kitiems kroviniams daug vagonų, respublikos liaudies 
ūkis operatyviau ir ritmingiau gaus naftos produktų.

V. Gulevičiaus nuotr.

MELŽĖJOS
Iš tolo plazdėjo 
Baltutės skarelės.
Kolūkietės ėjo 
Žinomais takeliais.

Ėjo mūs mamytės 
Į fermas kolūkių 
Pamelžti karvyčių, 
Pašerti veršiukų.

Kasdien jos skubėjo, 
Išmokytos vargo. 
Fermos vis pilnėjo, 
Pieningumas augo.

Gerbiam tą lobyną, 
Dabiname gėlėm.
Visi jas vadinam 
Mielosiom melžėjom.

Kiekviena turėjo 
Po kelias karvutes.
Jas šėrė, žiūrėjo, 
Kad būtų dailutės.

Bet sunkoka buvo 
Karves rankom melžti. 
Pienas lėtai sriuvo, 
Ilgai teko gaišti.

Diengalis užtruko, 
Kol susiphžino 
Su pirkta kolūkio 
Melžimo mašina.

t

Dabar jos puikiausiai 
Tą techniką valdo.
Pienas trykšta gausiai, 
Melžėjos jį šaldo.

Gerokai pašoko 
Primilžis mūs pieno, 
Kai lenkčių išmoko 
Melžėja kiekviena.

Toli nuskambėjo 
Telegrama nauja, 
Kad mūsų melžėjos 
Rajone pirmauja.

Vandalinas Junevičius

Rendezvous
Jau mėnesiena glosto pievą 
ir žvaigždės mirksi 

virš klevų, 
galbūt paklydo mano Ieva 
ir neateis į rendez-vous?

Širdis paukščiu 
krūtinėj spurda, 

iš ilgesio—nors kauk vilku! 
Bet aš tikiu dar 

meilės burtais
ir savo Ieva aš tikiu.

Ir šit, matau, jinai per pievą 
Atbėga. Dairos tarp klevų. 
Va taip atėjo mano Ieva 
į savo pirmą rendez vous.

Zigmas Pavilonis

ir švietimo srityje, padėjo 
kultūros draugijų tradicijas, 
kurios buvo perimtos ir tę-

Aukštaitis

25-eri metai atiduoti ga: II tai

ŠVIESIOS
MINTYS

Pasakysiu atvirai: neapkenčiu vi
sų dievų.

ESCHILAS

Atimkite iš krikščionio pragaro 
baimę Ir jūs atimsite iš jo tikėjimu.

D. DIDIKO

Evangelija iš tiesų atnešė „ne tai
kų, o kalavijų“. Nuo apaštalų ir iki 
pat mūsų laikų krikščioniškųjj pa
saulį drasko neapykanta, persekioji
mai ir įtūžis...

P. HOLBACHAS

Sakoma: dievas sukūrė žmogų 
pagal savo pavyzdį; reikėtų sakyti, 
kad žmogus pagal savo pavyzdį 
sukūrė dievų.

G. LICHTENBERGAS

Atleisti dievui gali tiktai tai, kad 
jis neegzistuoja.

STENDALIS

Kuo ribotesnis žmogaus akiratis, 
kuo mažiau jis susipažinęs su isto
rija, gamta, filosofija, tuo nuošir
desnis jo prisirišimas prie savo re
ligijos.

L. FOJERBACHAS

Žodžiuose dievas ir religija ma
tau tamsų, grandines ir bizūnų...

V. BELINSKIS

Dvasininkija ir sųmoningai, " ir 
daugiausia nesųmoningal stengiasi 
savo naudai laikyti liaudį laukinia
me prietaringume.

L. TOLSTOJUS

Silpnumas visada geibėjos! tikė
jimu stebuklais.

K. MARKSAS
<

Aš j religijų žiūriu taip pat kaip 
Lukrecijus. Aš laikau jų liga, pa
gimdyta baimės, ir nesuskaičiuojamų 
kentėjimų, tekusių žmonijos daliai, 
šaltiniu.

B. RASELAS

Pats giliausias religinių prietarų 
šaltinis — skurdas ir tamsa; su Šituo 
blogiu mes ir turime kovoti.

V. LENINAS

RUDUO
Už lango vėjas 

kaukia, švilpia, 
Prakiuro rūškanas dangus; 
Sermėgą rudą apsivilkęs 
Ruduo keliauja per laukus.

Dar, rodos, vakar čia žydėjo 
Saulėta vasara, marga, 
Dabar teklykauja čia vėjas, 
Rytais atsėlina šalna.

o o o

Šėmi debesys dangų vagoja, 
Merkia, pila į žemę lietus, < 
Purvą minko

sušalusios kojos, 
Kai po darbo skubi į namus.

Vėjas švilpia,
nerimsta, vaitoja, 

Įsisukęs į medžių šakas, 
Ir kepurę nuplėšti grūmoja, 
Išblaškydams

gražiausias svajas.
Kęstutis Balčiūnas

Su malonumu Lietuvos že
mės ūkio akademijos Miškų 
ūkio fakulteto docentas, bio
logijos mokslų kandidatas 
Algirdas Navasaitis prisime
na savo profesorių, miškinin
kystės katedros vedėją Tadą 
Ivanauską, sako, kad akade
mikas išmokė jį mylėti gam
tą, propaguoti jos apsaugą, 
didžiuojasi, kad buvo jo mo
kinys.

Ir profesoriui patiko darbš
tus ir gabus studentas. Nu
matė, kad iš jo gali išeiti 
žymus gamtininkas. Todėl iš 
anksto pasirūpino, kad jau
nas miškų ūkio inžinierius 
būtų paskirtas dirbti į jo 
katedrą. Greit jaunas dar
buotojas užsirekomendavo 
kaip puikus studentų auklė
tojas, jautrus ir nuoširdus 
bendradarbių draugas.

Profesorius padėjo savo 
auklėtiniui toliau augti, pa
rengti disertaciją. Nors A. 
Navasaitis turėjo nemažą pe
dagoginį krūvį, bet palyginti 
per trumpą laiką išanalizavo 
Lietuvoje sutinkamų kikilių 
šeimos paukščių biologiją, 
maitinimo režimą bei veisi
mos! dinamiką ir reikšmę 
miškų bei žemės ūkiui. Eks
perimentais nustatė, kad šie 
paukščiai naikina žalingus 
miško kenkėjus ir sulesa 
daug piktžolių sėklų, tačiau 
jų neplatina.

Vilniaus Vinco Kapsuko 
universiteto Gamtos-Mate
matikos fakultetų jungtinė 
mokslinė taryba disertaciją 
labai gerai įvertino. Netru
kus A. Navasaičiui buvo pa
tvirtintas biologijos mokslų 
kandidato laipsnis, o po po
ros metų ir docento vardas.

Jau 25-eri metai jis dirba 
Miškų ūkio fakultete. Dau
giau kaip dešimt metų dėstė 
dendrologiją busimiesiems 
miškų ūkio inžinieriams, o 
dabar skaito gamtos apsau
gos kursą visiems Akademi
jos studentams ir miško 
paukščių bei žvėrių biologiją 
su medžioklės pagrindais— 
busimiesiems miškų ūkio in
žinieriams. Tuos dalykus se
niau dėstė profesorius. A. 
Navasaitis keletą metų vado
vavo ir tai pačiai miškinin
kystės katedrai. Tapo savo 
buvusio mokytojo artimu bi
čiuliu, ištikimai žengia jo 
nurodytu keliu.

Greta pedagoginio darbo 
docentas A. Navasaitis palai
ko glaudžius ryšius su gam
tos apsaugos organizacijo
mis, padeda joms savo žinio
mis, rašo mokslinius straips
nius, knygas. Drauge su ki
tais specialistais išleido “Lie
tuvos TSR florą”, “Dendrolo
giją”, “Miškininkystę”. Ypač 
džiugiai sutiko Miškų ūkio 
fakulteto studentai, želdinių 
projektuotojai ir dekoratyvi
nės sodininkystės darbuoto
jai neseniai iš spaudos išėju
sią brolių Algirdo ir Mindau
go Navasaičių knygą “Lietu
vos medžiai”.

Algirdas Navasaitis žino
mas ir kaip pareigingas bei 
stropus visuomenininkas. Ne 
kartą jis buvo partijos Aka
demijos komiteto ir Miškų 
ūkio fakulteto pirminės par
tinės organizacijos sekreto
rius, Akademijos darbuotojų 
prof-sąjungos komiteto pir
mininkas. Pernai vėl išrink
tas fakulteto pirminės parti
nės organizacijos sekretoriu
mi. Be to, daugiau kaip 
dešimt metų iš eilės vado
vauja Gamtos apsaugos 
draugijos Akademijos pirmi
nei organizacijai.

Gerą švietimo darbą dirba 
jos žinioje esantis Akademi
jos gamtos apsaugos fakulte
tas. Apie Draugijos LŽŪA 
pirminės organizacijos veiklą 
aaug pasako tai, kad aukštų
jų mokyklų, technikumų ir 
profesinių technikos mokyk
lų grupėje trejus metus iš 
eilės ji buvo pripažinta vei-

ikliausia ir pereinamąjį Drau
gijos prizą gavo nuosavybėn. 
Ši dovana ir Draugijos duo
tas garbės raštas už gerą 
veiklą dabar saugomi Akade
mijos muziejuje.

Docentas A. Navasaitis 
daug širdies atiduoda gamtos 
apsaugai ne vien savojoje 
aukštojoje mokykloje, bet ir 
už jos ribų. Jis Lietuvos 
gamtos apsaugos draugijos 
respublikinės tarybos revizi
jos komisijos narys, Lietuvos 
Lenino komunistinės jauni
mo sąjungos CK gamtos ap
saugos tarybos narys, Gam- 

1 tos apsaugos draugijos Kau
no miesto ir Kauno rajono 
skyrių tarybų narys.

Visur jis aktyvus, pilnas 
'užmojų, sumanymų, siekių. 
Jį galima sutikti visuose res
publikos rajonuose skaitantį 
paskaitas apie kraštovaizdžio 
formavimą ir jo apsaugą, 
kultūrinio landšafto paukš
čius ir žvėris. Jį matome bei 
girdime ir televizijoje. Už 
gamtos apsaugos idėjų pro
pagavimą pernai rudenį Są
junginės liaudies ūkio laimė
jimų parodos vyriausiasis ko
mitetas apdovanojo A. Nava- 
saitį bronzos medaliu.

Nelabai seniau gamtos ap
sauga buvo svarstyta Mask
voje sąjunginiu mastu. Do
centas A. Navasaitis pasita
rimo dalyvius supažindino su 
Lietuvos respublikos gamti
ninkų laimėjimais, painfor
mavo, kad mes vieni pirmųjų 
Tarybų Sąjungoje 1957 m. 
įkūrėme Valstybinį gamtos 
apsaugos komitetą, kad 1959 
m. buvo priimtas gamtos 
apsaugos įstatymas, pasi
džiaugė, kad respublikoje tu
rime 3 rezervatus, 1 naciona
linį parką, 170 draustinių, 
saugome 111 geologinių pa
minklų, 546 medžius-gamtos 
paminklus, 194 respublikinės 
reikšmės parkus. Pirmieji 
Pabaltyje įkūrėme Nauja
miesčio medžioklės ūkyje 
stumbryną. Stelmužėje auga 
seniausias Europoje ąžuolas, 
turintis daugiau kaip 1500 
metų. Rokiškio rajone, Gi
rios miške, keroja viena se
niausių ir stambiausių maža- 
lapių liepų. Apskaičiuota, 
kad jos tūris 34 kubiniai 
metrai medienos.

Apie Lietuvos gamtos ap
saugos draugiją pranešėjas 
pasakė tai, kad ji—pirmau
janti šalyje, kad jos nariai 
yra išleidę daug knygų, pa
rengę keliolika parkų sutvar
kymo ir priežiūros projektų, 
kad respublikoje gerai veda
ma masinė gamtosauginių 
objektų apsauga. Daromi 
reidai prieš brakonierius, 
ruošiamos medžių sodinimo 
šventės, kurių pradininkas 
buvo profesorius Tadas Iva
nauskas.

Tik nepasakė A. Navasai
tis, kad prie gamtos apsau
gos respublikoje jis pats 
daug prisideda. Tai gali pa
tvirtinti dauguma mūsų 
gamtininkų.

Jeigu akademikas T. Iva
nauskas būtų gyvas, nuošir
džiai džiaugtųsi, kad jo auk
lėtinis Algirdas Navasaitis 
pateisino viltį, sumaniai per
duoda biologijos žinias jauna
jai kartai, propaguoja gam
tos meilę bei jos apsaugą 
plačiajai visuomenei.

Vandalinas Junevičius

Jaunystė
Jaunyste—

tai sakalo skrydis! 
Jaunystė—

tai paukščio daina! 
Jaunystę svajonės palydi 
Su didelio siekio kaina.

Jaunystė—tai džiaugsmas 
ir laimė!

Jaunystė—tai upės srovė!
Jaunystė—tai nerimo baimė! 
Jaunystė gražiausia gėlė!

Kęstutis Balčiūnas

1883.il
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Katalikų bažnyčios santykiai 
su senąja lietuvių valstybe

Vatikano radijo lietuviškų 
laidų autoriai, propaguodami 
religiją, aiškina Marijos žen
gimo į dangų, Kristaus prisi
kėlimo iš numirusių ir kitas 
dogmas, ir, matyt, patys 
labai abejoja ar rasis Lietu
voje net religingų žmonių 
tarpe tokių, kurie patikėtų, 
kad Kristus būdamas žmogu
mi vaikščiojo vandens pavir
šiumi tarsi ledu, kad dviem 
žuvim ir kepalėliu duonos jis 
papenėjo alkaną minią arba, 
kad šventasis prikėlė iš nu
mirusių kurapką, kurią jam 
pasiūlė pietums pasninko 
dieną. Dabartinis Lietuvos 
jaunimas linkęs į romantiz
mą, jis domisi tautosaka, 
legendomis, padavimais, sa
vosios tautos tolima praei
tim, bet ne šventųjų stebu
klais ir popiežių neklaidingu
mu. Tai suprasdami Vatika
no pamokslininkai jau kuris 
metas stengiasi paremti reli
giją Lietuvos istorija, įtikinti 
klausytojus, kad praeityje 
katalikų bažnyčia daug kuo 
pasitarnavo lietuvių tautai, 
ypač jos kultūrai. Šiuose. 
įtikinėjimuose aiškiai matyti 
pastangos nuopelnus valsty
bės, priskirti bažnyčiai.

Lietuviai XII amžiuje su
kūrė valstybę, kuri į Euro
pos istoriją įėjo su Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
vardu. Kas bent kiek domisi 
savosios tautos istorija, tas i 
negali nežinoti, kad toji vai- Į 
stybė atsirado ginantis nuo 
kryžiuočių užkariavimų, vyk
domų krikščionybės platini
mo dingstimi ir nuo popie
žiaus skelbtų kryžiaus karų, 
remiant tuos užkariavimus. 
Juk popiežius pagonišką Lie
tuvą kaip niekieno žemę, 
buvo padovanojęs kryžiuočių 
ordinui. Ir jeigu užkariavi
mai su dovanojimais būtų 
pasisekę, lietuvius būtų išti
kęs toks pat likimas, kokio 
susilaukė nukariauti prūsai.

Pirmojo Lietuvos valdovo 
garbė priklauso Mindaugui, 
kuris, kaip žinia, buvo priė
męs krikštą ir nuo jo atsime
tė. Galima visaip aiškinti 
atsimetimo priežastis, bet 
negalima nutylėti fakto, kad 
steigdamas vyskupystę jis 
didžiąją dalį Žemaitijos ati
davė vyskupui Kristijonui, o 
šis už jo gerumą nuo žemai
čių savo valdos dalį perleido 
kryžiuočių ordino magistrui. 
Vadinas, Mindaugo krikštas 
atidarė priešui vartus atkak
liai gintoje valstybės sienoje. 
Čia buvo pagrindinė Mindau
go atsimetimo nuo krikščio
nybės priežastis. Ir jokiais 
samprotavimais apie Min-

daugo prisirišimą prie pago
nystės jos negalima nuslėpti.

\ Atsimetimas ir Žemaitijos 
gynimas buvo naudingas Lie-

■ tuvai ir todėl istorikų jis 
j vertinamas teigiamai.

Gediminas pasimokė iš 
Mindaugo. Jis ketino įtikinti 
popiežių, Vakarų Europos 
bajorus, vienuolius ir mies
tiečius, kad krikščionybei 
durys Lietuvoje atdaros, kad 

j ordinai rūpi ne jos platini- 
i mas, o žemių nukariavimas. 

Pagoniškoje Lietuvoje nie
kas krikščionių dėl to, kad 
jie krikščionys nepersekiojo. 
Gedimino dvare raštininkavo 
vienuoliai, o sostinėje Vil
niuje pranciškonai turėjo sa
vo bažnyčią. Kęstutis net 
tris kartus vedė derybas dėl 
krikšto ir nesikrikštijo. Gedi
minas ir jo sūnus Algirdas su 
Kęstučiu, būdami didžiaisiais 
kunigaikščiais, valdė graikų 
apeigų krikščionis baltaru
sius ir pravoslavus, bet pa
tys nesikrikštijo. Tuo metu 
krikštas be politinių įsiparei
gojimų tai šaliai, iš kurios 
priimamas krikštas ir be 
teritorijos dalies perleidimo 
steigiamų vyskupysčių vys
kupams ir vienuolynų aba
tams, buvo neįmanomas. 
Ankstyvosios krikščionybės 
laikai, kada religija nepri
klauso nuo valstybės, jau 
seniai buvo praėję.

1387 metų Lietuvos krikš
tas buvo politinio sandėrio 
tarp Lietuvos ir Lenkijos 
sąlyga. Krėvos sutartimi Jo
gaila ne tik pasižadėjo pago
nis lietuvius apkrikštyti, bet 
ir Lietuvos Didžiąją Kuni
gaikštystę prijungti prie 
Lenkijos. Krikštas reiškė 
feodalinės santvarkos stipri
nimą Lietuvoje: skelbiami 
rašytinės teisės aktai, suda
romos parapijos, statomos ir 
puošiamos bažnyčios, normi
namos kulto apeigos, bent 
vyskupysčių centruose stei
giamos mokyklos. Šiuo atve
ju krikščionybė, kaip feoda
linės santvarkos pasaulėžiū
ra ir ideologija buvo prana
šesnė už pagonybę, paveldė
tą iš pirmykštės bendruome
nės santvarkos. Oficialusis 
krikštas turėjo ir politinę 
reikšmę. Popiežiui krikštą 
pripažinus, kryžiuočiai savo 
kovinių puolimų nebegalėjo 
teisinti krikščionybės platini
mu. Ir Krėvos sutarties su
daryme vertinamas teigia
mai, nes ji leido sujungti 
Lietuvos Didžiosios kuni
gaikštystės ir Lenkijos kara
lystės karines jėgas ir nuga
lėti kryžiuočius prie Žalgirio.

Kaip žinia, Krėvos sutar

VERDUN, QUE., CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mikolas Gudas
Mirė 1980 m. lapkričio 6 d.

Labai mums liūdna ir skaudų, kad mano mylimas 
vyras, tėvas ir brolis nebesugrįš į mūsų tarpą. Jį 
prisiminsime su didele meile, kol būsime gyvi.

Žmona-MARY GUDAS 
Dukra-IRENA GUDAS 
Sesuo-MARY NIAURA 
Švogeris—PETRAS NIAURA 

NIAURŲ duktė, žentas 
ir anūkai

tyje duotas Jogailos pažadas 
prijungti Lietuvos Didžiąją 
Kunigaikštystę prie Lenkijos 
ir tas pažadas pakartotas 
1413 metų Harodlės sutarty
je, nebuvo įgyvendintas, ne
paisant didelių Lenkijos feo
dalų pastangų. Ginant val
stybės nepriklausomybę ka
talikų bažnyčia stovėjo Len
kijos pusėje. Nereikia nuty
lėti, kad į Lietuvos Didžiąją 
kunigaikštystę įėjo ne tik 
Lietuva, bet Baltarusija, ir 
Ukraina. Ukrainiečių su bal
tarusiais krikštyti nereikėjo, 
jie Lietuvos didžiųjų kuni
gaikščių valdžion pateko bū
dami krikščionys. Provosla- 
vai, katalikų pravardžiuoja
mi schimatikais. Siekiant 
unijos įgyvendinimo buvo 
reikalaujama, kad provosla- 
viškų žemių kunigaikščiai ar
ba pereitų į katalikų tikėjimą 
arba paklustų popiežiui, kad 
į tas žemes vaivadomis, kaš- 
telioniais, seniūnais ir kitais 
aukštaisiais urėdais būtų ski
riami bajorai katalikai. Tai 
sukėlė provoslavų kunigaikš
čių ir bajorų pasipriešinimą, 
kuriuo pasirėmė Vytautas 
gindamas valstybės savaran
kiškumą. Po Vytauto mirties 
lenkiškoji—katalikiškoji eks- 
pancija sukėlė skilimą ir pri
vedė prie vidaus karo tarp 
Švitrigailos ir Žygimanto 
Kęstučio. Skilimas buvo lik
viduotas paskelbus lygias pi
lietines ir politines teises 
tarp bajorų provoslavų ir 
katalikų. Tos teisės įrašytos 
į 1529 metų Lietuvos Statu
tą. Šis Statutas buvo pažan
giausias feodalinės teisės ko
deksas visoje to meto Euro
poje. Jis ištisai pasaulietinis, 
jame nėra nusikaltimo prieš 
bažnyčią, dėl nepriklausomu
mo jai arba dėl jos įžeidimo, 
nėra inkvizicinio tardymo ir 
eretikų persekiojimo. Tokios 
teisinės normos kaip bausmė 
už melagingą įskudimą, vie
šas teismas, dalyvaujant ieš
kovui ir atsakovui, atmeti
mas skundimų už akių, as
meninė nusikaltėlio atsako
mybė, vienodas bausmių tai
kymas, nepaisant nusikaltė
lio padėties, reiškė kad Lie
tuvos "Statute buvo reiškia
ma teisinės valstybės idėja, 
pagrįsta Renesanso humaniz
me.

Lietuvos Statutu buvo gi
namasi nuo Liublino unijos, 
kuri pradėjo valstybės grio
vimą tuo, kad nuo Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
jos vykdytojai atplėšė Ukrai
ną ir prijungė prie Lenkijos. 
Katalikų bažnyčia rėmė šią 
uniją, o jai priešinosi prie 
valdžios stovėję didikai pro- 
voslavai ir protestantai. Į 
Lietuvą atkviesti jėzuitai 
stojo prieš religinę toleranci
ją ir Lietuvos Statutu nusta
tytą tvarką. Jie ėmėsi smur-I 
to veiksmų prieš protestan-1 
tus ir 1581 m. su Vilniaus 
vyskupu Jurgiu Radvila 
įvykdė viešą knygų degini
mą. Tarp deginamų knygų 
buvo ir Brastos biblija, at
spausdinta vyskupo tėvo, 
protestanto Lietuvos kancle
rio rūpesčiu. Atsivertėlis sū
nus 22 metų jaunuolis, už 
paniekinimą savo mirusio tė
vo bus paskirtas vyskupu ir 
netrukus perkeltas į kardino
lus. Katalikų bažnyčia drau
ge su jėzuitais ir kitais vie
nuolių ordinais laidojo, o ne 
gynė feodalinę Lietuvos val
stybę. Vatikano radijo pa
mokslininkams lengviau ginti 
stebuklų dogmas nei kaip 
žinantiems istoriją įrodinėti 
katalikų bažnyčios nuopelnus 
senajai lietuvių valstybei. 
Bažnyčia nebuvo priėmėja 
jai gimstant, bet užtat uoliai 
darbavosi ją laidojant. Tokia 
yra pilietinės istorijos tiesa.

Akademikas, profesorius 
Istorijos mokslų daktaras, 

Juozas Jurginis

SKAITYKITE 
"LAISVf"

Kaukazo šimtamečiai žmonės MŪSŲ SVEIKATOS REIKALAIS

JEI SKAUDA PILVĄ
II II II

J. SUBAČIUS

100 metų amžiaus kaukazietis žemdirbis Demur Vanacha.
Seniau apie žmogaus gyve

nimo prailginimą buvo kalba
ma tik legendose ir pasako
se, o dabar tuo užsiima 
mokslas, pradėjęs labai rea
lius visapusiškus tyrinėji
mus.

Gerontologija, arba moks
las apie ilgaamžiškumą, da
bar apima daugybę siaures
nių sričių, tokių kaip senėji
mo biologija, maitinimosi ir 
socialinės aplinkos poveikis 
ilgaamžiškumui, ilgaamžiš
kumo higiena ir panašiai.

Du faktoriai itin pasparti
no gerontologijos vystymąsi. 
Pirmąjį faktorių sudaro tai, 
kad pastaraisiais dešimtme
čiais įvyko nepaprastų persi
laužimų molekulinėje biologi
joje, biochemijoje, medicino
je bei kituose moksluose, ir 
todėl tapo galima panaudoti 
labai sudėtingus metodus tir
ti žmogaus organizmui ir 
kūno ląstelei.

Antras faktorius—tai labai 
akivaizdus pasaulio gyvento
jų amžiaus ilgėjimas. Kitaip 
sakant, dabar yra daugiau 
senų žmonių, negu jaunų.

Todėl atrodo visai logiška, 
kad auga susidomėjimas tais 
“patriarchais”, kurie sulaukė 
daugiau kaip 100 metų. Kaip 
jie gyvena, ką valgo ir kaip 
elgiasi? Gal būt čia ir slypi 
raktas į ilgaamžiškumą.

Šimtamečių pasitaiko gau
sesniais skaičiais įvairiose 
geografinėse vietose ir skir
tingose gamtos sąlygose. Ta
rybų Sąjungoje ilgaamžišku
mo centras yra Kaukazas. 
Užkaukazės respublikos — 
Gruzija, Armėnija ir Azer- 
baidžianas—turi daugiausia 
šimtamečių. Vien Gruzijoje 
jų yra užregistruota apie 
18,000.

Gruzijos tyrimo centras 
sudarė gerontologinį respu
blikos žemėlapį, kuris paro
do, kokiose krašto vietose 
yra daugiausia šimtamečių.

Maždaug 85 procentai, visų 
šimtamečių gyvena kaimo 
vietovėse 500-1500 metrų 
aukščiau jūros lygio. Dau
giausia ilgaamžių yra vakari- 
nėja Gruzijoje, kur klimatas 
drėgnas, subtropinis ir kur 
trykšta daug mineralinių šal
tinių, netoli yra Juodoji jūra, 
auga vešli augmenija ir ne
stinga saulėtų dienų.

Savaime aišku,,kad žmogui 
sulaukti ilgo amžiaus padeda 
ne vien biologiniai ir pavel
dėjimo faktoriai, bet kad 
svarbi priežastis yra klima
tas, maitinimasis ir liaudies 
tradicijos.

Šimtamečių sveikatos tyri
nėjimai parodė, kad daugiau
sia jie yra linksmi žmonės, 
retai tesiskundžią ligomis, ir 
kad, senstant organizmui, 
mažai tesukietėja širdies bei 
smegenų kraujo indai. Pa
prastai šimtamečiai ilgai iš
laiko sugebėjimą darbuotis ir 
aktyviai reikštis gyvenime.

Stebint šimtamečių gyve
nimo būdą, paaiškėjo, kad 
darbas yra svarbi ilgaamžiš
kumo sąlyga. Daugiau kaip 
pusė šimtamečių ir toliau 
dirbs kolektyviniuose ir val

stybiniuose ūkiuose, arbatos, 
tabako ir vaismedžių planta
cijose arba sodybiniuose sa
vo sklypuose.

Gana įdomu, kad labai ne
daug šimtamečių yra vien
gungiai—maždaug 98 pro
centai turėjo vaikų.

Žinoma, maitinimasis yra 
svarbi ilgaamžiškumo sąly
ga. Nors pajūrio, žemumų ir 
kalnų zonose dieta skiriasi, 
tačiau visiems šimtamečiams 
būdingas maitinimosi saikin
gumas.

Dienos kalorijų kiekis yra 
mažesnis negu 2,000. Ši ap
linkybė ir tai, kad šimtame
čiai visą laiką daug juda, 
paaiškina, kodėl jie nėra ap
tukę. Dauguma jų—liekni.

Jie valgo tris keturis kar
tus per dieną paprastai tomis 
pačiomis valandomis. Jų die
toje vyrauja pieno produk
tai, šviežios daržovės, vaisiai 
ir daug vitaminų bei minera
linių medžiagų turinčios žo
lės.

Jie vartoja mažai cukraus, 
bet daug natūralaus vitami
ningo medaus, gaunamo iš jų 
pačių avilių, taip pat figų ir 
kitų saldžių vaisių.

Skirtingai nuo kitų šimta
mečių, priklausančių kitoms 
Kaukazo tautoms, ilgaamžiai 
gruzinai geria natūralų savo 
darbo vyną, bet visada sai
kingai.

Dar viena svarbi sąlyga 
yra ta, kad jie beveik visą 
ilgą dieną praleidžia atvira
me ore, net ir miega po 
atviru dangum, jei nešalta.

Kas pabuvojo Kaukaze, 
pastebėjo, kad seni žmonės 
čia itin gerbiami, kone garbi
nami. Žinoma, tai padeda 
jiems būti veikliems ir domė
tis viskuo aplinkui. Tai suku
ria jų gyvenime svarbiausią 
dalyką—sveiką socialinę at
mosferą.

A KEDA8NHŲ 
chemijos ga
mykloje po re
konstrukcijos vi
su pajėgumu 
pradėjo veikti 
amofoso cechas, 
išleidžiantis dvi
gubai daugiau 
produkcijos.

V. Katkaus 
nuotrauka

Pilvaplėvės uždegimas ar
ba peritonitas ir jo gydy
mas—nesenstanti chirurgijos 
problema. Ateityje ji pasida
rys dar aktualesnė, nes, iš 
vienos pusės, antibiotikai 
tampa vis mažiau ir mažiau 
veiklūs uždegimą sukelian- 
tiems mikroorganizmams, iš 
kitos,—atsiranda vis daugiau 
tipinių peritonito formų, ku
rias sunkiau laiku nustatyti. 
O laiko faktorius čia turi 
didžiausią reikšmę: kuo grei
čiau ligonis nuo susirgimo 
pradžios bus operuotas, tuo 
didesnės galimybės pasveik
ti.

Priminsime dažniausias pe
ritonito priežastis, dėl kurių 
išsivysto ši labai pavojinga 
liga. Peritonitas labai retai 
pasireiškia kaip savarankiš
kas susirgimas. Tai pūlinio 
apendicito, įstrigusio trūkio 
(išvaržos), prakiurusios 
skrandžio ir dvylikapirštės 
žarnos opos, ūmaus tulžies 
pūslės uždegimo, kasos užde
gimo komplikacijos. 90 pro
centų ligonių dėl šių ligų 
išsivysto peritonitas. Rečiau 
pilvaplėvės uždegimų prie
žastimi būna virškinamojo 
trakto auglių prakiurimas, 
pasaitų kraujagyslių trombo
zė, pilvo organų traumos.

Šioje nuotraukoje parodoma neseniai įvykusi demonstraci
ja už taiką Anglijos sostinėje Londone.

Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos vaizdas.
N. Verzilovo nuotr.

Peritonitai dažnesni pas 
pagyvenusius žmones. O šią 
ligą diagnozuojame jiems vė
liau, nes pagyvenę žmonės 
vėliau kreipiasi į gydytoją.- 
Jie dažnai mano, kad negala
vimai atsirado dėl senatvės.

Visų pirmiausia, pajutę 
skausmus pilvo srityje, neuž- 
siiminėkime savigyda, o kuo 
greičiausiai kreipkimės į gy
dytoją. Tai padės laiku nu
statyti diagnozę, laiku taiky
ti operacinį gydymą. Būtina 
taip pat aktyvinti pagyvenu
sio amžiaus žmonių planinę 
chirurgiją. Pavyzdžiui, nuo 
50-60 metų amžiaus planinės 
operacijos dėl trūkių mažėja, 
o dėl įstrigusių trūkių, kurių 
metu įvyksta žarnos sienelės 
apmirimas ir išsivysto peri
tonitas, didėja. Patys ligo
niai dažnai susitaiko su savo 
liga senatvėje, kai kurie net: 
gi nežino, kad apskritai turi 
trūkį. Jei ligoniui pavyko 
pačiam atstatyti įstrigusį 
trūkį, jis taip pat neskuba 
operuotis. O kai tenka staiga 
operuoti, rizika žymiai padi
dėja.

• Atsiminkime, pilvaplėvės 
uždegimas—labai rimta įvai
rių ligų komplikacija.

V. Žygelis
Medicinos mokslų kandidatas

A NAUJAJAME 
Vilniaus univer
siteto studentų 
miestelyle iškilo 
dar vienas pa
statas. Tai — 
Matematikos fa
kulteto skaičia
vimo centras. 
1200 kvadrati
nių metrų pa
grindinėje salė- 
Ie veiks pen- 
ilos labai galin

gos elektroni
nės skaičiavimo 
mašinos.

V. Katkaus 
nuotrauka
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Ruoškimės “Laisvės
70 m. sukakties

1981-aisiais etais
ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Jonui Stančikui-Stanley
Reiškiame širdingą užuojautą posūniui Albert 

Spackes, sūnėnui Aiva ir Violai Wilimams, pusse- 
seriai B. Stakauskienei, Lietuvoje, bei kitoms 
giminėms ir draugams.

HAVERHILL, MASS.

B. Jankauskas R. ir H. Feiferiai
A. ir P. Lukai A. Pateckas
P. ir A. Aleknai P. Pfeifer
G. Stungis Lesninkienė
V. Paulauskas M. Wilkauskiene
J. Šarkiūnas H. Šarkiūnienė
A. Budrienė J. ir M. Miller
F. ir V. Budrioniai L. Tvaska
M. Gružinskienė W. Dubendris
E. Kairaitienė F. Bunkus
J. Bowman V. Repeka
N. ir H. Samanick M. Repeka
D. Mikalajūnienė S. Daraška
J. Gresh J. White
Charles Shopis J. T. Lukai
E. Valley V. Kasper
E. Snarpiūnas S. Yuknis
J. Judickas A. Brewer
B. ir M. Brannon F. ir M. Walaitis
A. Klimavičienė F. Mack
D. Mikalauskas Charles Martin
A. Labikis L. Novak
M. Klišius L. Strack
J. Vaitkus H. Janulytė
B. Vaitkienė W. Dūda
J. Dobrow E. Dūdienė
H. Dobrow K. E. Damalakai
W. Dubirskas A. Pakalniškienė
Sesutė V. ir V. Bunkai
S. V. Kuzmickai J. Greblikas
A. M. Raškauskai M. Rutkauskienė
H. Siaurienė P. Simėnienė
Sofija Nagi F. Kontenis
J. Andrulienė J. Harmotiuk
Alva Williams Viola Williams

' Melbourne, Australia
Pereitą vasarą aplankiau 

T. Lietuvą kaip turistė. Ne
ringos viešbutyje sutikau la
bai malonią amerikietę jūsų 
N. Buknienę. Gaila, neteko 
ilgiau pasikalbėti, nes jinai 
kaip viešnia buvo labai užim
ta, o aš turėjau grįžti. Siun
čiu jai geriausius linkėjimus 
per jus.

Sugrįžusi į namus turėjau 
nelaimę,—paslydusi, parpuo
liau ir įtrūko kojos kelies 
kaulas. Koja buvo sugipsuo
ta virš mėnesio. Ateinančią 
savaitę vėl einu į ligoninę 
kojos operacijai kurios lau
kiau eilėje, jau keli metai. 
Čia pensininkų mažai žiūri 
“Jeigu negali mokėti $120 į 
dieną, tai lauk eilės iki atsi
ras vieta. Ligoninėj teks būti 
2-3 savaites, o paskiau vėl 
reiks porą mėnesių vaikščioti 
ant ramsčių. Jau pradeda 
atsibosti.

Čia pas mus pavasaris; 
buvo šilta ir gražu iki vidurio 
rugsėjo, paskiau atšalo, ir 
labai daug lietaus.

Pas mus įvyksta labai daug 
žmogžudysčių, vien Melbour
ne, per keletą mėnesių nužu
dė 10 jaunų moterų ir mergi
nų. Šią savaitę nužudytos 2 
jaunos merginos, vieną rado 
nuogą lauke prie kelio, kitą 
rado kambaryje. Abi apie 
kaklą peiliu subadytos. Nusi
kaltėlių dar nesugavo.

M. Giliam
8.11.1980

Teatro jubiliejus

40-ties metų kūrybinės veiklos sukaktį pažymėjo Lietu
vos TSR Akademinis dramos teatras. Jubiliejinėse iškilmė
se dalyvavo žinomi lietuvių akademinio dramos teatro 
veteranai, vaidinę pirmuose teatro spektakliuose 1940 
metais, kai šis teatras buvo įkurtas.

Nuotraukoje: teatro veteranai jubiliejinio vakaro prezi
diume. V. Gulevičiaus nuotr.

Nuotraukoje: Varėnos kaimo profesinė technikos mokyk
la per penkerius metus paruošė žemės ūkiui apie du 
tūkstančius jaunų specialistų. Gerai respublikoje žinomi 
šios mokyklos meno saviveiklininkai, sportininkai.

Moksleivių “Armonikos” ansamblis. A. Sabaliausko nuotr.

ŠIRDINGAI DĖKOJAME
Mes, Bronislavos Ostapuk šeimos nariai, labai giliai 

įvertiname ir dėkojame mūsų giminėlis ir draugams už 
šiltus ir reikšmingus žodžius išreikštus asmeniniai per 
“Laisvę” ir laiškais, mums netekus mūsų mielos mamytės 
bei sesers. Jūsų užuojautos ir visokie malonūs prisiminimai 
bei paslaugos mums šioje skausmingo, 
pasiliks mūsų mintyse. Niekad nepamif: 
tės, taip pat ir jūsų visų.

Norime specialiai tarti padėkos žodį Tesei Stočkienei, 
kuri taip tvirtai mums pagelbėjo per ’ 
Norime padėkoti Ievai Mizarienei už jc: 
karsto ir kapinėse; Mildred Stensler ir Victor Becker už 
paruoštą muziką šermeninėje.

Mūsų mielos Bronislavos Ostapuk atminčiai aukojame 
$50 “Laisvei”, kurią ji taip mylėjo ir rėmė.

e valandoje visada 
Šime mielos mamy-

visą liūdesio laiką, 
•s gražią kalbą prie

ADELE ir FELIX LUPSEVlClAI, duktė ir žentas 
EDWARD ir REGINA RUDIS, sūnus ir marti 
JOSEPH ir ANNA KIRAILIS, brolis ir brolienė

ŽODŽIAI
Dalia MILUKAITĖ

Žodžiai lyg spalvos — 
Šaltos ir šiltos, 
Pilkos ir juodos, 
Raudonos, geltonos, 
Ta vakarų tavo žodžiai
Man buvo dovanos
Ir jauki namų šiluma. 
Bet kodėl šiandien
Jie pigūs
Lyg senstanti prekė.
Lyg komise padėvėti kamnlaL-
Ir noriu tau pasakyti —
Neprekiauki žodžiais —
„.Geri žodžiai išauga

Mirus

Kastancija [Mary]
Yocu II ski

Reiškiame gilią užuojautą velionės vyrui Peter 
Yocumski ir jos seseriai Rose Chernesky; visiems 
kitiems giminėms bei idėjos draugams. Žinokite,
kad ir mes kartu liūdime 
gės.

Mary Macksvitis
Mary Sametis 
James Klimauskas 
Anthony Navitskas 
John J. Baumil, Jr. 
J. D. Paulauskas 
Jean Paulauskas 
Charles Kimball

netekę ištikimos drau-

Elizabeth Finenco 
Lena Balivic 
Anthony Belevic 
Anna Marino 
A. J. Kodienė 
Jonas Kodis 
Blanch Šlekienė 
Steve Šlakis

Antonette Račkauskas Mary Mulford
Joseph Jurgel 
Josephine Jurgel 
Donna Jablonski 
Chad. Jablonski

John Jablonski

Charles Morkūnas 
Edward Jurgel 
Agnes Adams 
Theresa Jurgel

Binghamton, N. Y. 
DRAUGAMS ŠIRDINGA 
PADĖKA

Spalio 16 dieną mane ištiko 
nelaimė—avarija. Man 
einant gatve parmušė auto
mobilis, sužeizdamas dešinės 
kojos kaulą. Tai mane ir 
paguldė į lovą. Jau visas 
mėnuo kai nuobodžiauju.

Širdingai ačiū draugei A. 
Jonikienei už per “Laisvę” 
pranešimą apie mano nelai
mę. Taipgi dėkoju draugams 
ir draugėms už gerus linkėji
mus. Žmogus jautiesi, kad 
dar esi reikalingas. Dėkoju 
“Laisvės” redakcijai už sutei
kimą vietos spaudoje.

Jonas Vaicekauskas |

St. Petersburg, Fla.
PRANEŠIMAS

Gruodžio 6 d. įvyks Klubo 
metinis susirinkimas ir Val
dybos rinkimai 1981 metams.

Gruodžio 13 dieną įvyks 
LLD 45 kuopos metinis susi
rinkimas ir Valdybos rinki
mai 1981 metams.

Susirinkimai prasidės 
10:30 vai. ryto. Prašome 
visus įsidėmėti ir dalyvauti, 
314—15 Avė. South. V. B.

/

KLAIDOS ATITAISYMAS
“Laisvėj” lapkr. 7 d. tilpo 

straipsnis apie Eugene Vic
tor Debs. Tenka atitaisyti 
įvykusią klaidą. Žiūrėkite 
paskutinėje kolumnoje veik 
pačioj pradžioj. Ten kalbant 
apie Debsą vieni rengėsi 
linčiuoti telpa sekamai: . . . 
Kuomet vieni rengėsi lin
čiuoti, kur kas didesnis bū
rys jį lydėjo su aukšta pa
garba. Patekęs už grotų jis 
gavo apie 1,500 darbinin
kų .. . vietoj žodžio “darbi
ninkų” turėjo būti “sveiki
nimų”. A. Jonikienė

Išvyksta su taikos misija į1 
Vidurinius Rytus—Jungtinių 
Tautų gen. sekretoriaus pa
rinktasis mediatorius, buvęs 
Švedijos premjeras Olaf Pal
me.

ATSIPRAŠOME
Praėjusios savaitės “Lais

vėje” užuojautoje mirus Bro- 
nislavai Ostapuk praleistas 
Nellie Shumbris vardas.

Adm.

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 
PRENUMERATŲ

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

Kviečia lt e 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-ina $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

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

Lima, Peru. — Reuterio 
agentūra pranešė, kad Boli
vijos profesinių sąjungų uni
jos vadas Juan Lechin, Boli
vijos karinio režimo suimtas 
ir keturis mėnesius kalintas, 
pagaliau tapo paleistas ir 
atvyko į Peru. 71 m. amžiaus 
Lechin vadovavo režimo už
darytai darbininkų federaci
jai.

Jei tektų pradėti gyvenimą 
iš naujo, pasirinkčiau tą patį 
gyvenimo kelią, kurį nuėjau.

Ir žodžiai muša.

Apart įeigų už prenumeratas ir skelbimus, 
turime ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, 
kad “Laisvė” gyvuotų. Per šį vajų siėksime 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 taetų 
Kitur užsieniuose $15.00 metams, $8.00 
pusei metų.

Visais vajaus reikalais rašykite:

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

Geram žmoguje.♦ * *
Mokėklm grožėtis 
(Tyliai lyg veidrodis 
Spindi upė...) 
Mokėklm mylėti 
Tyliai, be skausmo*
Be atpildo—
Būkim laimingi 
Ryto aušroj, 
Žydėkim jaunyste 
Metų šarmoj. 
Mylėkim,
Būkim laimingu

Nenuorama laikas
Užplūsta mintis.
Pakelia debesis,
Užneša audrą.
„.Prašvito aušra geltonom akim,
Nuraškė lapus rudeninius —
Ir miegas pabėgo 
Nuo žemės blakstienų.

BRIEFS
Well known American co

lumnist James Reston said in 
his column the day after the 
election: “The sad thing 
about this election ... is 
that it has not clarified the 
nation’s problems but dee- 

| pened them; not unified the 
i people but divided them.” 

* * *
In a battle against sex on 

; television, the Joelton 
Church of Christ said its 
eight-month old “clean up 
television” campaign has at
tracted more than a half 

! million followers in the Unit- 
' ed States and Canada. 

* * *
In January, Carol Bur- 

1 nett’s $10 million libel suit 
’ against The National Enquir

er is going to trial. Her suit, 
which was filed more than 

j four years ago is about a 
March 1976 gossip item that, 
while lurching around a 

: Washington restaurant, she 
I had a fight with Henry A. 
! Kissinger, the former Secre- 
i tary of State. Miss Burnett, 

both of whose parents were 
j alcohęlics, is almost a teeto-

i taler; the implication that 
she was drunk enraged her.

♦ * *
The Fourth Annual Peo

ple’s Bazaar is taking place 
in Unity Center, 235 West 
23rd St. November 21, 22, 
23. Arts and crafts have 
been gathered from around 
the world and they will be 
sold at bargain prices.

ik ♦ ♦

“Bread and Roses” a come
dy about 
Strike of 1 
Mass, will 
turday, December 13, 3:00 
P. M., Modern Times Thea
ter, 336 
Don’t miss 
play if you

he great Textile 
912 in Lawrence, 
be prsented Sa-

West 20 Street, 
this remarkable 

can help it.
* ♦ ♦
wns all the means 
on in the Soviet

Society o 
of product 
Union—the factories, the oil
fields, 
port, 
trade 
under 
people’s living standards. 
Sovięt Union is a land where 
the workers earn more than 
their wages.

the 
the 
orgad 
social

means' of trans
banks and the 
lizations. Profits 
lism go to raise

Use

Volgogradsky District in Moscow.




