
LAISVĖ
Weekly

102-02 Liberty Ave.
Ozone Park, N. Y. 11417

Telephone: 641-6887 
Area ( ode 212

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 
Act of March 3, 1879.

PENKTADIENIS, SAUSIO [JANUARY] 9, 1981 OZONE PARK, N. Y. 11417

LAISVĖ-LIBERTY
Savaitinis

Jungtinėse Valstijose.......... ....$12.00
Kanadoje........................................... $15.00
Kitur užsienyje...............................$15.00
Pavienio egzempioiriuus kaina 25 centai

PRICE 25 c.

NO. 2 70-IEJI METAI

KRISLAI
Žodis ne paukštis 
Ateina šalta žiema 
Naujieji metai 
Gobštumo aukos

R. BARANIKAS
Patarlė sako: žodis ne 

paukštis—išskrido,—jo ne
sugausi. Reaganas, kaip ma
tyti, iš to nepasimokė, ir jam 
nuolat išsprunka žodžiai, pa
reiškimai, išsireiškimai, dėl 
kurių jis paskui gailisi. Pata
rėjai jam vis pataria, atšauk
ti, atsiprašyti, vienaip ar 
kitaip išsisukti . . .

Taip atsitiko ir šiuo kartu. 
Baisiai įpykęs dėl įkaitų ne- 
paleidimo, Reaganas iranie
čius pavadino barbarais. Ki
taip sakant, ne tik tas vienas 
žingsnis yra barbariškas, bet 
visa iraniečių tauta!

Mes nežinome, ar Reaga
nas turi kokią nors nuovoką 
apie senąją Persijos civiliza
ciją, kuri prieš tūkstančius 
metų pasaulyje vyravo, kuo
met anglo-saksų puslaukinės 
gentys dar medžiojo šalia 
kitų germaniškųjų tautelių 
tankiose Šiaurės Europos gi
riose.

Kalbant apie Šiaurės Euro
pą: pranešama, kad ten šie
met laukiama labai šaltos 
žiemos, kas reiškia, kad ir 
Lietuvoje žiema bus labai 
šalta. Lietuva dabar mecha
nizuotas kraštas, ir sunkios 
žiemos ten kartais sudaro 
problemas, kaip ir kituose 
Europos moderniškuose 
kraštuose. Juk nesugrįšį į 
tuos romantiškuosius lai
kus, kuomet, kaip tai seni 
žmonės prisimina, “jokios 
pūgos rogių nesustabdė . . .”

Bet tenykštės problemos 
yra niekas, palyginant su 
tragedijomis, kurias dideli 
šalčiai sukelia mūsų didmies
tyje, čia pat New Yorke.

Naujieji metai visuomet 
sukelia prisiminimus. Štai 
dabar, kai tik pradedu pri
prasti prie “81” vietoje “80” 
parašymo datoje, prisimenu, 
kaip buvo sunku priprasti 
parašyti “31”, vietoje “30”, 
kai sėdėjau pirmojoje 
Anykščių progimnazijos kla
sėje. Tai irgi buvo metai, kai 
pirmą kartą girdėjau apie 
dienraštį “Laisvę”. Atsime
nu, kaip nustebau, skaityda
mas liaudininkų “Lietuvos 
Žiniose”, kad “Amerikos lie
tuvių kairiečių dienraštis 
‘Laisvė’ komentuoja 
apie . . .” Dienraštis?*

Parašiau savo dėdei į Chi- 
cagą, prašydamas, kad jis 
man prisiųstų bent vieną 
“Laisvės” numerį. Po kelių 
savaičių gavau didoką voką 
ir mandagų laišką: Tada ma
no konservatyvusis dėdė ra-

“Mano smalsusai, jaunas 
prieteliau! ‘Laisvė’ yra rau
donas lapas,, ir jeigu cenzūra 
jį ir įleistų, aš tau jo nesiųs- 
Čiau, lygiai kaip nesiųsčiau 
čia pat Chicagoje leidžiamos 
“Vilnies”. Siunčiu tau “Nau- 
jienų"numerių”.

Kai dideli šalčiai susmaugė 
mūsų miestą prieš Naujuo
sius Metus, apie “su šalčiais 
surištomis mirtimis” kasdien 
laikraščiuose buvo skelbia
mos žinios. Būtų teisingiau 
pasakyti, kad tai su gobštu- 
mu, beturčių priespauda su-

Išteisino nekaltai nužudytąjį Pasisveikino su Naujais Metais Brežnevui—
už Reichstago padegi]

Berlin. — Vakarų Berlyno 
teismas, beveik po 48 metų, 
išteisino Marinus van der 
Lubbe, vokiečių teismo nu
baustą mirties bausme už 
tai, kad jis neva padegęs 
Vokietijos parlamentą 
(Reichstagą).

Tasai gaisras turėjo dide
lės reikšmės Hitlerio atėji
mui į valdžią. Hitleris ir jo 
šalininkai apkaltino komunis
tus ir pradėjo juos persekio
ti. Bet dabar jau yra visiškai 
aišku, kad 1933 m. vasario 
27 d. parlamento rūmus pa
degę patys naciai, tuometi
nio Reichstago pirmininko 
Hermann Goeringo patvar
kymu.

Taip atrodė Marinus van der 
Lubbe 1933 m., kai jis buvo 
apkaltintas ir nuteistas mir
ties bausme.

H ą
Prieš trylika metų tas pats 

Vakarų Berlyno teismas, nu
žudytojo van der Lubbe bro
liui iškėlus, buvo peržiūrėjęs 
nuteistojo bylą ir sumažinęs 
jam bausmę—panaikinęs 
mirties bausmę, bet vistiek 
nubaudęs jį aštuoneriems 
metams kalėjimo. Supranta
ma, tai neturi daug reikš
mės, nes van der Lubbe 
nužudytas, bet jo brolis vis
tiek nerimo ir ieškojo teisy
bės toliau. Tad dabar teis
mas galutinai paskelbė, kad 
van der Lubbe buvęs nekal
tas, bet daugiau nieko nesa
ko apie tai, ar jis buvęs 
tikrumoje į tą gaisrą kaip

i nors įveltas.
Sufabrikavę kaltinimus 

prieš komunistus, naciai tada 
i pradėjo Vokietijoje komunis
tų, darbo unijų ir visų libera
lių organizacijų persekioji
mą, uždarė Komunistų parti- 

' ją ir iškėlė bylą trims komu
nistams, pabėgėliams iš fa
šistinės Bulgarijos. Tai buvo 
George Dimitroff, Blagoi Po
pov ir Vasil Taneff. Taip pat 
buvo suimtas ir Reichstago 
komunistų grupės vadas 
Ernst Torgler ir jau minėtas 
van der Lubbe, Olandijos 
pilietis. Visi keturi buvo tuo
metinio nacių teismo išteisin
ti, tik van der Lubbe apkal
tintas ir nužudytas. Vėliau 
pirmieji trys buvo išleisti 
išvykti į Tarybų Sąjungą, o 
Ernst Togler išbuvo kalėjime 
arti metų.

Richmond, Vai. — Federa
linis apeliacijos teisnias pa
tvirtino National Labor Rela
tions Tarybos kaltinimus 

i prieš J. P. Stevens tekstilės 
i kompaniją, kad ji nesilaiko 
darbo įstatymų.

Pasiuntė užuojautų

rištos mirtys. Kas faktinai 
vyksta? Ogi, per didelius 
šalčius daugelyje apartmen- 
tinių namų—staiga visai nė
ra šilumos, nes gobštūs savi
ninkai netaiso senų aliejinių 
šildymo krosnių, arba, jie 
nelaiko pakankamo aliejaus 
rezervo. Ir kai aliejus baigia
si, jie taip aiškina: “Kaip aš 
galiu jums duoti šilumos, jei 
kompanijos nepristato alie
jaus?” Tuo tarpu slenka die
nos, žmonės šala, o savinin
kai, naudodamiesi tuo—susi
taupo pinigų . . .

Žmonės, žinoma, nesėdi 
rankų nuleidę. Biednuome- 
nės butuose, kur tik galima, 
užžiebiami kerosininiai šildy
tuvai, uždegamos dujinės 
plytelės, perkami pigūs elek
triniai šildytuvai. Ir tai daro, 
kad tik vaikai nesušaltų, kad 
tik senyvi žmonės negautų 
plaučių uždegimo . . .

Ir vyksta katastrofos. Per
krauti elektriniai laidai, duji
nių plytelių sprogimai ir ki
tokios nelaimės sukelia gais
rus. Per didelius šalčius 
biednuomenės žmonės daž
niausiai miršta gaisrų dū
muose ir liepsnose . . .

Pirmą kartą savo rankose 
teko laikyti “Laisvą” žymiai 
vėliau. Mūsų laikraštis tuo-

New York. — JAV Komu
nistų partijos nacionalinis 
pirmininkas Henry Winston 
ir generalinis sekretorius 
Gus Hali pasiuntė Tarybų 
Sąjungos Komunistų partijos 
Centro Komitetui užuojautą 
dėl buvusio ministro pirmi
ninko Aleksiejaus Kosiginio 
mirties. Telegramoje JAV 
Komunistų partijos vadai 
reiškia savo solidarumą bu
vusiems jo bendradarbiams, 
vadovaujamiems Leonido 
Brežnevo, nenuilstamoje ko
voje už darbo žmonių laisvę 
ir gerovę.

met jau ėjo 25-uosius metus. 
O štai dabar ruošiamės švęs-
ti jau 70-ųjų metų sukaktu
ves. Ruoškimės joms!

Leonid Brežnev

Washington. — Busimasis 
JAV prezidentas Ronald 
Reagan ir Tarybų Sąjungos 
vadovas Leonid Brežnev pa
sikeitė naujametiniais sveiki
nimais.

Reagano valdžiai perimti 
grupės atstovas Jim Brady, 
kuris, manoma, kad būsiąs 
paskirtas spaudos viršinin
ku, pranešė, kad Brežnevas

Amerikietis
Afganistano 
sukilėlių eilėse

Kabul. — Afganistano šal
tiniai ir Indijos spaudos 
agentūra paskelbė, kad ame
rikietis, ėjęs karinio patarėjo 
pareigas, žuvęs kartu su 
grupe sukilėlių. Jisai dėvėjęs 
sukilėlių drabužius.

Šiuo metu dar neturima 
apie tai smulkesnių žinių, bet 
jau nelaikoma paslaptim, kad 
JAV ir Egipto vyriausybės 
remiančios Afganistano kon- 
trarevoliucionierius ne tik 
ginklas, bet ir “kariniais pa
tarėjai^”.

Neseniai į nelaisvę paimtas 
Egipto karinis patarėjas Af
ganistano valdžios pareigū
nams pasakojęs, kad jis 
perėjęs sieną kartu su britų 
ir kinų vyrais ir turėjęs
talkinti sukilėliams.

Spauda rašo, kad Afganis
tano sukilėlius remia Pakis
tanas ir Saudo Arabija, pir
masis—teikia bazes ir vyrus, 
o pastaroji—pinigais. Kinija, 
sakoma, tiekia sukilėliams 
ginklų, vykdo vyrų apmoky
mą.

Guazapa. — Salvadoro ar
mija pradėjo pulti sukilėlių 
pozicijas, esančias netoliese 
krašto sostinės, prie miškais 
apaugusio vulkano. Salia to 
vulkano yra vietovė, kurios 
gyventojai remia sukilėlius.

Kairėje Lenkijos užsienio reikalų ministras Josef Czyrek, o
dešinėje Tarybų Sąjungos užsienio reikalų ministras 
Andrei Gromyka. Gruodžio 26 dieną jiedu susirinko
Maskvoje ir tarėsi Lenkijoje susidariusios padėties reika
lais bei problemomis.

Ronald Reagan

atsiuntė Reaganui telegra
mą, kurioje sakoma: “Prašau 
priimti mano širdingiausius 
sveikinimus Naujųjų Metų 
proga”. O Reaganas savo 
telegramoje Brežnevui atsa
kęs: “Naudodamasis šia pro
ga, aš siunčiu jums savo 
sveikinimus ir geriausius lin
kėjimus. Aš trokštu, kad 
1981-ieji metai būtų taikos 
metais visai žmonijai”.
-e.-----------:------ ——----------
Atsisako krauti 
karines medžiagas 
į Salvadoro,

San Francisco. — Interna
tional Longshormen’s and 
Warehousemen’s unijos pre
zidentas Jim Herman prane
šė, kad šios unijos darbinin
kai nebekraus jokių karinių 
medžiagų, skirtų Salvadorui.

Jis pareiškė, kad šis nuta
rimas padarytas solidarizuo
jant su Salvadoro žmonėmis, 
kurie yra nusistatę ir kovoja 
prieš karinės chuntos prie
spaudą ir terorą. Krovikų 
boikotas palies visus laivus, 
vežančius į Salvadorą karinę 
medžiagą ir taip vadinamą 
“riaušių kontrolės” amunici
ją

Unijos pirmininkas pabrė
žė, jog toks nutarimas pada
rytas prieš tai padėtį patik
rinus ir įsitikinus, kad tik šis 
ginklas-boikotas ilgainiui gali 
padėti sugrąžinti laisvę ir 
saugumą kenčiantiems Sal
vadoro žmonėms.

Maskva. — JAV ambasa
dorius Thomas J. Watson, 
Jr., kuris netrukus bus pa
keistas prez. Reagan parink
tu diplomatu, pasikalbėjime 
su spauda pareiškė, kad JAV 
turėtų ir toliau susilaikyti 
nuo pardavimo grūdų Tary
bų Sąjungai.

Ankara. — Gen. Kenan 
Evren, galva chuntos, kuri 
pereitų metų rugsėjo mėn. 
nuvertė vyriausybę, prade-
damas Turkijos respublikos 
įkūrėjo Kemal Ataturko šim
to metų gimimo sukaktį, 
truksiančią visus metus, pa
reiškė, kad kariuomenė at
statys krašte demokratiją ir 
įves tvarką.

Baguio City, Filippinai. — 
Nepaisydami draudimo strei
kuoti, tūkstančiai aukso mai- 
nerių paliko darbus, nutrū
kus per 10 mėnesių vyku
sioms pasitarimams tarp 
Benquet kompanijos ir darbi
ninkų atstovų dėl trejų metų 
darbo sutarties. Darbininkai 
ligšiol uždirbdavo vidutiniš
kai $1.73 ekvivalentą per 
dieną. Jie nori, kad atlygini
mai būtų pakelti 53 centais 
dabar ir kiek daugiau 1981 ir 
1982 metais.

aukščiausias apdovanoji]
Maskva. — Gruodžio 18 d. Komunistų 

Tarybų Sąjungos Komunistų valstybei, 
partijos generaliniam sekre
toriui, TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumo pirmi
ninkui Leonidui Brežnevui 
Kremliuje iškilmingai įteik
tas aukščiausias apdovanoji
mas—Spalio revoliucijos or
dinas jo gimtadienio proga. I 
Brežnevui sukako 74 metai.

Įteikiant apdovanojimą, M. 
Suslovas pasakė kalbą, iškel
damas Brežnevo nuopelnus

JAV įkaitai Irano 
valdžios žinioje
Teheran. — Irano valdžia 

oficialiai pranešė, kad visi 
Amerikos įkaitai, kuriuos 
ligšiol laikė kovojančiojo jau
nimo atstovai, dabar yra jos 
žinioje. Prie 49 grupės pri
jungti ir trys JAV diploma
tai, anksčiau buvę laikomi 
Irano užsienių reikalų minis
terijoje.

Visaip aiškinamas tas fak-1 
tas, kad dabar visi įkaitai1 
laikomi vienoje vietoje. Vieni 
mano, kad gal Iranas ruošia
si juos paleisti, o kiti, kad 
gal ruošiasi juos teisti, kaip 
nesykį buvo grasoma, kad 
įkaitai bus teisiami kaip Šni
pai, jei JAV neišpildys Irano 
sąlygų.

(Prez. Carteris yra pareiš
kęs, kad įkaitai turi būti 
paleisti ligi sausio 16 d., nes 
jau vėliau jis negalėsiąs 
praktiškai veikti, kadangi 
sausio 20 d. ateina naujas 
prezidentas.)

97-asis Kongresas 
pradėjo sesijų
Washington. — Naujasis 

Kongresas, pirmą sykį po 50 
metų, suskaldytas tarp de
mokratų ir republikonų, sau
sio 5 d. pradėjo savo sesiją. 
Republikonai dabar valdo se
natą, o demokratai—Atstovų 
Rūmus. Anksčiau, nuo 1931 
m., abejus rūmus valdė de
mokratai.

Nors formalus darbas pra
sidės tiktai po prezidento 
inauguracijos sausio 20 d., 
bet jau prasidėjo apklausinė
jimai dėl busimojo preziden
to kabineto narių patvirtini
mo. Į pirmąją ugnį patenka 
gen. Alexander Haig, buvęs 
NATO pajėgų vadas ir Nixo- 
no laikais—jo kabineto šefas, 
Reagano parinktas valstybės 
sekretorium—užsienio reika
lų ministru.

as
partijai ir Tarybų

Savo kalboje Brežnevas
dėkojo visiems už jam su
teiktą aukštą apdovanojimą 
ir priminė netrukus įvyk
siantį 26-ąjį partijos suvažia
vimą, kuriam visi turėsią 
skirti savo jėgas.

Brežnevą su aukštu apdo
vanojimu pasveikino Tarybų 
Sąjungos Komunistų partijos 
Centro Komiteto Politinio 
biuro nariai, kandidatai į CK 
Politinio biuro narius, CK 
sekretoriai, kiti partiniai ir 
valstybiniai veikėjai. Jie pa
linkėjo jam geros sveikatos, 
naujų laimėjimų visapusiško
je veikloje tarybinės liaudies 
labui, komunizmo triumfo, 
taikos stiprinimo visame pa
saulyje vardan.

Roma. — Italijos vyriausy
bė atmetė teroristų sąlygas, 
kurias išpildžius, jie pažadė
jo paleisti jau tris savaites 
laikomą miesto teisėją Gio
vanni D’Urso.

New Delhi. — Indijos 
Aukščiausis Teismas patvar
kė, kad Biharo valstija pa
skubintų investigaciją polici
ninkų, kurie yra kaltinami 
išbadymu akių kriminali
niams kaliniams. Biharo vy
riausybė, vadovaujama tos 
pačios partijos, kuriai pri
klauso premjerė Indira Gan
dhi, sakoma, atleidusi polici
ninkus iš tarnybos, bet per 
lėtai veda tyrinėjimus.

Ciudad Juarez, Meksika.
— Busimasis prezidentas Ro
nald Reagan sausio 5 d. 
susitiko su Meksikos prezi
dentu Jose Lopez Portillo ir 
daugiau kaip valandą tarėsi 
dėl bendradarbiavimo tarp 
JAV ir Meksikos.

Peking. — Senatorius 
Theodore Stevens, republi- 
konas iš Aliaskos ir busima
sis Senato daugumos lyderio 
pavaduotojas bei Senato pa- 
komisijos ginklavimuisi skir
ti lėšų pirmininkas, lankyda
mas is Kinijos sostinėje pa
reiškė, kad vieną gražią die
ną JAV pradėsianti Kinijai 
tiekti ginklus.

Šiuo metu Amerika Kinijai 
parduoda karinę medžiagą, 
vadinamą “neofenzyvine”, 
kas reiškia, jog ji būsianti 
naudojama tik gynimuisi, bet 
ne puolimui. Tačiau senato
rius turėjo galvoje tikrus— 
puolimui skirtus ginklus.

Vaizdas iš demonstracijos Washingtone prie Pentagono, 
kur daugiau kaip 200 asmenų buvo užblokavę duris, 
protestuodami prieš JAV branduolinius ginklus ir atominio 
karo grėsmę.
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Protestas laiku ir vietoje
Šios šalies Tarptautinė Moterų Lyga už Taiką ir Laisvę 

nusipelno visų taikos siekėjų ir militarizmo priešų nuošir- 
džiausio sveikinimo. Ji jau užprotestavo prieš naujojo 
prezidento Ronald Reagano paskyrimą pasižymėjusio 
reakcininko ir militaristo generolo Alexander M. Haig savo 
administracijos valstybės sekretoriumi!

Kaip žinia, gen. Haig pasižymėjo savo reakcinėmis ir 
militaristinėmis avantūromis anais metais būdamas NATO 
kapitalistinių valstybių ir prez. Nixono militarinių štabų 
pirmininku. Jis taip pat buvo įsivėlęs į “Watergate” 
skandalą. Ir štai šitas žmogus dabar bus naujojo prezidento 
kabineto svarbiausiuoju, tiesiog vadovaujamuoju asmeniu!

Būtų labai gerai, kad kitos taiką mylinčios ir militarizmui 
priešingos organizacijos skubiai užprotestuotų prieš šį 
naujojo prezidento poelgį.

Angliškame dienraštyje apie 
nūdienę tarybų Lietuvą

Dienraštyje “Daily World” gruodžio 31 dieną skaitome:

More students in Lithuania
Lithuania today has more students per 10,000 

people than Britain, France, Sweden, West Ger
many and other West European countries. Hen
rikas Zabulis, Education Minister of the Soviet 
Baltic republic, pointed this out in a recent inter
view in Vilnius.

Soviet Lithuania has 70,000 students at higher 
educational institutions. The total population of 
Lithuania is three million. The number of stu
dents is 11 times higher than it was in 1939, at the 
end of the rule of the former Lithuanian capitalist 
regime.

Zabulis said that one-quarter of the population 
in the 9-49 year-old category were completely il
literate in the old capitalist Lithuania. There was 
widespread unemployment and a vast emigration 
to the U.S., Canada, Australia, etc.

Today, he said, Lithuania is a center of 
science-based industry and research, with strong 
demands for qualified people in fields likę elec
tronics, cybernetics, engineering, physics, and 
with specialties in ultra-sound, acoustics, lasers, 
etc.

World War II inflicted tremendous damage on 
Lithuania. After liberation, the work of recon
struction began. In the post-1945 period, 10 new 
universities and colleges were set up, with the 
help of the other Soviet republics.

Four out of five students in Lithuania are on 
government scholarships, Many were sent to 
school by factories, collective farms or state 
farms, who pay them while they are studying and 
then guarantee them employment after they 
graduate.

Zabulis said the rise of science-based industry 
in Soviet Lithuania made it necessary to set up 
specialized technical high schools and colleges to 
prepare students for jobs.

Kapitalo pasaulis: 
tiesa apie “teises”

Vakaruose nemažai kalba
ma apie žmogaus teises. 
Ypač daug skambių žodžių 
apie humaniškumą, pagarbą 
žmogaus asmenybei, laisvę ir 
t. t. pasirodė buržuazinės 
spaudos puslapiuose paskuti
nėmis dienomis, pasaulio vi
suomenei pažymint eilines, 
32-ąsias metines nuo tos die
nos, kai buvo priimta Visuo
tinė žmogaus teisių deklara
cija. Ją Jungtinių Tautų Ge
neralinė Asamblėja aprobavo 
1948 metų gruodžio 10 dieną. 
Bet jeigu nekreipsime dėme
sio į skambius žodžius ir 
įsigilinsime bent į tuos fak
tus, kuriuos pateikia pati 
Vakarų spauda, tai iškart 
pasidaro aišku, ko verti šie 
veidmainiški plepalai ir kokia 
iš tikrųjų yra padėtis kapita
listiniame pasaulyje žmogaus 
teisių srityje.

Pradėkime kad ir nuo to
kios elementarios žmogaus 
teisės, kaip teisė į darbą. 
Kaip rašo patys Vakarų laik
raščiai, ji atimta milijonams 
žmonių kapitalistiniame pa
saulyje. Vien tik Europos 
“Bendrosios rinkos” šalyse, 
kur gyvenimo lygis aukštes

United States, per 6 months.. . $6.50 
Canada, Lat . Amer., 6 months. $8.00 
Foreign countries, 6 months . . . 5,8.00

nis negu daugelyje kitų kapi
talistinių valstybių, yra dau
giau kaip 7 milijonai bedar
bių.

Tos ar kitos visuomenės 
humaniškumą ryškiausiai pa
rodo jos požiūris į vaikus. 
Socialistinėse valstybėse vai
kams atiduodama visa, kas 
geriausia, jais nuolat rūpina
si valstybė, o kapitalistinės 
sistemos šalyse 300 milijonų 
vaikų nelanko mokyklos, 
daugelis paauglių žiauriai iš
naudojami. Pavyzdžiui, Itali
joje šiuo metu priversti lieti 
prakaitą dėl skatikų daugiau 
kaip 500 tūkstančių vaikų. 
Nepilnamečiai darbininkai 
dirba įvairiose dirbtuvėse, 
plauna automašinas, tarnau
ja pasiuntiniais viešbučiuose. 
Vaiką galima net “parduo
ti”—atiduoti šeimininkui, ku
ris žiauriai jį išnaudos.

Kitas įtikinamas postringa
vimų apie buržuazinę “demo
kratiją” melagingumo įrody
mas—rasinė diskriminacija 
Vakarų šalyse. Netgi nese
niai JAV prezidentu išrink
tas R. Reaganas pripažino, 
kad šioje turtingiausioje ka
pitalistinio pasaulio šalyje

1980-IEJI METAI EKONOMINIAI 
BUVO NELAIMINGI METAI

Labai iškilusi infliacija, I 
ekonominė stagnacija ir ne
darbas pakeitė mūsų gyveni
mo normą ir išblaškė visas 
iluzijas, kad kapitalizmas su
kurs geresnius laikus. Kaip 
tik priešingai: Mūsų ekono
mika lindo vis giliau į atoslū
gį ir daugelio galvose palai
dojo mintį, kad “gerovė jau 
tiktai už kampo!”

Štai “AEL-CIO Federatio- 
nist”, plačiai skaitomas dar
bo unijų organas. Jame sto
rai pabrėžiama, kad per pa
staruosius dvejus metus 
Amerikos darbininkai patyrė 
rimtą uždarbio sumažėjimą, 
kurį atnešė infliacija ir kainų 
pakilimas. Kaip žinia, dar 
prieš šį rekordinį infliacijos 
pakilimą, darbininkų daugu
ma vos begalėjo galą su galu 
sudurti ir privertė ekonomi- 
zuotis, nes kai pasimoka už 
pamatinius reikmenis, kaip 
nuoma ir šviesa—mažai be
palieka maistui nusipirkti.

Praeitą vasarą Darbo Biu
ras paskelbė, kad tipiškai 
šeimai iš keturių narių, tik 
vidutiniam pragyvenimui 
reikalinga $22,900. 1980 me
tų ekonominis atoslūgis iš
stūmė iš darbo labai daug 
darbininkų, kurių dabar 
tūkstančiai praleidžia ilgas 
valandas bedarbių eilėse.

Kokios gi perspektyvos 
šiems, 1981-iesiems metams? 
Tokios pat, net gal dar pras
tesnės. Nedarbas žada dar 
padidėti: statistikos sako, 
kad nedarbas dar padidės,

kad iš darbo bus atleista virš 
3 milijonai darbininkų.

Trumpai sakant, kapitaliz
mas 1980 metais pademon
stravo, ką jis gali darbinin
kams suteikti. Jis pademon- 

I stravo, kad ir šiais metais 
mūsų valdančioji klasė savo 
didelius pelnus bandys išlai
kyti dar labiau įtempę darbi
ninkų eksploataciją.

Iš praeitos vasaros pra
džioje prez. Carterio pa
skelbtos programos prieš in
fliacijos kilimą niekas neišė
jo. Ji pagilėjo dar 18 procen
tų. Pasirodo, kad mūsų val
dančioji klasė nenori ir nebe
pajėgia infliacijai užkirsti ke
lio. Beveik visos pramonės 
šakos praneša, kad 1981-ai- 
siais metais jos “laikinai” 
uždarys tam tikrą dalį savo 
įmonių. Ypatingai automobi
lių ir sunkvežimių gaminimo 
korporacijos turėsiančios 
daug savo įmonių “laikinai” 
uždaryti ir milijonus darbi
ninkų paleisti iš darbo!

Todėl dar kartą: Negalime 
tikėtis 1981-aisiais metais su
silaukti geresnių laikų. Už 
juos reikia kovoti. Kaip ži
nia, prieš 30 metų laike 
didžiosios depresijos tiktai 
per didžiausią kovą ir ryžtą 
darbininkai išsikovojo tūlų 
pagerinimų, tai yra laimėjo 
nedarbo apdraudą, senatvės 
pensijas, ir tam panašiai. 
Ypatingai mūsų darbo unijos 
turėtų į tą kovą įsitraukti. 
Tikėkime, kad jos tą ir pada
rys. Ksavera

Kaip žinia, abiejų kapitalistinių partijų demokratų ir 
republikonų vadams militarizmas ir ginklaVimasis pirmoje 
vietoje, o vaikai ir seneliai pačioje paskutinėje!

egzistuoja “rasinis priešišku
mas ir smurtas”. Beveik kas
dien Amerikoje suliepsnoja 
Ku klūks klano kryžiai, ant 
namų sienų žydų kvartaluose 
tepliojamos fašistinės svasti
kos, įsisiautėję rasistai muša 
juodaodžius gyventojus, iš
drįsusius įsikurti netoli “bal
tųjų” kvartalų.

Rasizmas plačiai paplito ne 
tik Jungtinėse Amerikos 
Valstijose arba Pietų Afri- 
kon Respublikoje, bet ir Va
karų Europos šalyse. Ten 
žeminančioje padėtyje yra 
maždaug 15 milijonų darbi
ninkų užsieniečių. Šie žmo
nės iš esmės neturi jokių 
teisių, jie įvairiai diskrimi
nuojami ir negailestingai iš
naudojami.

Na, o politinės teisės? Gal 
bent jau šioje srityje Vaka
ruose egzistuoja “niekuo ne
ribojama laisvė”, apie kurią 
įkyriai postringauja buržua
ziniai propagandistai? Pa
žvelkime, kas darosi, pavyz
džiui, Olsteryje, kur Angli
jos armija iš esmės kariauja 
“nepaskelbtą karą” prieš vie
tinius gyventojus, reikalau
jančius užtikrinti jų pilieti
nes teises. Daugiau kaip du 
tūkstančiai žuvusių, dvide
šimt tūkstančių sužeistų,

trys tūkstančiai politinių ka
linių, kuriuos britų kariauna 
kalėjimuose rafinuotai kanki
na, tyčiojasi iš jų,—taip 
“gerbiamos” žmogaus teisės 
“civilizuotoje” Didžiojoje Bri
tanijoje. Prie to galima pri
durti tokius iškalbingus “rū
pinimosi” žmogaus teisėmis 
Vakaruose pavyzdžius, kaip 
gėdinga draudimų dirbti pa
gal profesiją praktika Vokie
tijos Federatyvinėje Respu
blikoje, dėl kurios tūkstan
čiai pažangių politinių pažiū
rų žmonių neturi galimybės 
eiti pareigas valstybiniame 
aparate, dirbti mokytojais ir 
pan., pokalbių telefonu klau
symasis, įstatymų dėl susira
šinėjimo paslapties pažeidi
mai, nuolatinis kitaip galvo
jančių sekimas . . .

Ekonominė, socialinė ir po
litinė nelygybė, rasinė dis
kriminacija—būdingi buržua
zinės visuomenės bruožai. 
Tik socialistinė visuomeninė 
santvarka garantuoja darbo 
žmonėms visas žmogaus tei
ses, jų tarpe—teisę į darbą, 
mokslą, medicininį aptarna
vimą, gyvenamą plotą, jų 
asmenybės gerbimą, teisę 
naudotis mokslo ir kultūros 
laimėjimais. A. Stiklakis

LAIŠKAI
Sveikiname “Laisvės” dar

buotojas su 1981 metais ir 
I linkime neišblėstančios ener- 
i gijos sunkiame jūsų darbe.

Jūsų sunkus darbas, susi
jęs su sunkia kova, kurios 
dėka mes galime be baimės 
dirbti, džiaugtis gyvenimu.

Artėjant laikrodžio “Lais
vės” rodyklei prie dvyliktos, 
t. y. prie Naujųjų Metų 
slenksčio, mes, Mizarų šei
ma, norime palinkėti daug 
daug laimės jūsų asmeninia
me gyvenime, ir tegu niekad 
nenutyla skardus “Laisvės” 
balsas. Mizarai

Varėna,
1980. XII. 15
Gerbiama “Laisvės” 
laikraščio redakcija

Širdingiausiai sveikiname 
Jūsų darbuotojus su Naujais 
1981-aisiais metais, linkėda
mi daug geros sveikatos, 
džiaugsmo, asmeniškos lai
mės ir neišsenkančios ener
gijos išleidžiant “Laisvės” 
laikraštį.

Taip pat širdingai dėkoju 
savo mielai pusseserei Mary
tei Vidruk ir jos vaikams už 
laikraščio “Laisvės” užprenu- 
meravimą. Su įdomumu per
skaitome visas naujienas 
apie mūsų Tautiečių gyveni
mą užsienyje, perskaitę, duo
dame savo draugams skaity
ti. Lietuviškas ačiū Jums 
visiems.

Su pagarba
Genutė Jeronimas 

Petravičiai

Gerb. Redakcijai, 
ir visiems laisviečiams

Šį kartą negaliu be susi
jaudinimo rašyti Jums Nau
jametinių sveikinimų,—juk 
Jūs žengiate į savo laikraščio 
jubiliejinius metus! Tai bus 
didelė šventė ne tik JAV 
pažangiesiems lietuviams, 
bet ir Lietuvos žmonėms, 
kurie gerai supranta ir aukš
tai vertina Jūsų “Laisvės” 
nueitą kelią. Tai bus mūsų 
bendra šventė.

Tebegyvenu maloniais pri
siminimais ir susitikimo su 
Jumis, kai mes (4 Tarybų 
Lietuvos žurnalistai) lygiai 
prieš metus pabuvojome 
“Laisvėje”, arčiau susipaži
nome su Jūsų darbu ir sąly
gomis. Tik labai atsidavę 
savo gimtajam kraštui, pa
žangai ir tiesai žmonės galėjo 
išsaugoti “Laisvę” iki šiol 
tokiomis nelengvomis sąly
gomis.

Ačiū Jums už tai, kad 
“Laisvė” gyvuoja, kad ji pa
siekia mus, tiesdama drau
gystės tiltus tarp žmonių ir 
kontinentų.

Leiskite nuoširdžiai palin
kėti Jums visiems geros 
sveikatos, stiprybės ir iš
tvermės toliau tęsiant šį kil
nų darbą.

Tegul jubiliejiniai metai 
būna geri ir laimingi visiems 
“Laisvės” bičiuliams!

Antanas Šimkūnas
Vilnius, 1980.XII.15

Brangūs Laisviečiai!
Nuoširdžiausiai sveikinu 

Jūsų šaunų kolektyvą Naujų
jų, 1981-mųjų metų proga. 
Linkiu sėkmės darbe, laimės 
ir kuogeriausios sveikatos.

Kaunas, 1980 m. gruodžio
12. Vandalinas Junevičius

Londone nuo 1977 m. lei
džiamas žurnalas „Katastro
fos" kur rašoma apie įvairius 
kataklizmus ir tragiškus įvy
kius. Žurnalas gimė 1977 me
tais ne atsitiktinai. Praėjusiais 
metais buvo ypač gausu to
kios rūšies įvykių; žemės dre
bėjimai Kinijoje, Turkijoje, 
Gvatemaloje, Čilėje, Rumuni
joje, Sutriero ugnikalnio išsi
veržimas Gvadelupoje, masi
nis apsinuodijimas nuodingo
mis dujomis Italijoje...

Žurnalo vyriausiasis redak
torius Dž. Šimėnas tvirtina, 
kad naujojo leidinio tikslas 
— ne sudramintl pačius reiš
kinius, bet atkreipti visuome
nės dėmesį į būtinybę imtis 
efektyvių ir skubių priemonių 
likviduojant jų pavojingas 
pasekmes.

Salvadoro tragedija
Salvadore padarytas dar 

vienas baisus nusikaltimas. 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
iškeltos į valdžią ir visoke
riopai remiamos vadinamo
sios karinės-civilinės chuntos 
represiniai organai pagrobė, 
žvėriškai kankino ir nužudė 
Revoliucinio demokratinio 
fronto pirmininką Enrikę Al- 
varesą Kordovą ir keturis 
kitus šios patriotinės organi
zacijos vadovus. Revoliucinis 
demokratinis frontas žengia 
pirmosiose Salvadoro liau
dies kovos prieš diktatūrą ir 
imperializmą gretose.

Nauja Salvadoro valdžios 
piktatarybė visame pasauly
je sukėlė didžiausią pasipik
tinimą. Platieji Lotynų Ame
rikos valstybių ir kitų šalių 
visuomenės sluoksniai smer
kia tiesioginius žudikus ir 
tuos, kurie juos remia ir 
vadovauja jų nusikalsta
miems veiksmams. Pagrindi
niai Salvadoro tragedijos 
kaltininkai—JAV valdantieji 
sluoksniai. Kaip tik jie užsi
brėžė tikslą savo marionečių 
rankomis paskandinti krau
jyje Salvadoro išsivadavimo 
judėjimą, sustiprinti savo 
pozicijas šioje šalyje ir pa
versti ją imperialistų viešpa
tavimo visoje Centrinėje 
Amerikoje tvirtove.

Carterio administracija 
dosniai aprūpino savo staty
tinius Salvadore ginklais, ka
rine technika, šaudmenimis. 
JAV karinė ir ekonominė 
pagalba chuntai jau pasiekė 
90 milijonų dolerių. Šimtai 
atvykusių iš JAV į Salvadorą 
karinių “patarėjų” ne tik 
moko chuntos kareivius ir 
karininkus, kaip kruvinai su
sidoroti su šalies gyvento
jais, bet ir tiesiogiai vado
vauja jų baudžiamosioms 
operacijoms. Dabartiniams 
Washington© vadovams, ku
rie bet kokia proga ir be 
progos trimituoja neva jie 
yra didžiausi “žmogaus teisių 
gynėjai”, tenka visa atsako

Naujos knygos Lietuvoje
"Vagos" naujienos

Lapkričio mėnuo “Vagoje” 
nebuvo itin turtingas origi
naliosios prozos derliumi. Jai 
atstovauja produktyvaus vy
resniosios kartos rašytojo 
Vytauto Sirijos Giros knyga 
“Lolita Voltareno. Kai ne
liepsnojo tik vanduo”. Įdo
mios intrigos, dinamiško, pa- 
gaulaus pasakojimo meistras 
V. Sirijos Gira abiejuose 
kūriniuose—apysakoje ir ro
mane—pasakoja apie karo 
audros išblaškytus žmonių 
likimus, atkurdamas auten
tišką Didžiojo Tėvynės karo' 
metų atmosferą, dramatiš
kas vokiečių okupuotos Lie
tuvos gyvenimo peripetijas.

Antras reikšmingas leidi
nys—naujas Vytauto Petke
vičiaus romanas “Šermukš
nių lietus”. Palyginti ne
trumpoje laiko atkarpoje— 
nuo pokario iki mūsų dienų— 
dėstoma įvairiaspalvė žmo
nių biografijų mozaika, ku
rioje netrūksta ir sudėtingų 
išgyvenimų, klaidų, nuopuo
lių ir taurių poelgių, didžių 

/Užmojų, trapaus sielos gro
žio. Romano personažai— 
įvairių kartų, įvairių profesi
jų atstovai.

Anksti nutrūko talentingo, 
savito poeto, įžvalgaus lite
ratūros vertintojo Antano 
Masionio (1941-1974) gyveni
mas. Jo palikimas—eilėraš
čiai ir mokslinės studijos, 
straipsniai apie lietuvių tary
binę poeziją—surinkta kny
goje “Poezija, kritika”.

Lietuvių poetikos proble
moms skirtas Lietuvių kal
bos ir literatūros instituto 
tęstinio leidinio “Literatūra 
ir kalba” XVI tomas “Poeti
ka ir metodoligija”. Jame

mybė už tai, kad žuvo dau
giau kaip 10 tūkstančių Sal
vadoro piliečių. Jie tapo 
žiauriausi teroro politikos, 
kurią chunta vykdo, Ameri
kos “teisių gynėjų” palaimin
ta, aukomis.

Salvadoro liaudies išsiva
davimo kovos vadovų niek
šiško nužudymo tikslas—pa
likti liaudį šioje kovoje be 
vadų, sutriuškinti jos avan
garde žengiančias patriotines 
ir demokratines organizaci
jas. Pažymėtina, kad ne pir
mą kartą Amerikos imperia
lizmas ir jo marionetės grie
biasi tokių baisių priemonių. 
Jungtinių Valstijų CŽV 
agentūra jau seniai įgudo 
organizuoti piktadariškus pa
sikėsinimus į Lotynų Amęri- 
kos šalių revoliucinius vado
vus ir pažangius veikėjus. 
Pakanka priminti, kad ne 
kartą buvo sudaryti sąmoks
lai, kurių tikslas buvo—nu
žudyti Kubos revoliucijos va
dovus, kad buvo nužudyti 
patriotinės kovos vadovai Či
lėje, Gvatemaloje, K Haity
je, Paragvajuje, kitose že
myno šalyse. Neseniai suži
nota, jog Hondūre veikian
čiose specialiose stovyklose, 
kur amerikiečiai “patarėjai” 
apmoko iš Nikaragvos pabė
gusius Somosos galvažu
džius, rengiami pasikėsinimų 
į Nikaragvos revoliucijos va
dovus planai.

Bet niekas negali palaužti 
Lotynų Amerikos tautų ryž
to kovoti už išsivadavimą. Ir 
Salvadoro patriotai toliau 
didvyriškai kovoja, smogda
mi chuntos kariuomenei 
skaudžius smūgius. Teisingą 
Salvadoro liaudies kovą re
mia viso pasaulio pažangio
sios jėgos, ryžtingai smer
kiančios kruvinus chuntos 
bei jos globėjų nusikaltimus 
ir reikalaujančios tuojau pat 
nutraukti Washington© kiši
mąsi į Salvadoro vidaus rei- 
kalus. N. Čigiris 

publikuojamas V. Aleknos 
sudarytas S. Nėries poezijos 
dažnuminis žodynas, I. Sla
vinskaitės studija “Poetinio 
žodžio transformacija lietu
vių lyrikoje”, taip pat insti
tuto mokslininkų— P. 
Kniūkštos, K. Grigo, L. Sau
kos straipsniai.

Šių metų lapkričio 28-ąją 
sukako 100 metų nuo tos 
dienos, kai gimė rusų poetas 
Aleksandras Blokas. Tai su
kakčiai pažymėti išleista 
nauja A. Bloko kūrinių rink
tinė “Poezija”, kurioje—ge
riausi poeto eilėraščiai, poe
mos (“Lakštingalų sodas”, 
“Dvylika”) ir lyrinės dramos 
(“Karalius aikštėje”, “Nepa
žįstamoji”). Knygos sudary
tojas ir vertėjas—Algiman
tas Baltakis. A. Pagirytė

Ilgesys
Ilgėjaus ežerų, kalnelių 
Ir kaime prigimtų namų, 
Praleistų vaikystės dienelių 
Prie ežero krantų.

Paežerėj, aliksniai, karklai 
Pavesiu pridengė krantus, 
Jų tankumoj,

lakštutės balsas 
Nakti, lydėjo į sapnus.

Praeities dienos nesugrįžta, 
Neužmirštingos visados, 
Prisiminimais įspūdingos, 
Liks širdyje ant visados.

Ak, praeitie, svajotos dienos 
Nepražuvo! ant visados, 
Jūs gyvensit manojoj sieloj 
Mes nesiskirsim niekados.

Jonas Šutas
(Grimsby, Ont., Canada)
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“LIETUVIŠKOJO BALSO” DRAUGIJA

Bruožai iš A II erikos lietuvių
senos praeities veiklos

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

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

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

“Mes, lietuvininkai New 
Yorko ir apylinkės darome 
sutarimą įtaisyt lietuviškos 
dvasios lietuvišką gazietą ir 
atsišaukiame į brolius viso 
svieto idant jie labiausiai 
dabar, pradžioje mums pa
reitų į pagalbą pinigais 
(...), o kaip tik turėsime 
gana prenumeratorių, tuojau 
pasirodys gazieta (. . .) var
du “Lietuviškasis bal- __  M sas . . .

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

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

Netrukus buvo paskelbti 
šios draugijos įstatai. “Drau
gystės ieškinys,—nurodyta 
juose,—yra gaivinti lietuvys
tę, platinti apšvietimą ir 
mokslą lietuviškoje kalboje” 
(Instatai “Lietuviškojo bal
so” draugystės—“LB” 1885, 
liepos 30 d.). Ši tikslą drau
gija ketino, pasiekti, leisda
ma “LB” laikraštį; naudingas 
moksliškas knygas gimtąja 
kalba, įkurdama knygyną 
(biblioteką) bei muziejų ruoš
dama paskaitas draugijos su
sirinkimuose ir pagal galimy
bes steigdama mokyklas 
(Ten pat).

Taigi “LB” draugija nesiri- 
bojo vien laikraščio leidimu, 
o mojosi gana plačiai ir 
įvairiai kultūrinei bei visuo
meninei veiklai. Draugija, 
kaip buvo nurodyta,—“ 
įrengta (. . .) dėl naudos tė
vynės Lietuvos ir dėl gero 
darbininkų” (“LB”, 1886, ko
vo 16).

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

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

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

Draugijos susirinkimuose 
(iki 1885 m. lapkričio) J. 
Šliūpas jau buvo skaitęs ke
lis pranešimus (apie lietuvių 
ir latvių istoriją, senovės 
graikų mokslą, mokslo padė
tį viduramžiais). Susirinkimų 
dalyviai iškausė taip pat L. 
Malinauskaitės Šliūpienės 
(Eglės) paskaitą apie 188& ir 
1884 m. “Aušros” laikraštį 
(“LB”, 1885, lapkr. 7) ir kt. 
Buvo numatytos ir kitos pa
skaitos.

Tat iš užsibrėžtų tikslų 
“LB“ draugija pirmiausia 
plėtojo paskaitinį darbą. Ki
tiems uždaviniams įgyven
dinti buvo reikalingos nema
žos lėšos. “Draugija”—rašė 
“LB” laikraštis,—savo pa
šaukimą priderančiai pildyti 
galės tik tada, kada ją skai
tytojai parems pinigais”. Tuo 
tarpu reikalais su “LB” pre
numerata, iš dalies su drau
gijos narių mokesčiu kone iš 
pat pradžių ėjosi sunkiai.

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

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

1886 m. balandžio 17 d. jos 
susirinkime buvo iškeltas su
manymas steigti visos Ame
rikos lietuvių organizaciją 
“Susivienijimą visų lietuvių 
Amerikoje”. Kalbėtojai P. 
Paseckas; P. Bučinskas, P. 
Ramanauskas ir kiti “LB”

draugijos nariai nurodė tokio 
Susivienijimo reikšmę ir 
svarbą. Draugijos nariai ak
tyviai dalyvavo organizuo
jant šį Susivienijimą, jo pir
mąjį steigiamąjį suvažiavimą 
(1886 m. rugpjūčio 16 d.) ir 
kitus renginius. “LB” laik
raštis taip pat rūpinosi Susi
vienijimo reikalais.

“Lietuviškojo balso” drau
gijos ir jos vadovų dėmesys 
ir pastangos 1886-1888 m. iš 
esmės buvo sutelkti į minėtą 
Susivienijimą, kuris dėl įvai
rių priežasčių savo veiklos 
neišplėtojo (“Susivienijimo 
lietuvių Amerikoje istorija”. 
New York, 1916, p. 5-18).

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

•
Susivienijimo kūrimo ir ki

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

Draugijos periodinio leidi
nio materialinė padėtis, jau 
iš pradžių nelengva, tolydžio 
dėl įvairių priežasčių vis sun
kėjo. Laikraštis ėjo neregu
liariai ir sunkiai vertėsi. 1888 
m., ieškodamas dėkingesnės 
dirvos ir tikėdamasis dides
nės paramos, “LB” laikraštis 
buvo priverstas persikelti į 
Shenandoah, » kur 1889 m. 
vasario 26 d. nustojo ėjęs. 
“LB” draugijos laikraštis per 
savo gyvavimo laiką (1885. 
VII—1889.11) pasirodė kaip 
demokratinės, radikalios 
krypties leidinys, skelbęs ir 
socialistinių, iš dalies mark
sistinių idėjų.

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

Tarp jų—keli J. Šliūpo 
darbai: “Išganymas vargdie
nio” (1885 m.), “Keli žodžiai 
apie auginimą” (1886 m.), 
“Litvini i Polacy” (1887 m.), 
jo verstas K. Gutekovo 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.).

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

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

Šios draugijos, ypač jos 
leidžiamo laikraščio, reikšmę 
savo laiku aukštai vertino V. 
Kapsukas (“Varpo” užgimi
mas.—“Varpas”, 1903, Nr. 
12). Jis teigiamai apibūdino 
“LB” draugijos įsteigimą ir 
tikslus, jos laikraščio pažan
gų ir savo metui išskirtinį 
vaidmenį.

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

Antanas Aukštaitis

SKAITYKITE 
"LAISVĘ"

“LAISVĖ”

Naujas sportinis kompleksas pakvietė į treniruotes 
Alytaus šiluminių tinklų sportininkus. Komplekse—erdvi 
didžioji sporto salė, kurioje galima žaisti krepšinį, tinklinį, 
rankinį, ir mažoji salė, skirta fiziniam pasiruošimui. Joje 
gali treniruotis sunkumų kilnotojai, imtynininkai, boksinin
kai. Komplekse yra dvidešimt penkių metrų plaukimo 
baseinas, sauna, povandeninio masažo baseinas su vandens 
kaskadomis.

I

Šiluminių tinklų sporto kolektyvo tarpe populiariausios 
sporto šakos yra tinklinis, krepšinis, stalo tenisas, 
turizmas.

Nuotraukoje: jaunųjų krepšininkų treniruotė.
T. Žebrausko nuotr.

Kuo užpildyti vakuu II

Iš Bartininkų senovės

Jie ir mes. Kas esame 
mes—aiškinti nereikia. Mes 
esame mes. Vietiniai. To 
nepasakysi apie juos. Jie— 
toli nuo čia. Už jūrų marių. 
O kai kas—net už vandeny
no. Žiūri jie į mus iš tolo. 
Kad geriau matytųsi, ranku
tę prie akių prisidėję. Ne 
veltui lietuvių liaudies išmin
tis moko—iš tolo geriau ma
tyti. Taigi, žiūri jie į mus, 
gailisi mūsų. Ir savęs gailisi. 
Judomo ir nejudomo turto— 
irgi. Judamo, tiesa, nelabai. 
Judamą dauguma su savimi 
atsivežė. Jeigu suspėjo. Ne
judamo—ne. Nes jis nejuda-’ 
mas. Todėl čia, Lietuvoje, ir 
pasiliko. Pasiliko dvarai, že
mės, pievos, miškai. O tie 
nevidonai naudojasi. Ir ačiū 
nesako.

Bet nenukrypkim nuo te
mos. Taigi žiūri jie į mus iš 
tolo ir dūsauja. Įdomu, kas 
pas juos gero, galvoja. Atvi
rai kalbant, kas gero—jų 
nedomina. Kas blogo—žy
miai įdomiau. Nes kas gi 
gero gali būti tarybinėje Lie
tuvoje? Todėl varto jie mūsų 
spaudą, faktų visokių ieško. 
Feljetonais domisi. Va, sako, 
žiūrėkit ką tas “Valstiečių 
laikraštis” rašo. Pakruojyje, 
girdi, pusžalę, sumegusią 
duoną pardavinėja. Kiek tik
rino, tiek ir išbrokavo. Žiū
rėkit, net duonos kombinato 
direktorių atleido iš parei
gų .. . Perskaito tokią žinu
tę ir susimąsto. Atspėkit— 
apie ką? Galvojat, kad apie 
mūsų kritikos veiksmingu
mą? Apie tai, kad dabar 
padėtis pasikeis? Nebūkit 
naivūs. Kritika, savikriti
ka—iš to propagandinio bly
no neiškepsi. Tuo tautie
čiams reikiamo įspūdžio ne
padarysi. Būtina griebtis 
kažko stambesnio. Galingo 
apibendrinimo, pavyzdžiui. 
Tokio, kad paskaitę apsi
verktų. Kad tris dienas, tris 
naktis tėvynės gaila būtų. O 
gal ir savaitę. Su trupučiu. 
Pamąsto, pamąsto ir parašo. 
Į savo spaudą, žinoma. Ne
kaltai taip parašo, bet su 
užmušančia ironija. Maždaug 
tokio turinio tekstą: mūsų 
brangioje ir guodotinėje Lie
tuvėlėje juoda duonelė visa
da buvo miela, gerbiama, 
rūpestingai kepama. Tai kas 
gi dabar pasidarė? Aišku, 
kas. O kas tai padarė? Irgi 
aišku. Na, nieko, galvoja 
išeiviško laikraštėlio “Nepri
klausoma Lietuva” skaityto
jas. Grįšiu—padarysiu tvar
ką. Tokią, kokia prieš ketu
riasdešimt metų buvo. Ir 
nuslūgsta žmogeliui nervas, 
ir palengvėja sieloje. 0 mes 
reaguojame į tai kiek kitaip. 
Mes kažkodėl iškart prisime
name, kad mūsų brangioje

Lietuvėlėje anuo metu toli 
gražu ne visi juodos duonelės 
turėjo. Todėl net už jūrų 
marių bėgo. O kai kas—net 
už vandenyno. Todėl mums 
tokios tvarkos kažkaip jau 
nesinori. Pasirodo, kitaip ga
lima tvarkytis. Kad ir duone
lės visi turėtų, ir darbo, ir 
mokslą kokį nori gautų. Kad 
niekur bėgti nereikėtų. Bet 
mes nukrypom į šalį.

Taigi pasitaiso jie akinius 
ir vėl kimba į mūsų spaudą. 
Studijuoja, sakykim, dien
raštį “Tiesa”. Vaje!—staiga 
šaukia. Žiūrėkit, kas Lazdijų 
rajone darosi! Toks ir toks 
lietuvis prirašė neatliktų 
darbų už tiek ir tiek rublių! 
Va, prirašinėtojai nubausti! 
Tik pamanykit—išvijo iš dar
bo! Šiais žiauriais infliacijos 
ir krizių metais, kai tiek 
bedarbių! Tiesa, ten infliaci
jos lyg ir nebėra. Laukinis 
kraštas, jokių civiliazcijos 
požymių. Net bedarbių, ir tų 
neturi . . . Bet iš tokių pa
stebėjimų propagandinio bly
no tautiečiams taipogi neiš
kepsi. Reikia kažko stambes
nio .. .

Ir vėl susimąsto, ir vėl 
parašo. Nekaltai taip parašo, 
bet kokia potekstė! Kas, gir
di, su tais sąžiningiausiais 
pasaulyje lietuviais dabar 
pasidarė, kad šitaip negra
žiai elgiasi? Kodėl anksčiau 
jie taip nedarė? Kodėl dabar 
juos būtina kontroliuoti? Aiš
ku, kodėl. O kas juos taip 
sugadino? Aišku, kas. Na, 
nieko, atsidūsta laikraštėlio 
“Nepriklausoma Lietuva“ 
skaitytojas ir nubraukia 
šykščią ašarą. Ateis kiti lai
kai . . . Išauš nauja gadynė. 
Ir—palengvėja žmogeliui sie
loje . . .

Palengvėja ne tik jam. 
Palengvėja ir “vaduotojiško- 
sios” spaudos kūrėjams. Juk 
praktiškai išspręstas pats 
sunkiausias klausimas—apie 
ką toliau rašyti? Iš kur gauti 
medžiagos? Kuo užpildyti su
sidariusį vakuumą? Yra kuo, 
vėl yra! Tik siųskit kuo 
daugiau lietuviškos spaudos, 
o mes rasim! Ištvino upė, 
sugriuvo namas, spekuliuoja 
degtine, nepataisė laikro
džio, nuplyšo puspadis—o 
kodėl? Ana, matot? Už
tat ... Na, ne amžinai . . . 
Ir taip toliau.

Kaip reaguoja į tai Lietu
voje—mums aišku. Truputį 
juokinga, truputį graudu. 
Bet mūsų reakcija jų nedo
mina. Jie—toli. Už jūrų ma
rių. O kai kas—net už vande
nyno. Ir rašo jie ne mums, o 
sau. Vidiniam naudojimui. 
Todėl, kad reikia įtikinti pa
čius save. Būtinai reikia. 
Nes—kaip gi kitaip?!

Kazys Bagdonavičius

Šiandien nedidelis Vilka- j 
viškio rajono Bartininkų 
miestelis žinomas buvo gilio
je senovėje. Nuo neatmena
mų laikų šios vietovės žmo-' 
nės vertėsi bitininkyste, 
miškų medžiuose įtaisydami 
avilius, rinkdami iš medžių 
olose susispietusių bičių me
dų. Šio verslo žmonės iki šių 
dienų vadinami bartininkais. 
Iš čia ir kilo vietovės pavadi
nimas. Apie 1420 metus Bar
tininkų apylinkėse medžiojęs 
Lietuvos didysis kunigaikštis 
Vytautas. Kaip rašo Grega- 
rijus Valavičius Lietuvos gi
rių aprašyme, Bartininkų 
kaimas šešioliktojo amžiaus 
pradžioje buvęs Alytaus gi-į 
rių ruože, kurios ėjusios nuo 
Nemuno iki Prūsijos sienos 
per visą Sūduvą. Šešiolikta
me amžiuje Bartininkuose 
buvo pastatyta medinė baž
nyčia. Girios, kuriose barti- 
ninkai bartyre laikydavę sa
vo bites, išnykusios tik apie 
devyniolikto amžiaus vidurį. 
Medinei, pirmąjai Bartininkų 
bažnyčiai sudegus, Alytaus 
ekonomijos nuomuotojas 
Dambrauskas apie 1640 m. 
pastatė naują bažnyčią. Aš
tuoniolikto amžiaus pradžioje 
Bartininkai priklausė Kauno 
apskričiai. Apskritys buvo 
padalinti ekonomijomis ir se- 
niūniiomis.

XIILXIV amžiuose Sūduva 
labai nukentėjo nuo kryžiuo
čių, kurie plėšė Lietuvą. Sū
duva buvo likusi tuščia, ne
gyvenama. Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Vytauto vado
vaujama jungtinė kariuome
nė 1410 m. prie Žalgirio su
triuškino kryžiuočių galybę. 
Po to, lietuviai, atsikeldami 
iš Žemaitijos, Prūsijos, Kau
no, Birštono ir kt. apylinkių 
pradėjo apgyvendinti Sūdu
vą. Po to, Sūduvą naikino 
maras. Apie 1676 m. maras 
labiausiai nusiautė Sūduvą. 
1737 m. Bartininkuose buvo 
labai karšta vasara. Nuo 
karščių išdegė javai. Apie 
1680 m. į Bartininkus krikš
tyti vaikai buvo vežami net 
iš Degučių ir kt. kaimų. 
Aštuoniolikto amžiaus vidu
ryje Bartininkų parapijai pri
klausė net Vladislavovas (da
bartinis Kudirkos Naumies
tis). Parapijai priklausė dau
giau trisdešimties kaimų. Iš 
to matyti, kad tada Bartinin
kai buvo žymus administraci
nis centras.

Senų žmonių atmintyje dar i 
tebėra Bartininkų dvaras. 
Dvaro vietoje buvę du kai
mai: Didieji Bartininkai ir 
Bartininkėliai arba Mažieji 
Bartininkai. Šio dvaro savi
ninkas Tyrenhauzas, buvęs 
žiaurus, uždėdavęs baudžiau
ninkams įvairių pareigų. Ty- 
renhauzo javus baudžiaunin
kai turėdavę vežti į Įsrutį ir 
Gumbinę. Tarp 1772 ir 1785 
m. Tyrenhauzas atėmęs iš 
Mažųjų Bartininkų ūkininkų 
laukus, išvarydamas ūkinin
kus, įsteigęs čia dvarą. Prie 
dvaro buvo prijungti dideli 
laukų plotai iš Ožkabalių ir 
Geisteiškių kaimų. Kaip rašo 
savo atsiminimuose J. Polu- 
janksis (“Wedrowki po gubn. 
Augustowskieji”. Varšuva 
1859 m. 309 psl.) kad graži ir 
fabrikams tinkama Bartinin
kų vieta mokyto vertelgos 
Didžiosios Lietuvos kuni- 
gaikštvstės finansų ministe- 
rio Antano Tyrenhauzo at
kreipė dėmesį. Čia jis įstei
gęs dvarą, gelumbių ir gele
žies dirbtuves pastatęs mū
rinę bažnyčią. Antanas Ty
renhauzas buvo sulenkėjęs 
vokietis. Lietuvos kunigaikš
čio Stanislovo Augusto lai
kais jis Lietuvoje vaidinęs 
didelį vaidmenį. Juozui Ma
salskiui mirus, 1765 m. jis 
paskiriamas Gardino seniūnu 
ir Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštystės finansų ministru 
su 20,000, o vėliau 40.000 
auksinų alga. Kartu jis valdė

ir didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio dvarus kurie susidė
jo iš Šiaulių, Gardino ir 
Mogiliovo ekonomijų. A. Ty
renhauzas didžiajam Lietu
vos kunigaikščiui kas metai 
mokėdavo po 300,000 auksi- 
ny mokesčio, o visą pelną iš 
dvarų pasilikdavo sau. Kad 
gauti didesnį pelną, jis kėlė 
žemės ūkį, pramonę, ama
tus, steigė gelumbių, gele
žies, vielų, diržų, šilkų ir 
kitokius fabrikus, iš savo 
pavaldinių baudžiauninkų iš
spausdamas devintą prakai
tą. Tai buvo didelis saviva
liautojas ir despotas. A. Ty- 
renhauzui 1785 m. III. 15 
mirus, Bartininkų dvare įs
teigtieji fabrikai nustojo 
veikti. Išliko tik vandeninis 
malūnas ant Aistos upelio, 
kuriuo dar ir po 1820 m. 
apylinkės žmonės naudojosi.

Vėliau Bartininkų dvaras 
buvo nuomuojamas. Nuo- 
muotojai su dvarui priklau
sančiais baudžiauninkais el
gėsi labai žiauriai, juos iš
naudodami, nesiskaitydami 
su jais, nelaikydami jų žmo
nėmis, o tik darbo įrankiais.

Ne tik dvarininkai spaus
davo baudžiauninkus. Daug 
baudžiauninkų visoje Sūdu
voje priklausė dvasininkams, 
kurie daugumoje buvo lenkai 
ir stengėsi baudžiauninkus 
ne tik išnaudoti, niekinti, bet 
ir persekiodavę lietuvių kal
bą, išjuokdavę lietuviškus 
papročius. Ne be pagrindo 
dar ir dabar seni žmonės 
pasakoja, kad dvaruose vai
tai, o klebonijose kunigai 
lenkinę lietuviškas pavardes. 
Jau septynioliktame amžiuje 
Bartininkų bažnyčios knygo
se randame lenkinamas lie
tuviškas pavardes: Urbono 
sūnus užrašomas Urbanavi
čius. Rudžio-Rudzevičius, 
Šepečio-Šepetinskis, Galinio- 
Galinskis, Bakšio-Bakševi- 
čius ir pan. Taip iš gražių, 
senų, trumpų lietuviškų pa
vardžių atsirado pavardės su 
priesagomis “insk”, “ič” ir 
kt. Dar labiau per bažnyčias 
buvo lenkinami žmonės įstei
gus Varšuvos kunigaikštystę 
1807 m. (Ją įsteigė nugalėjęs 
Prūsiją imperatorius Napo
leonas), kuriai priklausė ir 
Sūduva. 1815 m. buvo įsteig
ta Varšuvos karalystė tose 
pačiose ribose. Labiausiai 
pasižymėjo lenkinimu vysku
pas P. Strašinskis, kuris 
įsakė nevartoti bažnyčiose 
lietuvių kalbos, o vartoti tik 
lenkų kalbą. Jis pasakęs, kad 
vietiniai žmonės “virstų len
kais”. Į lietuvių gyvenamas 
vietas jis siuntė lenkus ku
nigus, nemokančius lietuviš
kai, o lietuvius kunigus siun
tė į Lenkiją. Tik nuo 1838 m. 
kunigas Jonas Burdulis, kilęs 
iš Punsko, Bartininkų bažny
čioje vėl įvedęs lietuvių kal
bą. Jis įsakęs vargonininkui 
ir zakristijonui mokyti žmo
nes lietuviškai skaityti. Jis 
mirė, prabuvęs Bartininkuo
se 48 metus. Tai buvęs 
paprastas, atjaučiąs žmones, 
kunigas, mirdamas palikęs 
tik 17 rublių, miręs neturtin
gas.

Bartininkų apylinkių gy
ventojai aktyviai dalyvavo 
1905 metų revoliucijoje.

Kęstutis Balčiūnas
Kvėdarnos vaistinės 
vedėjas, kraštotyrininkas

Tėvyne
Tau darbus kasdieną aukoju, 
Tau plaka manoji širdis, 
Dėl tavo laimingo rytojaus 
Negęsta kūrybos ugnis.

Aš noriu tau dainą nupinti— 
Lai skamba pasauly plačiai, 
Lai kelia gyvenimui viltį, 
Drąsina, kai sunkūs keliai.

Kęstutis Balčiūnas



4 TAS PUSLAPIS “LAISVĖ” PENKTADIENIS, SAUSIO [JANUARY] 9, 1981

Laiškas “Laisvei” iš Jaltos
Kas amerikiečiams Flori

da, tas tarybiniams žmonėms 
Juodosios jūros pakrantė su 
daugybe sanatorijų, gydyk
lų, pensionatų, poilsio namų. 
Lapkričio ir gruodžio mėnesį 
gavau progos kaupti jėgas 
Jaltos kurorto “Kijavo” sa
natorijoje. Kelialapį gavau 
nemokamai ir dar Kauno 
miesto Požėlos rajono socia
linio aprūpinimo skyrius ap
mokėjo kelionės išlaidas. To
kias privilegijas gali gauti tik 
Tarybų Sąjungos piliečiai.

Malonu ir smagu Jaltoje 
leisti laiką. Kurortas veikia 
ištisus metus. Jame gydo
mos širdies, kraujagyslių, 
inkstų, kvėpavimo organų 
netuberkuliozinės ligos, neu
rozės. Jaltai priklauso kuror
tinės gyvenvietės: Alupka, 
Alušta, Gaspra, Gurzufas, 
Koreizas, Livadija, Masan- 
dra, Mischoras, Simeizas.

Šį žemės plotą pastoviai 
glamonėja skaisti saulė, jo 
krantus plauna mėlyna, per 
ištisus metus neužšalanti jū
ra. Vasarą poilsiautojai gai
vinasi jos platybėse. Atvėsus 
orui, tam tarnauja atviroji 
plaukykla, kurios jūros van
duo pašildomas iki 29 laips
nių Celsijaus. Ir aš naudo
jausi šiais malonumais.

Sunku pasakyti, kas Pietų 
krante gražiausia ir geriau
sia. Jūra? Kalnai? Žalias ap
daras? Klimatas? Nuostabu 
ir viena, ir kita, ir trečia!

Nėra pakrantėje kampelio, 
kuriame neaugtų ištįsę į vir
šų pietų kodrai, magnolijos, 
palmės, akac<;os, milžiniški 
sekvojai, Itališkos pušys, ak
meniniai ąžuolai, bukmedžiai 
ir kiti reti medžiai.

Nikitino botanikos sode, 
kuris nuo Jaltos pasiekiamas 
per 15 minučių, auga apie 
7000 įvairių augalų. Sodo 
moksliniai bendradarbiai 
kasmet išveda naujas vertin
gas vaisių, techninių ir de
koratyvinių augalų rūšis, pa
deda kolūkiams ir tarybi
niams ūkiams išauginti gau
sius vaisių derlius.

Jalta—pasaulyje žinomas 
kurortas ir Tarybų Sąjungos 
uostas, vadinamas Krymo 
perlas, ištįsęs gražiame šlai
to amfiteatre, atsigręžęs į 
žydrąją jūrą.

Buvo laikai, kai Jaltoje le
pinosi vien turtuoliai. 1920 
metais V. Leninas specialiu 
dekretu Krymą atidavė val
dyti darbo žmonėms. Jalta 
tapo sąjunginiu pirmos kla
sės kurortu. Dabar joje vei
kia 30 sanatorijų, keliolika 
pensionatų ir poilsio namų, 
kuriuose kasmet gydosi ir 
ilsisi daugiau kaip pusę mili
jono žmonių. Gydyklos aprū
pintos puikiais įrengimais, 
šiuolaikine medicinos apara
tūra, naujausiomis priemo
nėmis.

Jaltoje galima sutikti 
Maskvos audėją ir Uralo 
metalurgijos įmonės direkto
rių, užpoliario geologą ir 
Donbaso šachtininką, darbi
ninką ir kolūkietį.

Toje, kaip ir kituose šalies 
miestuose, statoma labai 
daug gyvenamųjų namų.

Šiuose rūmuose 1945 m. vasario 4-11 dienomis vyko 
Tarybų Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Didžio
sios Britanijos vadovų konferencija.

i Pamėgo užsieniečiai vieną 
! iš naujausių, 17 aukštų “Jal- 
! tos” viešbutį. Jame yra visi 
patogumai ir paslaugos. Ne
toli nuo viešbučio pliažai, gy- 

i dyklos, patarnavimo punk- 
! tai. Viešbutyje girdėti kal
bant angliškai, vokiškai, is
paniškai, prancūziškai, len
kiškai ir kitomis užsienio 
kalbomis.

Šiltai atsiliepia užsienio 
svečiai apie “Parį”, “Dniep
rą”, “Ukrainą”, “Muratą” ir 
kitas gydyklas. Jose įrengta 
puiki gydymo sistema. Tary
biniai gydytojai savo pacien
tus sėkmingai gelbsti nuo 
mikardo infarkto ir kitų ligų.

Taisydamas sveikatą “Uk
rainos” sanatorijoje, JAV 
žurnalistas pareiškė: “Svei
kata yra vienas iš svarbiau
sių tarybinės visuomenės 
“biznių”. Pastebėjau, kad 
Tarybų Sąjungoje daroma 
viską, kad žmogus atgautų 
sveikatą”.

Apie Pietų Krymo pakraštį 
sklinda legendos. Pasakoja
ma, kad sunkiai sirgdamas 
gydytojas V. Dmitrijevas 
1876 metais atvyko į Jaltą. 
Draugai pranašavo, kad jam 
dienos suskaitytos. Gydyto
jai taip pat teigė, kad jis 
greit mirs. Tačiau ėjo mėne
siai, metai, jo savijauta nuo
lat tąsėsi, gerėjo. Jaltoje jis 
pragyveno 35-rius metus, su
laukė senyvo amžiaus. Visai 
užmiršo, kad kažkada sirgo 
tuberkulioze.

Garsus rusų gydytojas, 
profesorius Sergejus Botki
nas pirmas pareiškė, kad 
Jaltoje ir visoje Juodosios 
jūros Pietų pakraštyje yra 
geriausios Rusijos klimato 
stotys sergantiems tuberku
lioze.

Jaltoje gydėsi ir gyveno 
Antonas Čechovas, Lesia 
Ukrainka (Larisa Kosač). Ji 
pirmoji 1907-1908 metais iš
vertė į ukrainiečių kalbą 
“Komunistų partijos mani
festą”. Kurorto paslaugomis 
naudojosi Maksimas Gorkis, 
Aleksandras Kuprinas, Alek
sandras Puškinas, Vladimi
ras Majakovskis ir daugelis 
kitų garsių žmonių.

Paliko ryškių pėdsakų Jal
toje ir mūsų tautiečiai. Nuo 
1913 iki 1933 metų šiame 
kurorte gyveno pirmoji Vin
co Mickevičiaus-Kapsuko 
žmona rašytoja Vanda Di- 
džiulytė. (1941 metais hitle
rininkai ją nužudė). Devyne
rius metus čia kultūrinį dar
bą dirbo rašytoja Liudvika 
Didžiulienė. 1917 metais iš 
caro tremties į Jaltą atvyko 
Vandos tėvas Stanislovas 
Feliksas Didžiulis. 1924 me
tais jis su žmona Liudvika 
grįžo į Lietuvą. Apie metus 
Jaltoje gyveno Vandos sesuo 
rašytoja Aldona Kazanavi- 
čienė. 1915-1917 metais čia 
veikė lietuvių karo pabėgėlių 
džiovininkų sanatorija. Ją 
suorganizavo ir vadovavo 
gydytojas . Sketeris, vėliau 
J. Mikelėnas. Joje gydėsi 
keli šimtai Lietuvių. 1916- 
1920 metais (su pertrauka) 
Jaltoje gydėsi ir gyveno 
kompozitorius Juozas Gruo-

dis, vėliau sveikatą taisė 
Vincas Mickevičius-Kapsu- 
kas. Kūrė Jaltoje ir rašyto
jas Aleksandras Gudaitis- 
Guzevičius. 1962 m. kovo 15 
d. savo knygų vertėjai į rusų 
kalbą Ninai Buzikošvili jis j 
rašė: “. . . Bemaž visą žiemą: 
išsėdėjau Jaltoje, rengiau j 
“metraščio” apie kalvį ir kt. 
tęsinį. (Tikiuosi pasirodyti 
Jums pūdiniais aplankais ne
šinas)”.

Reikšmingą darbą Jaltoje 
atliko 1945 metų vasario 4-11 
d. TSRS, JAV ir Didžiosios 
Britanijos vyriausybių vado
vų konferencija, kurioje da
lyvavo TSRS LKT pirminin
kas J. Stalinas, JAV prezi
dentas F. Rooseveltas, Di
džiosios Britanijos ministras 
pirmininkas V. Čerčilis, šių 
valstybių užsienio reikalų 
ministrai. Buvo suderinti ka
ro su Vokietija baigiamojo 
etapo planai. Susitarta, kad 
nugalėtą Vokietiją okupuos 
TSRS, JAV, Didžioji Brita
nija ir Prancūzija, kad jų 
kariuomenės vadai Vokieti
joje sudarys koordinuotą ad
ministraciją, o Berlyne bus 
kontrolės organas. Numaty
ta likviduoti ir paleisti Vo
kietijos armiją, sunaikinti 
ginkluotę, nubausti visus ka
ro nusikaltėlius. Konferenci
jos dalyviai nutarė tais me
tais balandžio 25 d. sušaukti 
San Francisce Jungtinių 
Tautų konferenciją, kuri tu
rėjo paruošti galutinį Jungti
nių Tautų įstatų tekstą. Jal
tos konferencijos nutarimai 
sustiprino antifašistinę koali
ciją, baigiamajame Antrojo 
pasaulinio karo etape.

Pasirašyti trijų didžiųjų 
valstybių vadovų dokumen
tai dabar saugomi didžiuose 
Livadijos rūmuose, juose 
eksponuojamas konferencijos 
dalyvių didelis paveikslas, 
stalas, kėdės ir kiti daiktai. 
Kasdien čia lankosi daugybė 
žmonių. Ekskursijų vadovai 
juos supažindina su tais eks
ponatais, informuoja, kas bu
vo svarstoma toje konferen
cijoje, rodo sales ir poilsio 
kambarius, kuriuose konfe
rencijos dalyviai sprendė 
svarbias problemas ir ilsėjo
si.

Po konferencijos JAV pre
zidento Franklino Roosevelto 
vadovaujama delegacija su
rengė išvyką į Sevastopolį. 
Važiavo Mischoro pajūriu ir 
prezidentas pamatė, kaip 
hitlerininkai nuniokojo Kry
mo kraštą. Dar daugiau karo 
žaizdų amerikiečiai išvydo 
Sevastopolyje. Apžiūrėjusi 
šiuos baisius karo padari
nius, JAV delegacija sėdo į 
karo laivą “Katoktin” ir išvy
ko į savo šalį.

Grįžęs į Ameriką, F. Roo
seveltas apie šiuos barbariš
kus sugriovimus papasakojo 
savo kongresmenams. Jis 
buvo patyręs ir įžvalgus poli
tikas, puikiai suprato, kad 
vokiečių militarizmą būtina 
visiškai likviduoti, nes tik 
tada žmonija bus apsaugota 
nuo pražūtingo pasaulinio 
karo.

Tarybiniai žmonės didžiai 
vertina F. Roosevelto žmo
niškumą ir politinį įžvalgu
mą. Jaltoje jo vardu pavadi
no iš uosto į miesto centrą 
einančią gatvę. Tiltelis per 
Bystros upę ją jungia su 
Lenino krantine. JAV prezi
dento F. Roosevelto vardą 
tarybiniai žmonės taria su 
meile ir pagarba.

Kryme daug paminklų, 
primenančių didvyriškas ko
vas dėl Tarybų valdžios įve
dimo, pasakojančių apie pi
lietinį ir Didįjį Tėvynės karą. 
Yra čia vietų, kurių kiekvie
nas akmuo aplaistytas karių 
krauju, pralieto dėl liaudies 
laisvės, apipinto garbe ir 
legendomis.

Vandalinas Junevičius

kultūros bruožų į kaimyni
nės tautos kultūrą. Toks 
įnašas tampa žymesnis, kada 
tarp tokių tautų vyksta įvai
rūs istoriniai pasikeitimai, 
kada viena tauta yra galin
gesnė už kitą, kada žmonės 
vienokiu ar kitokiu būdu 
įsimaišo į kitos tautos bran
duolį, kada viena tauta yra 
kultūringesnė už kitą. Taip 
lietuvių kalbos žodžiai “kir
vis”, “žagrę” ir kiti net nė 
trupučio nepakeitę ir šian
dien tebevartojami vengro- 
finų kalbomis kalbančiose 
tautose k. a estų. Kadangi 
minėti žodžiai yra lietuviški 
ir neatitinka ungro finų kal
bos derybos, darome išvadų, 
kad tie žodžiai, kartu su 
įrankiais, kuriuos lietuviai 
turėjo anksčiau už ungro-fi- 
nus, pateko į mūsų šiaurės 
kaimynų kalbas. Tai turėtų 
būti įrodymu, kad prieš kele
tą šimtmečių lietuviai buvo 
kultūringesni už aisčių šiau
rės kaimynų (ungro finų, 
estų, suomių) protėvius.

Didžioji Lietuvos kuni
gaikštystė buvo labai plati, 
užėmusi apie vieną milijoną 
kvadratinių kilometrų. Aiš
ku, ji darė įtaką kaimyni
nėms tautoms. Jau prieš 
keletą šimtmečių lietuvių ry
šiai su slavių tautomis buvo 
palaikomi įvairiai: Lietuvos 
kunigaikštis Gediminas išlei
do savo dukrą už lenko, 
didysis Lietuvos kunigaikštis 
Algirdas vedė rusę moterį, 
Jogaila vedė Lenkijos kara
laitę, Vytauto duktė ištekėjo 
už Maskvos kunigaikščio ir 
t. t. O kiek paprastų pavie
nių žmonių, amatininkų, ka
rių apsigyveno toliau nuo sa
vo tautos branduolio?! Apie 
juos istorija nemini. Ir visi 
įnešė kokį tai atspalvį į kitos 
tautos kultūrą, papročius. 
Lietuvių tautos patriarchą 
daktarą J. Basanavičių ir 
šiandien mena bulgarų tauta. 
Vyskupas A. Baranauskas ir 
šiandien gyvas Lenkijoje Su
valkų krašte. Teko sutikti 
bulgarą žymų muziką Kantu- 
tį, kurio protėviai buvo lietu
viai, o jis lietuviškai nemokė
jo. Sutikau rusą Mockų, ku
rio tėvas caro laikais dirbo 
inžinieriumi Rusijoje (lietu
viai inteligentai tada Lietu
voje pagal specialybę darbo 
negaudavo), ir kuris lietuviš
kai nemokėjo, save laikė ru
su. Daug žmonių teko sutik
ti, turinčių lietuviškas pavar
des ir tik iš tėvų pasakojimų 
žinančių savo lietuvišką kil. 
mę ir savo laikančiais tos 
tautos atstovais, kurioje jie 
užaugo. Yra slavų tautų tar
pe ir kita žmonių grupė, 
nešiojanti su Lietuva suriš
tas pavardes. Tie žmonės iš 
Lietuvos slavų tarpe, matyt, 
atsirado dar prieš pavardžių 
atsiradimą slavuose. Kada 
atsirado pavardės, jiems bu
vo duotos pavardės, nuro
dančios jų lietuvišką kilmę. 
Litvinas (lietuvis), Litvin 
(l’etuvis), Litvivienko, Litov- 
čenko ir pan. Matyt, šių 
žmonių protėviai į slavų 
kraštą buvo nuvykę ir apsi
gyvenę prieš keletą šimtme
čių kunigaikščių pasiųsti, ar
ba kaip amatininkai specia
listai, kariai apsigyveno ir 
pasiliko ten, vietinių žmonių 
jie buvo vadinami “Lietuvis” 
(Litvin, Litovey). Kada atsi
rado pavardės, juos ir užrašė 
“lietuvis”.

Be to, apie lietuvių įtaką 
slavų tautoms kalba vieto
vardžiai, esą slavų apgyven
tose vietose. Gudijoje yra 
kaimas Litva (Lietuva). Se
novėje, matyt, šiame kaime 
gyveno, o gal net ir įkūrė 
kaimą lietuviai. Aplinkinių 
kaimų gyventojai slaviai šį 
kaimą vadino paprastai “Lie
tuva” (Litva). O gal patys 
gyventojai, atvykę iš Lietu
vos ir įkūrę šį kaimą, pavadi-

Kai kurių slavų žodžių kilmė
Kiekviena tauta ineša savo į no savo tėvynės Lietuvos 

i garbei Lietuvos vardu. Šio 
kaimo rajone praeitame kare 

i sėkmingai kovojo šešioliktoji 
lietuviškoji divizija, įrašiusi 
kaimo Litva vardą į karo 
istoriją.

Kitas praėjusio karo istori
joje dažnai minimas miestas, 
taip pat pirmojo pasaulinio 
karo rytuose pabaigos akto 
pasirašymo vieta, Lietuvos 
Bręstos (Lietuvos Brasta 
Brest Litovskij), esantis da
bartinės Gudijos (Bielarusi- 
jos) teritorijoje prie pat Len
kijos sienos. Šis miestas se
novėje stovėjo prie Lietuvos 
didžiosios kunigaikštystės 
sienos ir nuo tų laikų buvo 
vadinamas Lietuvos Brestu 
(Lietuvos Brasta) ižyminčiu, 
kad jis priklauso Didžiajai 
Lietuvos kunigaikštystei ir 
kad nuo čia prasideda minėta 
kunigaikštystė. Lietuvos 
Brasta glaudžiai susijęs su 
Lietuvos istorija, o praėjusio 
karo metu, šio miesto tvirto
vė beveik mėnesį priešinosi 
vokiečiams. Dabar tvirto
vė—muziejus.

Iki praėjusio, karo Krymo 
rytinėj dalyj žemėlapiuose 
buvo žymimas Litovskij po- 
luostrov (Lietuviškas, Lietu
vos pusiasalis). Kaip atsirado 
Lietuvos pusiasalis Kryme? 
Kaip minėjau. Didžioji Lietu
vos kunigaikštystė tęsėsi toli 
į pietus ir į rytus. Tuo metu 
rytų Europoje siautėjo toto- 
rių-mongolų ordos. Didžiuliai 
Rusijos plotai apie du šimtus 
metų nešė totorių mongolų 
priespaudą. Ir štai, galin
giems totorių chanams pa
stojo kelią Lietuvos kuni
gaikščiai, drąsiai stodami į 
kovą prieš juos ir sulaikyda
mi jų slinkimą į vakarus. 
Aišku, buvo laimėjimų bei 
pralaimėjimų. Galų gale Di
dysis Lietuvos kunigaikštis 
Vytautas, kurio 1980 m. spa
lio 27 d. buvo penki šimtai 
penkiasdešimtosios mirties 
metinės, įveikė totorius, o 
kai kurie totorių vadai prašė 
Vytauto globos, o Europos 
tautos tapo apgintos nuo 
totorių. Kryme buvo totorių 
ordos centras. Bachčisara- 
jaus mieste gyveno totorių 
chanai (valdovai). Kovose 
paimtus belaisvius vesdavosi 
į Krymą. O kad šie nepabėg
tų, juos apgyvendindavo to
liausiame kampe, pusasalyje 
iš trijų pusių apsuptame jū
ros. Norint iš Lietuvos (Li
tovskij) pusiasalio pabėgti 
sausuma, reikėjo pereiti per 
visą Krymą, kuriame gyveno 
totoriai. Pabėgimas buvo 
.neįmanomas. Matyt, į šį pu
siasalį totoriai atgabendavo 
lietuvius, paimtus į nelaisvę 
kovose, ir čia apgyvendinda
vo. Nuo to laiko šis pusiasa
lis ir gavo Lietuvių (Lietu
vos) pusasalio vardą, kuris 
gyvuoja iki šiol.

Reikia paminėti, kad Didy
sis Lietuvos kunigaikštis Vy
tauto totorius apgyvendino 
Trakų apylinkėse, kur iki 
šiol yra išlikusių, o taip pat 
karaimų palikuonys.

Jei pasižvalgysime po pla
čias slavų žemes, rasime ir 
daugiau lietuviškos kilmės, 
su Lietuvos istorija surištų 
vietovardžių.

Maironis rašė: “Už Uralo, 
žemės galo, ne po savo šalį” 
lietuviai tremtiniai buvo iš
blaškyti po plačius Sibiro 
plotus. Į Sibirą buvo tremia
mi 1832, vėliau 1863 metų, 
1905 metų sukilėliai lietuviai 
Sibire kapus rado daug 
knygnešių, šviesos minties 
lietuvių įvairiais amžiais. Si
biro vardas dar mano atmini
me buvo tariamas su pasibai
sėjimu, kaip žiauri vieta. 
Aišku, dabar Sibiras jau ne 
tas, koks buvo prieš keletą 
dešimtmečių. Ir čia randame 
lietuvių kultūros palikimo. 
Sibire, Kramojarsko krašte 
ir po šiai dienai vietiniai

Tarybų Lietuvoje viešėjo šveicarų vargonininkas Jozefas 
Bucheris. Vilniaus paveikslų galerijoje surengto koncerto 
metu jis atliko J. S. Bacho kūrinius.

Nuotraukoje: Svečias iš Šveicarijos J. Bucheris [centre] 
su lietuviais vargonininkais V. Prekeryte ir B. Vasiliausku 
Vilniaus paveikslų galerijoje. T Žebrausko nuotr.

Iš praeities įvykiu "prakalbos"

Sekmadienio vakare, spa
lio 26 d., 1947 m., Trenton, 
N. J., didžiojoje auditorijoje 
kalbėjo įžymus komunistų 
partijos veikėjas Gerald Eis- 
ler.

To pat sekmadienio rytą 
vietiniai miesto gyventojai 
atsikėlė daug anksčiau negu 
paprastai, ir jau rado prie 
savo durų išmėtytus lapelius 
ir po vieną egzemplorių vie
tinio laikraščio. Pirmam laik
raščio puslapy tilpo didelė 
miesto Mero Donald Connol
ly nuotrauka, ir sieksinėmis 
antraštėmis šlykščiausiai 
prieš komunistų prakalbas. 
Meras nuėjęs į teismą 
prieš prakalbas išima draudi
mą. Bet komunistų “Daily 
Worker” reporteris John F. 
Norman, ieško teisių. Jis su 
Civilių Laisvių Sąjungos at
stovu J. Galat pasisamdė 
advokatą ir aukštesniame 
teisme išgauna leidimą pra
kalboms, ir su miesto polici
jos apsauga. Meras Connol
ly, sužinojęs apie gavimą 

žmonės dalgį vadina litovka 
(lietuvė).- Žodis dalgis lietu
vių kalboje yra vyriškos gi
minės, o rusų kalboje-mote- 
riškos giminės. Ir gramatinis 
rusų kalboje dalgio pavadini
mas Kosa yra moteriškos 
giminės. Taigi, Sibiro žmo
nės dalgį vadina litovka (lie
tuvė). Matyt pirmieji lietu
viai tremtiniai Sibire pasida
rė dalgį šienui ir javams 
pjauti (kitur anksčiau varto
jo pjautuvus), tokį, kokiu 
naudojosi tėvynėje Lietuvo
je. Vietiniai žmonės, įsitiki
nę, kad dalgiu patogiau ir 
grečiau gali pjauti, kaip 
pjautuvu, lietuvių pavyzdžiu 
pradėjo gamintis dalgius, pa
vadindami juos lietuvių var
du Litovka, tuo pabrėždami 
dalgio pradininkus Sibire.

Kaip matome, lietuvių kul
tūros atgarsių yra net toli
mame Sibire.

Tokie vietovardžiai, pa
vardės, daiktų pavadinimai 
mokslininkų yra labai verti
nami nes jie padeda pažinti 
tolimos praeities tarptauti
nius ryšius. Jų atskleidimas 
prisideda prie kultūros isto
rijos. Kęstutis Balčiūnas 

prakalboms leidimo, vos iš 
proto neišsikraustė! Jis pri
žada duoti policijos apsaugą 
prakalbininkui, ir prakalbų 
riuošėjams. Bet, kaip? . . . 
Skersai gatvės, didelis N. J. 
valstijos pastatas su dideliais 
laiptais. 6:30 vai. vakare 
atžygiavo apie 9 kuopos 
Amerikos legionierių ir tre
jetas grupių Amerikos nacių 
ir visi susėdo strateginėse 
vietose. Netrukus, prisipildė 
pilna gatvė įvairiausios rū
šies smalsuolių. Staiga atsi
stoja ant laiptų Legiono ir 
nacių kalbėtojai ir drožia 
ugningas kalbas prieš rau
donąjį pavojų”!

Pagaliau policijos viršila 
atsistojęs prabyla: “Jie nega
li laužyti konstitucijos teisių, 
kuri suteikia žodžio ir susi
rinkimų laisvę”. Ir tuo viskas 
aprimsta.

Vos atidaro Auditorijos 
durys ir legionieriai su na
ciais pirmutiniai įsiveržia į 
salę ir susėda svarbiausiose 
sėdynėse.

Apie 8 vai. iš Newarko 
atvyksta vyras su savo žmo
na, ir per minią veržiasi į 
Auditoriją, mandagiai prašy
dami juos įleisti į vidų, o 
nacių vadeiva užklausia juos: 

“Po šimts velnių! O kas tokie 
jūs esate? Atėjūnai pasisakė 
kas jie. Už minutės ateina ii 
du Civilių Laisvių atstovai. 
Taip pat ir jų legionieriai ir 
jie paklausia: “o kas, jūs 
tokie?!” Jie pasisako: “Jūs 
eikite į peklą, pirmiau, negu 
mes jus įsileisime!” Bet poli
cija įleidžia visus, kalbėtoją 
ir Civilių Laisvių atstovus.

Jie visi susėda ant Estra
dos ir pradeda kalbėti į 
skaitlingą publiką. Legionie
riai ir naciai baubia, riaumo
ja bjauriausiais žodžiais, ir 
neleidžia kalbėti! Pagaliau 
policija jį išveda laukan per 
užpakalines duris. Bet, sto
vintys sargyboje legionieriai 
ir naciai juos partrenkė ant 
gatvės ir spardė kojomis. 
Gatvėje paplūdo kraujas. 
Drabužių lakstė tik skudu- 
riai!

Pagaliau pribuvo Raudono
jo Kryžiaus ambulansas kal
bėtoją ir Laisvės Mylėtojus 
nusivežė. J. Kazlauskas
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MONTREAL, QUEBEC
PRIMINIMAS
aidieCiams

Pakartotinai primename, 
kad LLD—kuopos metinis 
narių mitingas šaukiamas 
penktadienį, sausio-January 
16 d. kuriame išgirsite “Lais
vės” Vajaus rezultatus, taip 
pat rinksime naują valdybą, 
apkalbėsime busimuosius 
kuopos pietus ir “Laisvės” 
70-ies metų sukaktį. Daly
vaukite visi. Neužmirškite, 
kad šis mitingas šaukiamas— 
ne šeštadienį, bet PENKTA
DIENĮ. Vieta: 3447 St. Lau
rens St. Pradžia 1:30 v. p. p. 
LLD Montreal© kp. Valdyba

Atsisveikinimo su velioniu 
kalbą pasakė J. Urbanavi
čius, o J. Vilkelis, šeimos 
vardu, padėkojo už atsilan
kymą ir pakvietė atgaivai. 
Velionio palaikai sukremuoti.

MIRĘ TAUTIEČIAI
Gruodžio 18 mirė Reynol- 

das Freitakas, sulaukęs vos 
54 metų amžiaus. Giliame 
liūdesyje liko velionio šeima, 
trys dukros ir keturi broliai.

Gruodžio 24 paralyžiaus iš
kankintas virš tris savaites, 
mirė senosios kartos tautie
tis—Pranas Nakas, sulaukęs 
89 metų amžiaus. Liūdesyje 
liko velionio žmona, duktė, 
du anūkai, dvi proanūkės ir 
podukra Janina Vilkelienė.

Velionis iš Rokiškio į šią 
šalį atvyko 1929 m. Prieš tai 
jis buvo apvažinėjęs daug 
šalių pasauly: pagyveno Ar
gentinoj, Brazilijoj, Tarybų 
Sąjungoj ir Jungtinėse Ame
rikos Valstijoje. Daug matė, 
daug patyrė geresnių laikų 
bet ir labai sunkių.

Gyvendamas Montreale vi
suomet dalyvavo su pažan
giaisiais, priklausė LLD-jai, 
skaitė ir parėmė pažangiąją 
spaudą; taipgi priklausė prie 
Sūnų ir Dukterų pašalpinės 
draugijos.

Velionio karstą puošė ke
liolika gėlių vainikų, į kapus 
palydėjo gražus būrys tau
tiečių ir kitataučių, kurie po 
palydų buvo gražiai pavaišin
ti.

Abiejų mirusiųjų šeimoms 
gili užuojauta, o mirusiems 
amžina ramybė.

Berašant šias žinutes, arti
mieji pranešė, kad gruodžio 
26 rastas miręs Povilas Meš
kinis, apie 77 metų amžiaus. 
Liko velionio sūnus Montrea
le, o kiti giminės Tarybų 
Lietuvoje.
LIGONIAI

Kiek anksčiau Benius Pa
kulis Royal Victoria ligoninė
je pergyveno operaciją.

Jau kuris laikas su gripu 
ar fliu sunkiai kovoja drg. F. 
Spaičys.

Sunkiai susirgęs Leonas 
Telenis.

Jurgis Taruška puolė, 
išsisuko rankos pirštą.
ATŽYMĖJO VEDYBINĘ 
SUKAKTĮ

Drg. S. Cičinskienė suruo
šė puikų pokylį sūnui Alfre
dui ir marčiai, jų 20 metų 
vedybinės sukakties proga. 
Čičinskų ir marčios gausi 
giminė “Jaunuosius” pasvei
kino. “Jaunieji” susilaukė 
daug sveikinimų ir buvo gau
siai apdovanoti, o svečiai— 
puikiai pavaišinti.

Linkiu “jaunavedžiams” 
sulaukti dar daug sukakčių.

Šventėms su savo šeimo
mis ir giminėmis atvyko 
Danutė Vekterytė su savo ; 
vyru, kurie šiuo laiku gyve
na Belgijoj.

Švenčių laiku P. Bendžai- 
tienė buvo išvykusi pas savo 
dukras ir jų šeimas į Toron-

ir

I. Urbanavičiūtė šventes 
praleido Porto Rico.

Petrė Kisielienė

Vancouver, British Columbia
MIRĖ MYKOLAS 
VILKAS-MIKE VILKOS

Ilgai sirgęs spalio 6 mirė 
Mykolas Vilkas. Jo pageida
vimu palaidotas dalyvaujant 
tik šeimos nariams. Iš kre
matoriumo pelenai nuvežti į 
Mountain View kapus.

Nuliūdime Mykolas paliko 
žmoną Herminia, dvi dukras 
Kanadoje ir dvi seseris Kė
dainiuose, Tarybų Lietuvoj.

Velionis buvo gimą^ 1900 
m. vasario 11 Kėdainių apy
linkėje. Į Kanadą atvyko 
1927 metais. Pradžioj dirbo 
Saskatchewan provincijoje 
ūkiuose, iš ten nuvyko į 
Montrealą.

Nemokėdamas nei prancū
ziškai nei angliškai gauti 
kiek geresnį darbą buvo sun
ku. Per pažįstamus, tačiau, 
gavo darbą Red Lake, Onta
rio aukso kasykloje.

Mykolui nepatiko sunkus 
darbas kasyklose, iš ten nu
vyko į Winnipegą, Manitoba.

Winnipeg© susituokė su 
kanadiete, o po kiek metų 
visa šeima atvyko į Vancou
ver. Čia vertėsi namų pirki
mu bei pardavinėjimu. Pre
numeravo ir finansiniai rėmė 
“Liaudies Balsą” ir “Laisvę”.

Šeimai ir artimiesiems 
reiškiu gilią užuojautą.

Algirdas Grinkus

MONTREAL, QUE., CANADA

Mirus

Pranui Nakui
reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai, dukrai 
Nellie Domachewski ir jos šeimai, podukrai Janinai
Vilkelienei ir jos vyrui.

J. S. Čičinskai J. A. Brakniai
J. V. Knistautai A. A. Šiliniai
L. P. Kisieliai D. K. Petrauskai
B. H. Šimonėliai A. J. Skirai
V. A. Verbylai S. Petronienė
F. S. Spaičiai A. Šuplevičienė
R. M. Karalevičiai J. Norris
B. M. Šalčiūnai J. Gelčienė
Ch. A. Juškai 0. Veršinskienė
J. J. Girdauskai E. Petrauskienė
J. E. Urbanavičiai V. Markiewicz
L. B. Papurėliai E. Vilkis
A. E. Morkevičiai J. Stukas
A. Z. Juozulaičiai V. Krupauskas

J. P. Taruškai

“LAISVĖ”

Vienai geriausių Panevėžio “Ekrano” gamyklos darbinin
kių brigadai vadovauja Brigita Jankauskienė. Miesto 
komunistai išrinko ją delegate į Lietuvos Komunistų 
partijos XVIII suvažiavimą.

Nuotraukoje: Brigita Jankauskienė [trečioji iš dešinės] 
su savo brigados bendradarbėmis. A. Dilio nuotr.

SAN FRANCISCO- 
OAKLAND, CAL.

SĖKMINGA POPIETĖ
Gruodžio 7 d. į įvykusią 

draugišką popietę Suomių 
patalpose, Berkeley, Cal., 
svečių atsilankė gerokas 
skaičius ir nuotaika buvo 
gera ir judri. Per porą mėne
sių nebesimačiusiems mūsų 
pramogų lankytojams malo
nūs, draugiški pokalbiai atsi
naujino.

Dabartiniu laiku mūsų ren
giniai suretėjo, dėl buvusių 
gerų renginių ruošėjų suma
žėjimo. Kadangi mūsiškiai 
renginiai dažniausiai ruošia
mi su vaišėmis, tai gan 
atsakingas ir rūpestingas 
darbas, ypč šiais infliacijos 
laikais.

Šios popietes prie vaišių 
ruošos dirbo mūsų veikli 

I spaudos vajininkė Violeta 
Taraškienė, Juozas ir Ksave
ra Karosai, Raymond Ma
chulis ir Tildelė King, kuri 
veik visada renginių darbe 
prisideda. Marytė Ginaitienė 
negalėdama dalyvauti šioje 
jaukioje sueigoje, prisiuntė 
penkinę “pabaudos”. Tiesa, 
Marytė tolokai nuo mūsų 
apylinkės gyvena ir trans- 
portacija į čia jai nepatogi. 
Beje, mūsų šaunus renginių 
talkininkas Raymond Machu
lis ne tik kad jis moka gerai 
svečiams patarnauti, bet dar 
prisideda ir “su stipriąja”.

Ačiū visiems už darbus, 
aukas, atsilankymą. Popietė 
buvo sėkminga.

SUSIRINKIMAS
Gruodžio 12 įvyko 

198 kuopos posėdis J. ir K. 
Karosų rezidencijoje. Posėdį 
atidarė kuopos prezidentas 
F. Machulis, pirmininkės pa
reigose buvo Violeta Taraš- 
kienė.

Po valdybos įvairių rapor
tų skaitytas laiškas nuo atei
vių gynėjų prašant paramos. 
Nutarta tam tikslui paaukoti , 
$10. Antras svarbus tari
mas—atžymėti Tarptautinę 
Moters Dieną. Šiam atžymė- 
jimui diena priklausys, kada 
bus salė galima gauti. Taipgi 
nutarta žiemos švenčių 1981 
metų proga pasiųsti sveikini
mą laikraščiams “Laisvei” 
ir—“Vilniai”. Kuopos valdy
ba 1981 metams pasiliko ta 
pati.

Pasibaigus posėdžiui, 
draugai šeimininkai pavaiši
no narius kavute ir skanė
siais. Ačiū jiems.

LLD

Iš patyrimų apie išgyvenimus 
buržuazinės Lietuvos kalėjimuose

stiečius, prieš Socializmo šalį 
supildavo į čia pat stovinčią 
paraškę. O ką palikdavo sau? 
Žineles apie streiką, apie 
demonstraciją, apie darbo

LIGONIAI
Lapkričio mėn. teko lanky

tis Los Angeles ir aplankyti 
sergančius draugus Onutę ir 
Jurgį Bernotus, kurių svei
kata blogoje padėtyje. J. 
Bernotui puolant lūžo jo ko
jos kaulas. Kelias savaites 
jam teko išbūti ligoninėje ir 
pergyventi skaudžią operaci
ją. Gydytojai pranešė, kad 
jis nebegalės vaikščioti per 
ilgą laiką.

Onutė jau gerokas laikas 
nesveikuoja ir vargiai begali 
paeiti. Jos kojos kažkaip 
visiškai atsisako jai tarnauti. 
Ji ankščiau daug dirbo “Lais
vės” ir “Vilnies” vajuose. 
Taip pat yra daug dirbus 
įvairiose pažangiose organi
zacijose. Dar ir šiandien nors 
Onutė būdama labai pri
spausta savo ir jos vyro 
Jurgio sunkios padėties, rū
pinasi spaudos vajais ir jų 
organizacijų problemomis.

Nuoširdžiausiai linkiu, kad 
abiejų Bernotų sveikata su
tvirtėtų ir vėl jų gyvenimas 
liktų šviesesnis.

IŠLEISTUVĖS
San Francisco Holland Ro

berts Centras ir Amerikos— 
Sovietų Institutas labai pasi
ges Tarptautinių Reikalų At
stovo Mike Davidow, kuris 
su žmona Gail, ižvyksta gy
venti į Gary, Indiana.

Gruodžio 19 San Francisco 
Tarybų Sąjungos Konsulatas 
Davidom suruošė išleistuvių 
vakarą, kuriame dalyvavo 
nemažas būrys Mike ir Gail 
sukviestų draugų bei bičiu
lių. Gruodžio 20 Holland Ro
berts Centras taip pat suruo
šė M. ir G. Davidom išleis
tuvės, kur buvo pasakyta 
nemaža atsisveikinimo kal
bų.

Mike Davidow žymus rašy
tojas, kalbininkas ir kores
pondentas. Kelių knygų 
autorius, jų tarpe žymios 
knygos “Cities Without Cris
is”. Mike 6 metus gyveno 
Tarybų Sąjungoje ir apsilan
kė Lietuvoje. Primintina, 
kad Mike Davidow tėvas yra 
baigęs Vilniaus Universitetą. 
Pažangūs sanfranciskiečiai 
labai pasiges abiejų Davi- 
dows, kurie daug, daug vei
kė šioje apylinkėje.

Naujųjų Metų proga viso 
geriausio visiems geros va
lios žmonėms ir kad būtų 
taika pasauliui!

M. Baltulionytė

MONTREAL, QUE., CANADA

Mirus

Pranui Nakui
labai apgailestaujame netekę ilgamečio LLD-jos 
nario, kartu giliai užjaučiame velionio šeimą ir 
artimuosius.

LLD MONTREAL KUOPA

1936-1937 m. KSDK A. prieš darbininkus, prieš val- 
Guzevičių kasdien matyda
vau. Na pasivaikščiojime. 
Tačiau pasišnekėdavome tik 
kieme skusdami bulves. Ko
dėl jis ištrūko iš Šiaulių? Ten
jau neturėjo ko skaityti. Čia žmonių ekonominę būklę, 
pripuolė prie P. Cvirkos! statistikos davinius, apie 
“Meisterio ir sūnų”, S. Nė
ries eilių, A. Venclovos 
“Draugystės”. Na ir prie L. 
Tolstojaus, F. Dostojevskio, 
A. Čechovo ir kitų klasikų 
šedevrų. Kaip skaitė? Kai ką 
užsirašydamas. P. Cvirkos, 
S. Nėries, J. Janonio kūrybą 
mėgo pakomentuoti ir visai 
kamerai. Na labai nuošir
džiai, jausmingai. Jis per
skaitė “Literatūros” I. Nr. 
Mes, kaliniai, visiškai neži
nojome, kad šis leidinys 
švystelėjo LKP iniciatyva. 
Mane labai domino: ką apie jį 
samprotauja Aleksas ... Va 
skuta bulves ir beria: ir P. 
Cvirka, ir S. Nėris kuria 
žymiai kovingiau, negu anks
čiau. Džiaugėsi V. Krėvės 
pasisakymu prieš fašizmą, 
prieš karą. Juo labiau, kad 
jau anksčiau jo prozą aukštai 
vertino. Tokia Alekso nuo
monė mane labai džiugino. 
Nes jis už grotų pylė jau 
šeštuosius metus. Didelė izo
liacija nuo laisvės labai truk
dė dialektiškai, teisingai ver
tinti literatūros procesus. O 
Guzevičius sugebėjo. Kas čia 
jam pašvietė? Dialektikos ži
burys. Taip, už grotų jis 
gerai įsisavino filosofiją, poli
tinę ekonomiją ir literatūros 
teoriją.

KSDK jis slaptai sekė “Iz- 
vestijas”. Tiesiog buvo lai
mingas, kad jose 1936 m. 
rado puikius etiudus apie 
Gorkį. Apie jį rašė seni 
bolševikai, rašytojai. Jį su
jaudino Rolano trumpas, bet 
labai patosiškas pasisakymas 
apie literatūros korifėjų. 
Aleksą labai domino, kad šis 
leidinys nagrinėjo rusų, vo
kiečių, anglų, prancūzų klasi
kus. Tiesiog sušvisdavo jame 
radęs L. Foichtvangerio, T. 
Mano, B. Šou draugišką, 
šiltą kaip saulė žodį apie 
TSRS, apie antifašistinius 
kovotojus. Na ir griežtą jų 
protestą prieš hitlerizmo 
siautėjimą, prieš Telmano 
kalinimą.

Iš “Izvestijų” susipažino ir 
su tarybine poezija. Na J. 
Kupalos, J. Kolo, Golodno- 
go, Džambulo, Stalskio eilė
raščiais. I. Erenburgo apy
braižomis. Jis iš laikraštinio 
žemėlapio sekė liaudies kovą 
Ispanijoje prieš Franko ir jo 
imperialistinius talkininkus. 
Dienraštis šiuos mūšius pla
čiai vaizdavo. Ir Aleksui bu
vo malonu sužinoti: Pirėnų 
kalnuose prieš fašistinius 
grobikus kaujasi ir garsūs 
viso pasaulio rašytojai.

Jis gerai mokėjo rusų kal
bą. Kartais šį dienraštį gar
siai perskaitydavo drau
gams. Po to vienas gilinda- 
vosi į kurį nors teoretinį ar 
literatūrinį straipsnį. Ypač į 
kultūrinio palikimo ir socia
listinio realizmo problemas. 
1936 m. balandį jis slaptai 
perskaitė Šolochovo “Podnia- 
taja celina”. Žymiai anks
čiau—“Tichij Don” I tomą. 
Svajodamas parašyti didelį 
prozos veikalą, jis sau švytu
riu laikė: L. Tolstojaus, Gor
kio, Flauberto, Cvirkos kū
rybą.

Šiaulių kalinių “Kolekty- 
viste” paskelbė apie 7 apysa
kas. Rašė ir didesnį prozos 
kūrinį. Bet jis labai mėgo ir 
kovingą, meistrišką poeziją. 
Tai liudija labai patosiški jo 
pasisakymai apie J. Janonį, 
S. Nėrį. Net pasiūlydavo 
revoliucines šventes atžymė
ti deklamuojant jų eilėraš
čius.

Lietuva? Jos įvykius sekė 
iš dienraščių. Kaip? Išpuolius

penkmečius. O visą teisybę 
apie savo tautą, liaudį suži
nodavo iš “Tiesos”, atsišau
kimų ... Jis Šiaulių virši
ninkui motyvavo—nori per
sikelti į KSDK “dėl reuma
tizmo”. O iš tikrųjų jį traukė 
magnetas—knygos, kny
gos ... Ir kai nevarydavo į 
darbą,—skaitė. Kaip jį veikė 
šedevras? Tik meniškumu? 
Ne tik. Štai L. Tolstojus ar 
P. Cvirka, A. Čechovas ar S. 
Nėris piešia pavasarį. Tas 
pavasaris jam aptemdytas 
grotų šešėliais. Bet šit jis 
tartum paukštis ištrūksta iš 
narvo—ir skrenda, tiesa, 
trumpam, kartu su autorium 
į lankas, į erdves. Rodos, 
mato mišką, gėlę, girdi 
paukštelio giesmę, dainuo
jantį upelį, artoją, beriantį 
grūdą. Ir jau lengviau. Leng
viau. O tai kaliniui—didelė 
moralinė pergalė, optimizmo 
spindulys. Šviesi nuotaika 
tirpdė grotų miškelį, rodė 
saulėtekį, neleido ir skau- 
džiausiame momente apsia
šaroti ...

Bet jis ne tik skaitė. Jis 
buvo lyg styga įtemptas ir 
kitais dalykais. Tai liudija 
net trumpas laikas—1936 m. 
balandis—rugpjūtis. Balandį 
145 kameros draugai slaptai 
jį išrinko į kameros komite
tą. O jo nariai rinko KK—ko
lektyvo komitetą iš penkių 
asmenų. Į jį pateko ir Alek
sas. Na “rašteliu” už jį ir aš 
balsavau. Ant KK gulė visi 
rūpesčiai—kova prieš admi
nistraciją, ryšiai su kitomis 
kameromis ir “laisvė”, moks
las, saugojimas kolektyvo 
orumo . . . Visus klausimus 
kolektyvas sprendė sutarti
nai. Pasikalbėdavo dažniau
siai darbe. Nes jo nariai 
tūnojo dviejose kamerose. 
Kartais pasivaikščiojime 
Klevo vardu man į delną 
įsprausdavo laiškelį. Rašyda
vo cheminiu pieštuku. Per 
pusmetį gavau septynis. Da
bar mieląi pacituočiau. Deja, 
sunaikinau dėl konspiraci
jos. Kamerai dėstė stilistiką. 
Birželį, prigludęs prie grotų 
girdėjo, kaip Kęstučio gatvė
je ūžė, rėkė minia. Ji susi
grūmė su policija. Minia ly
dėjo Kranauską. Garsiai 
skaitydavo kamerai “Izvesti- 
jas”. O mudu, kieme, prie 
virtuvės gan smulkiai apta
rėme du “Literatūros” nume
rius. Abu džiaugėmės: nau
jas rašytojų žingsnis pilnai 
pateisino mudviejų pirmuo
sius šviesius įspūdžius apie 
jų kūrybą. Per tą laiką jam 
teko pabūti ir “paštininku”. 
Mat gydytojas dviem savai
tėm leisdavo jį su ligoniais 
pasivaikštinėti ant kalėjimo 
stogo—“verandoje”. Ką iš 
čia jis matydavo? Tik Kauno 
namų stogus. Pasišnekėdavo 
su buvusiu mirtininku D. 
Kučinsku. Grįždavo į kamerą 
lyg bitė—ratuotas. Na su 
laiškais iš moterų skyriaus ir 
vienučių . . . Papasakodavo 
naujienas.

Rugsėjo pradžioje apie 25 
draugus ištrenkė į Šiaulius. Į 
tą sąrašą Aleksas nepateko. 
Nes į KSDK atvyko ligoniu. 
O darbininkai protestuoda
vo: “Kalinamų revoliucionie
rių rimčiau negydė”. Todėl 
kol kas Aleksą paliko “ramy
bėje”. 1936 m. gruodžio pa
baigoje su juo atsiskyriau. 
Mane nutrenkė 10 mėnesių į 
fortą. Buvo 1937 m. gegužis. 
Varė pro šeštą kamerą į 
ruošą. Nuo koridoriaus ne
buvo sienos—tik nuo grindų 
ligi lubų storos grotos. Nagi i

Aleksas! Su ilga kalėjimiška 
miline. Su klumpėmis. Vie
nas I 
dėl j 
raktininkas “fotografavo” 
pro vilkelį. Pranešinėjo virši- 
nink 

j kitie

kitam linktelėjome. Ko- 
į atitrenkė į šį urvą? Jį

ui: dažnai rašo, kažką 
s diktuoja, moko. Ka- 

“šefas” apibendrino: 
“Bolševikų vadas”. . . Kai iš
vykau, jis buvo kolektyvo 
komįteto pirmininku. Pas jį 
supi
laiškiai. Na ir savo “paštą 
ten 
visa 
tikui 
jis s 
nega 
parašė viršininkui prašymą: 
jis— 
nį

ūkdavo iš visų kamerų

nusiųsdavo. Ir štai už 
tai—atlyginimas reuma- 
: gyvenk po žeme! Bet 
jsisielojo dėl kitko. Čia 
udavo knygų. Rugpjūtį

igonis. Grąžino į centri- 
rūmą”. Aš—kiek anks

čiau. Va dabar ligi 1937 m. 
gruodžio buvome vienoje ka
meroje. Ką jis matydavo? 
Kient 
fabri
dantį 
moję 
džius 
švystelėdavo? Kai sesė ap
lankydavo. Grįždavo švytė
damas:

ą. Už mūrinės tvoros 
<o kaminą, dūmais šau- 
į mėlyną dangų. Tolu- 

—Aleksote—kelis me- 
. O kada jam šventė

kameroje. 1937 m.

— Mokytoja!
Grįžęs iš forto, jis kolekty

vo komiteto pareigas vykdė 
mano
rugsęjį perašė laišką į LKP 
CK ;
perra 
toją”.
apysaką “Brolis pardavikas”,

apie du draugus. Jį 
šiau. Redagavo “Kovo-

Į jį mielai įdėjo mano

Janonis”, “Kritika”. Ma- 
rĮankraščiai—jam proga 

ėti apie rašytojus. Šit
no 
pakalĮ 
priminė, kaip L. Tolstojus 
argumentuoja vieno ar kito 
persįnažo poelgį. Na jų 
veiksmas priklauso nuo lo
giškos padėties plėtotės.

Kai 
nubaustą politkalinę. Na už 
korės 
mo. 
draugi 
Tačia 
no būti atsargiu ir už grotų. 
1937 
Vėl Ai 
Pagal: 
tos erį 
toju. 
80 įžy 
tojų, 
knygų. Gerai išstudijavo 
naujos visuomenės gyveni
mą. Lietuvos revoliucinio ju-

> istoriją? Ji jam buvo 
konkreti. Nes su tais 
ų mūšių dalyviais ka- 
uikiai pažinojo pogrin-

jį teisė, tai teisė ir jau

^ondencijas iš kalėji- 
Fašistams nepasisekė 
ės antrą sykį nubausti, 
j Guzevičių tai paskati-

si. gruodį mus išskyrė, 
leksą išvarė į Šiaulius. 
iau išėjo. Kokiu? Aukš- 
idicijos, kultūros kovo
ja perskaitė maždaug 
miausių pasaulio rašy- 
Prileidžiu —apie 500

klasinii 
Įėjo. P 
džio veikėjus. O ką KSDK 
sužino, 
gus—j
šytas Romanas. Bet išėjo su 
dideliu 
kūrybihio likimo.
palaidc.
Palaidojo. Širdį 
kad 6 metus negalėjo spaus
dintis. Per tą laiką galėjo 
stambią knygą išleisti. Tokią 
sėkmę 
tas. Kas sukliudė? Grotos. Ir 
dar. Jis troško švystelėti ne 
tik rašytoju. Jis mąstė: “O 
kas mąno apysakų herojams 
nugrįs 
ninkai?
tik pluhksnai”. Jei jis būtų 
pasirinkęs tik pažangaus ra
šytojo
Montvila, kaip J. Šimkus, tai 
iš 19294938 m. nūnai mes 
turėtume jo puikią, stambią 
prozos knygą! Bet jam tokie 
kūrybin 
siauri. Jis ir literatūroje pa
darė ŠU< 
čiuotus 
takus takelius . . .

o apie keturis drau
siu storas, tik nepara

sielvartu

jo visas jo

dėl savo 
Kalėjimas 
apysakas, 
skaudėjo,

jam garantavo talen-

kelią į pergalę? Darbi- 
Ne, negaliu atsidėti

pozicijas, kaip V.

iai rėmai buvo per

olį—pasirinko erškė- 
proletarinio kūrėjo

A. Liepsnoms

kemkite 
Laikraštį 
LAISVĘ'
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ST. PETERSBURG, FLA.

Mūsų pobūvių solistas Lar
ry Strack po sunkios ir skau
džios operacijos jau į namus 
sugrįžo. Jau buvo spaudoje 
rašyta, kad jam nupjauta 
dešinė koja. Jam ilgai teko 
gulėti ligoninėje.

Praeitą šeštadienį buvo at
vykęs į salę. Jau su dirbtine 
koja, nors dar nepilnai pri
taikyta, tačiau su lazdele 
pasiremdamas jau pavaikš
čiojo.

Valys Bunkus jį pakvietė 
prie garsiakalbio pasakyti 
keletą žodžių. Larry visiems 
širdingai padėkojo už pa
reikšta užuojautą jo didelėje 
nelaimėje, už aplankymą li
goninėje, už užuojautos atvi
rukus ir bendrai už bet kokią 
pagalbą jo nelaimėje.

Linkiu Larriui greit ir pil
nai susveikti.

IŠ KLUBO VEIKLOS
Gruodžio 6 klubo salėje 

įvyko klubiečių mėnesinis su
sirinkimas, kurį pravedė klu
bo prezidentas V. Bunkus.

Tylos minute pagerbti mi
rę klubo nariai: Juozas Šar- 
kiūnas ir Motiejus Stainius.

Klubo valdyba ir renginių 
komisija pateikė raportus. 
V. Bunkus klubiečiams padė
kojo už pagalbą žiemos sezo
nui patvarkyti salę. Raportai 
priimti.

Nutarta klubo vardu su 
Naujaisiais 1981 Metais pa
sveikinti “Laisvės” ir “Vil
nies” personalus, taip pat 
Tarybų Lietuvoje bičiulius 
bei visus spaudos darbuoto
jus. Ta proga laikraščiams 
paskirta paramos po $25.

Klubo valdyba 1981 me
tams išrinkta sekama: prez. 
V. Bunkus, viceprezidentas 
Juozas Vaitkus, Finansų sek
retorė Adelė Pakalniškienė, 
iždininkė Tillė Lukienė, pro
tokolų sekretorė Aldona 
Aleknienė, tvarkos prižiūrė
tojas Stasys Kuzmickas.

Direktoriai: Bronė Vaitkie
nė, Povilas Alekna, Walteris' 
Dūda, Pranas Budrionis ir 
Nick Samaneck.

Korespondentės: — “Lais
vės” Vera Bunkienė “Vil
nies” Julė Andriulienė. Po 
susirinkimo šeimininkės vi
sus pavaišino skaniais pietu
mis.

Po pietų V. Bunkus prane
šė, kad čia pat dalyvauja 
svečių menininkų iš New 
Yorko—Victor Becker ir Mil
dred Stensler.

Valys Bunkus pristatė Mil
dred Stensler. Ji pobūvio 
dalyvius pasveikino. Ji sakė: 
Mums malonu šiandien pra
leisti popietę su Jumis kar- 
tu .

Po to pristatė solistą Vik
torą Becker. Jis atliko keletą 
solo dainų.

Toliau sekė Viktoro ir Sta
sio Kuzmicko duetas. Jų dai
nos žavėjo mūsų publiką.

Po trumpos pertraukos V. 
Beckeris dar padainavo kele
tą dainų. Dainininkams pija- 
ninu akomponavo M. Stens

ler; koncertą pabaigė Dainos 
mylėtojų choras, kartu su 
svečiais, pianinu akompona
vo Helena Janulytė.

Salėje skambėjo gausūs 
publikos aplodismentai.

V. Bunkus padėkojo Mil
dred ir Viktorui, taipgi Dai
nos mylėtojų chorui ir moky
tojai Helenai Janulytei už 
įspūdingą koncertą.

Toliau sekė šokiai ir drau
giški pokalbiai iki vėlaus 
vakaro.

KUOPOS VEIKLA
Gruodžio 13 Lietuvių S. 

Piliečių salėje įvyko LLD 45 
kp. mėnesinis susirinkimas. 
Jį pradėjo kuopos pirminin
kas Stasys Kuzmickas.

Tylos minute pagerbti mi
rę kuopos nariai: Motiejus 
Stainius ir Juozas Šarkiūnas. 
Toliau susirinkimą vedė Jo
nas Mileris.

Kuopos valdyba bei rengi
nių komisija pateikė rapor
tus.

Stasys Kuzmickas prane
šė, kad kuopos parengimai 
žiemos metu sėkmingi, nes 
atsilanko svečių iš šaltųjų 
kraštų. Dėkojo visiems už 
pasidarbavimą. Raportai 
priimti.

Nutarta su Naujaisiais 
1981 Metais pasveikinti 
“Laisvės” ir “Vilnies” kolek
tyvus Tarybų Lietuvoje, bei 
visus pažangiosios spaudos 
darbuotojus.

LLD valdyba 1981 metams 
išrinkta sekama: pirmininku 
Stasys Kuzmickas, Finansų 
sekretore Julė Andriulienė, 
iždininkas Povilas Alekna, 
knygų tvarkytoja Aldona 
Aleknienė.

Prie bilietų sutiko dirbti 
Pranas Mockapetris.

Pabaigus susirinkimą ska
niais pietumis visi buvo pa
vaišinti.

Po pietų Dainos mylėtojų 
choras atliko dainų progra
mą. Jai vadovavo Helena 
Janulytė. Toliau sekė šokiai.

KLUBO RENGINYS
Gruodžio 20 klubiečiai sa

voje salėje buvo suruošę 
parengimą ir pietus. Publi
kos prisirinko pilna salė. 
Buvo graži dainų programa. 
Stasys Kuzmickas atliko ke
letą dainų solo, po to sekė 
Violet ir Stasio Kuzmickų 
duetas. Pabaigai padainavo 
Dainos mylėtojų choras, ku
riam vadovavo Helena Janu
lytė. Pobūvyje dalyvavo He
lena Jaskevičiūtė ir sesutė 
Amelija Young.

V. Bunkus pakvietė Hele
ną pakalbėti. Ji mus pasvei
kino ir nuo niujorkiečių lin
kėjo daug laimės bei sėkmės 
1981-aisiais metais. Toliau 
sekė šokiai.

KELETAS BRUOŽŲ APIE 
DAINOS MYLĖTOJŲ 
CHORĄ

Po atostogų choristai rug
sėjo 26 susirinko į Lietuvių 
S. Piliečių salę į pirmąsias

j Švenčių ir Naujųjų f
? Metų proga |
į Sveikinu visus draugus ir gimines Amerikoje ir
į Lietuvoje ir linkim visiems sveikatos, laimės ir
? taikos pasaulyje. O
į Taip pat linkim “Laisvės” darbininkams geriau- įS^
į sios sveikatos ir Laimingų Naujųjų Metų.
į Pasiliekam didžiai gerbamuosius o

į ANTANAS GLOBlClUS ir
i MARYTĖ SENKEVlClENĖ
į Wilkes Barre, Pa. jgj

“Parsiduoda viskas
nupiginto II is kainomis”

Mano žmonelė labai įtikė
jus į biznierių visokius skel
bimus pardavimui jų produk
tų nužemintomis kainomis.

Kartą laikydama rankoje 
lapelį sako:

“Einu į mėsos parduotuvę, 
šiandien labai pigiai parsi
duoda švieži kumpiai”. Už 
kiek laiko jinai parsineša 
vidutinio dydžio kumpį ir 
tuojaus—į puodą ir verda. 
Virtuvėje ir visam name kyla 
smarvė, nad net nosį reičia: 
Atidariau duris, langus, ir 
neiškentęs sakau: “Mesk lau
kan tą kumpį!”

Žmona įsižeidė ir sako: “Ar 
tu suvarijavojai? Tiek pinigų 
užmokėta ir mesti laukan! 
Ot, pavirs biskelį, perplausiu 
šaltu vandeniu ir viskas bus 
gerai. Tu pats žinai, kad 
visos mėsos truputį atsiduo
da”.

Už poros valandų, žmonelė 
pjausto kumpį ir valgo pasi
gardžiuodama.

Tą naktį mes abu kiek 
anksčiau atsigulėm. Tačiau 
žmonos stenėjimas, tykus 
dejavimas pažadino mane iš 
miego. “Kas yra?”, užklau
siu.

“Skauda pilvą, oj, skauda! 
Gal ten devyni velniai įlindę 
polkutę šoka”.

“Pašauksiu daktarą”, ta
riau.

vidurių ir pasakę, kad viskas 
bus gerai, išėjo.

O aš žmonele vis raminu. 
Sakau: “Dūšiuk, susimilda
ma laikykis, kiek gali”.

Dabar šios infliacijos lai
kais viskas taip labai bran
gu,—mirusio lavonas taip 
brangiai kainuoja, tad aš 
manau, kad žmogui mirti 
neapsimoka . . . Žmonelė pa
klausius mano patarimų, nei 
nesvajoja apie mirtį.

J. Kazlauskas

Užprenumeruokite 

"Laisvę" 

savo draugams

Tiesos krislai
Kartais žodžiai geriau gy

do už vaistus.
Kas nežino praeities, tas 

nesupranta dabarties.
Praeitis įkvepia ateičiai.
Ne tas drąsus, kuris žengia 

per žmonių lavonus.
Kas sako, kad niekuo neti

ki, tas meluoja. Nėra tokio 
žmogaus, kuris niekuo neti
kėtų.

Grožis ir žiaurumas nesu
derinami.

Nieko neveikti—tolygu 
merdėti. \

Užgniaužti žodį galima, bet 
minties—ne.

Tas nepatrijotas, kuris mo
ka daug kalbų, o gimtą 
užmiršo.

Jeigu nors krislelį šviesos 
įnešame į kultūros lobyną 
jauskimės atlikę savo parei
gą.

Ne visi meta akmeniu, 
kam pasiūlai duoną.

Žmogus eina, pėdos lieka.

Žmogus miršta, lieka dar
bai.

Vargo žmonės daugiau ne
neša, negu gero. Iš vargo 
išbristi ieškoma kelių. Iš 
gero gyvenimo pakliuvęs į 
blogesnį, daug kas neranda 
išeities: tas blogesnis gyve
nimas jiems atrodo sunkus ir 
neįveikiamas.

Nuo alkoholio iki niekšybės 
kelias trumpas.

Kraštotyrininkai—tai savi
veiklininkai moksle.

Kokių esama 
muziejų.

Azerbaidžane, Medvilnės 
mokslinio tyrimo instituto 
muziejuje sukaupta {vairiau
sių žios kultūros pavyzdžių 
— nuo besidriekiančių žeme 
krūmelių iki 8—10 m aukščio 
medžių. Kolekcijoje beveik 
4 tūkst. pavyzdžių —- ji vie
na turtingiausių pasaulyje. 
Muziejaus šiltnamiuose ir 
oranžerijose auga medvilnės 
krūmai, brandinantys geltoną, 
rusvą, rožinį pluoštą. Yra čia 
ir neįprastos formos krū
mokšnių, kurių kamienai ste
bėtinai susirangę ar Šakos 
keistai susipynusios.

Olandijos mieste Vagenin- 
gene kuriamas unikalus že
mės dirbimo muziejus. 16 
km- plote bus visų mūsų pla
netos dirvožemių pavyzdžiai. 
Jų apie tūkstantis. Kol kas 
muziejuje turima 350 dirvo
žemių pavyzdžių iš 30 pasau
lio šalių.

Jeruzalė. — Buvęs JAV 
valstybės sekretorius Dr. 
Henry Kissinger, busimojo 
prezidento Reagano pavedi
mu, šiuo metu besilankantis 
Vid. Rytuose, Izraelio užsie
nio reikalų ministeriui Ša- 
mir’ui pareiškė, kad tuo at
veju, jei Iranas nesugrąžintų 
JAV įkaitų, gali būti ir 
karinių galimybių.

PRIEŠ REGISTRACIJĄ 

DRAFTUI
New York. — Prie centri

nių pašto rūmų, kur devy
niolikamečiai jaunuoliai 

I I /I i i C T
sau-

šio 5-11 dienomis turi regis
truotis draftui, vyksta de
monstracijos. Kaip jau du
kart anksčiau, taip ir dabar, 
jaunimas reiškia savo protes
tą. Labiausiai reiškiasi stu- 

Jų šūkis “Walk outdentai
on war'.

Jaunimas taip pat priešino
si ir armijos veiklai mokyk
lose, kur nuolatos lankosi 
karininkai, verbuodami jau- 
nuoliu 
sargos 
korpą—ROTC.

Reg stracija draftui, kaip 
žinia, buvo pernai atnaujinta 
prezidęnto Carterio, kuris tą 
savo vi 
“didėjąnčia grėsme” iš Tary
bų Są;
su įvykiais Afganistane.

Kaip anksčiau, taip ir da
bar prjieš registraciją draftui 
nusist 
kiną, kad jie nenori kovoti ir 
guldyt 
Rytų naftos laukus.

s į taip vadinamą at- 
karininkų apmokymo

stracija draftui, kaip

eiksmą pateisino neva

ungos pusės ir rišo jį

.tę jaunimo vadai aiš-

i galvas už Vidurinių

BRIEFS

“Ką tas daktaras, pašauk 
kunigą, nes aš rytdienos ne
sulauksiu!”

Atėjęs kunigas išklausė vi
sus griekus, patepė šventais 
aliejais ir išėjo . . .

O aš tuoj prie telefono ir 
pašaukiu daktarą. Daktaras 
išklausęs kas atsitiko, greit 
išpumpavo kumpį iš žmonos

pamokas, kurios įvyksta 
kiekvieną penktadienį. Cho
ro mokytoja Helena Janulytė 
yra pasirįžusi šį sezoną cho
ristus išmokyti daug naujų 
dainų, taip pat retkarčiais 
pakartoti senąsias.

Gruodžio 19 klubo salėje 
choristai susirinko posėdžiui, 
kuriame buvo išdiskusuotas 
šio sezono dainų repertua
ras ir taip pat buvo išrinkta 
1981 m. valdyba.

Pirmininkas Stasys Kuz
mickas, Protokolų sekretorė 
Vera Bunkienė, Finansų sek
retorė Stella Daraška, iždi
ninkas Walteris Dūda.

Svarbu priminti, kad pra
džioje šio sezono Choras ga
vo keletą garbės narių rėmė
ju.

Aukojo:
Walteris Dubinskis........$10
Povilas ir Pranė Kuncai . $20 
Jonas Stukas.................... $10
Jonas ir Lilijan................ $10

Choro vardu visiems šir
dingas ačiū.

PRANEŠIMAS
Sausio 10 LLD 45 kp. 

metinis susirinkimas įvyks 
sausio 17 klubo 8 metų įsikū
rimo paminėjime.

Tą pačią dieną bus pagerb
ti ir Monika ir Andrius Raš
kauskai už jų ilgametį darbą 
virtuvėje. Prašom visus da
lyvauti.

Įvyks 314-15 Avė.
V. Bunkienė

Dorchester, Mass.
LIŪDNAI BAIGĖME 
1980 METUS

Louise Plutienė mirė gruo
džio 25 d. Ją palydėjome į 
Mt. Hope kapines gruodžio 
29 d.

Velionė buvo laisvų pažiū
rų. Buvo LLD narė, skaitė 
“Laisvą”, dalyvavo pažangių
jų pramogose ir susirinki
muose. Neatsisakė paaukoti 
“Laisvei” ir darbininkų orga
nizacijoms.

Laidotuvėse dalyvavo gra
žus būrys žmonių, karstą 
puošė daug gražių gėlių.

Atsisveikinimo maldą skai
tė Rev. Venator, United 
Church of Christ, Pilgrim 
Church Center koplyčioje ir 
prie karsto kapinėse. Po lai
dotuvių dalyviai buvo pavai
šinti.

Louise, ilsėkis ramiai šioj 
šaltoje žemelėje, rūpesčiai ir 
ligos tavęs daugiau nebekan
kins. Elizabeth Repshis

Gyvenimo prasmės reikia 
ieškoti darbe.

Klaidžiojimo kelias—ieš
kant tiesos—garbingas ke
lias.

Galima kalbėti daug ir nie
ko nepasakyti. Galima pasa
kyti keletą žodžių, kurie at
stos ilgiausių kalbų.

Žodžius ir laiką reikia tau
pyti.

Žodžiais tėvynės meilės 
neįrodysi.

Laiku pasakytas žodis įk
vepia žygdarbiams.

Kalba, lyg motina, riša 
žmones.

Dvasinis skausmas stipres
nis už fizinį skausmą.

Žodis gydo,žodis numari
na.

Kvailystę padaryti lengva. 
Ištaisyti sunku.

Mandagumas niekam ne
kenkia.

Grožį galima pamatyti ir 
paprastoje smiltelėje.

Kęstutis Balčiūnas

DORCHESTER, MASS.

Minis

Louise Plutienei
Reiškiame gilią užuojautą velionės dukrai Adelei 

ir jos vyrui P. Flowers, dukrai Bertha Ruplėnas, 
jos anūkams, ir proanūkiams; taip pat visiems 
giminėms Lietuvoje ir artimiesiems bei draugams.
O. Graham
F. Graham
A. Starkus
B. Kershis
E. Repšienė
N. Grigaliūnienė
V. Matulis
A. Z. Vingėla

A.Januš
S.Janus
V. Kavaliūnas
J. Drūžienė
P. Žukauskienė 
H. Bond 
W. Bond 
J. V. Kvietkas

H. Žekonienė ir jos dukra

BROOKLYN, N. Y.

Minis

Onai Malinauskienei-
Malin

Reiškiame gilią užuojautą jos dukrai Helen 
Moody, sūnui Bill, taipgi visiems giminėms, drau
gams ir pažįstamiems.

E. KASMOĖIENĖ ir dukra LINDA
Huntington, N. Y.

Why is the world short of 
food? The following excerpt 
is from the United Nations 
publication, “Towards a 
world economy that works”.

“It’s not. In fact, if all the 
food that is produced could 
be equitably distributed, 
there would be more than 
enough for everyone. In
stead, we have a paradox: 
more food is being produced 
today than ever before and 
more people hungry than 
ever before. It is estimated 
that over 400 million people 
are undernourished today 
and double that number suf
fer from malnutrition of one 
kind or another. The pro
blem lies in the imbalance of 
the world economy which 
leaves large numbers of peo
ple without the money to 
pay for food that is plentiful. 
This results in grain being 
fed to cattle in developed 
countries while people 
starve in other parts of the 
world.

Most of the world’s hung
ry people live in the develo
ping countries of Africa, 
Asia and Latin America. In 
efforts to feed their popula
tions, the governments of 
developing countires are cur
rently importing more than 
80 million tons of food grains 
each year at a cost of some 
$20 billion.”* * *

Every five years there is a 
young pianists’ competition 
held in Warsaw—Frederik 
Chopin competition, which is 
one of the most important 
and oldest that kind of com
petitions held in Europe.

Past year’s Frederik Cho
pin’s competition was parti
cipated by 149 young people 
from 36 countries, including 
the United States.

Gold medal winner was 
22-year old Thai Son Dang, 
Vietnamese, Moscow music 
school student. Silver medal 
went to 27-year old Tatjana 
Sebanova, from the Soviet 
Union and bronze to 25-year 
old Arutjun Papazjan, also 
from the Soviet Union.

♦ ♦ ♦
Eileen Darby from New 

York says in her letter to the 
editor of the New York 
Times:

“There are ways of balan
cing budgets other than by 
decreasing so substantially 
the services that affect eve
ry part of the lives of the 
city’s citizens. We do with
out sufficient police, ride 
unsafe subway trains and 
board overcrowded buses 
that run on erratic sche
dules: our children no longer 
have parks to play in since 
parks are in disrepair and 
overun with thugs and van
dals; hospitals are closing; 
we are afraid to go out at 
night.

♦ * ♦
Cold weather and snow 

kept many people away from 
New York Aido Chorus tra
ditional New Years celebra
tion past Sunday. January 
4th. But whoever came had a 
very enjoyable time among 
friends. Dinner was very 
good and the whole atmo
sphere proper for that occa
sion. 

♦ ♦ *
As a result of the 1978 

revolution, the women of 
Afghanistan are guaranteed 
equal rights by law. Many 
advances have been made by 
women since then. On a 
picture a group of Afghanis
tan women. Use
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