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KRISLAI
Kaip tą suprasti?
Graikų demokratija 
Europa išgelbės? . . . 
Žodis “Turistas”

R. BARANIKAS
General Motors, didžiausia 

automobiliams gaminti kor
poracija pasaulyje praneša, 
kad per šių metų trečiąjį 
ketvirtadalį ji turėjo net 468 
milijonų dolerių nuostolį. 
Perskaičius tą statistiką, eili
nis amerikietis galvoja: 
“vargšė GM! Prie ko priei
ta!” nors imk ir siųsk pagal
bą tai vargšei kompanijai. 
Faktinai taip, žinoma, nėra. 
Kaip tą statistiką suprasti?

Faktinai tą statistiką rei
kia suprasti visai kitaip. Ge
neral Motors bosai, aukštieji 
pareigūnai ir dalininkai tebe- 
gauna kaip gavę savo didžiu
les algas ir dividendus. 
Automobilių kainos vis kelia
mos, nors darbininkų algos 
lieka maždaug to paties ly
gio. Kai GM finansiniai eks
pertai kalba apie “nuosto
lius”, jie juos matuoja su 
numatytais pelnais. Kai nu
matyti pelnai nesirealizuoja, 
jie kalba apie nuostolius ir 
visai paprastai juos sukrauna 
ant valdžios pečių, kitaip 
sakant, mokant mažiau mo
kesčių arba, ko gero, dar iš 
valdžios gaunant stipendijų. 
O iš kur tie pinigai ateina? Iš 
mokesčių, kuriuos sumoka 
eiliniai darbo žmonės, amati
ninkai, maži biznieriai. Ki
taip sakant, liaudis subsiduo- 
ja GM, kurios savininkai ir 
direktoriai tęsia savo gyveni
mą “įprastoje” prabango
je .. .

Žodis “demokratija yra 
graikų kilmės, — demos 
reiškia liaudis, o pilna žodžio 
prasmė yra “liaudies valdy
mas”. Džiugu, kad toje šaly
je, kur tas žodis gimė prieš 
tūkstančius ir tūkstančius 
metų, dabar rinkimus laimė
jo demokratiškesnės, libera- 
liškesnės, net už socializmą 
stojančios jėgos. Tiesa, kuo
met senovinėje Graikijoje, 
ypatingai sostinėj Athenuo- 
se, viešpatavo demokratija, 
jos vaisiais naudojosi tik 
graikai, o ne vergai, kurių 
ten buvo nemažai, ir tik 
vyrai, o ne moterys. Bet 
tokia jau istorija visame pa
saulyje: kuomet Amerikos 
Jungtinių Valstijų nepriklau
somybės deklaracija buvo iš
leista, po ja pasirašė tik balti 
vyrai, nei vienas Juodas (jie 
buvo vergai) ir nei viena 
moteris, — jos net neturėjo 
balsavimo teisių. 0 ta dekla
racija juk sakė, kad “visi yra 
sukurti lygūs . . .”

□
Vakarų Europos žmonės 

gal pasaulį išgelbės. Tai gali 
skambėti kaip perdėjimas, 
bet man atrodo, kad Čia glūdi 
nemažai tiesos. Amerikos 
žmonės karštai pageidauja 
taikos. Kad Tarybų Sąjungos 
žmonės, tiek nuo karo nu
kentėję, dar karščiau tos 
taikos pageidauja, irgi nėra 
abejonės. Bet Amerikos 
žmonių kovos už taiką kelyje 
stoja demagogija, kurią nau
doja mūsų valdžia ir reakcinė 
spauda, kuri vis kartoja, kad 
mes negalime nusiginkluoti, 
kol TSRS nenusiginkluoja. 
Ko daugelis Amerikos žmo
nių nesupranta, tai, kad Ta-

(Tąsa2 pusi.)

Lenkijos vyriausybė 
netoleruos streikų

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė, kuri pasiuntė ka
riuomenę į įvairias krašto 
vietas prižiūrėti, kad būtų 
tvarkingai paskirstomas 
maistas ir prisilaikoma ben
drų tvarkos nuostatų, prane
šė, kad toliau netoleruos 
Solidarnose unijos skelbiamų 
streikų.

Vyriausybė kaltina uniją, 
kad šios vadovybė skelbianti 
karą krašto ekonomikai ir 
streiko ginklą atsuka ne tik 
prieš vyriausybę, bet ir prieš 
visuomenę. Vyriausybės ko
munikate sakoma, kad “jokia 
valstybė negali toleruoti ne
disciplinuotumo ir anarchi
jos, vedančios prie disinte- 
gracijos”. Kviečiama prie 
santūrumo ir geros valios 
parodymo krizėje atsidūru- 
siame Lenkijos ekonominia
me gyvenime.

Nepaisant kvietimų mesti 
streiką, kai kuriuose mies
tuose tebestreikuoja darbi
ninkai, reikalaudami daugiau 
maisto ir įvairių teisių, o 
patys dirbti neina.

Karštas klausimas
Washington. — Laikraš

čiui išeinant į spaudą, dar 
nebuvo žinoma, ar prez. 
Reagan surinks reikalingą 
balsų skaičių, kad Senatas 
užgirtų jo planą parduoti 
Saudo Arabijai žvalgybinius 
lėktuvus, vadinamus 
AWACS.

Dėl pardavimo smarkiau
siai priešinasi Izraelio prem
jeras Begin. Jį jau atmetė 
Kongreso atstovų rūmai 300 
balsais prieš 111, o Senato 
užsienio reikalų komisija taip 
pat pasisakė prieš devyniais 
balsais prieš aštuonis.

Tuos lėktuvus parduoti bu
vo pažadėjęs prez. Carteris, 
bet dabar opozicija Ameriko
je vis didėja, nepaisant, kad 
ir trys buvę prezidentai — 
Carteris, Fordas ir Nixo- 
nas — vienbalsiai pasisakė 
už pardavimą.

Saudo Arabija Amerikai 
reikalinga, nes ji pagrindinė 
naftos tiekėja, o Izraelis turi 
didelę įtaką JAV parlamenti
niuose užkulisiuose.

Lietuvis teisiamas 
už kolaboravimų 
su naciais
Tampa, Fla. — JAV pro

kuroras Gary Batz pranešė, 
kad jisai Federaliniame Teis
me užvedė bylą prieš daili
ninką Jurgį Juodį dėl jo 
deportavimo. Dail. Juodis, 
kuris gyvena St. Peters
burg Beach, kaltinamas, kad 
atvykdamas į JAV, nuslėpė 
savo dalyvavimą nacių spon- 
soruotuose lietuvių policijos 
dailintuose. Dail. Juodžio ad
vokatė Nijolė Grybauskas, 
kaip rašo The New York 
Times, esanti priblokšta kal
tinimais ir smerkia vyriausy
bę, kad ji pradeda “raganų 
medžiojimą”.

Tragiškai žuvo
Laikraštį baigiant paruošti 

patyrėme liūdną žinią. Ste
ven Baranikas, nuolatinio 
“Laisvės” bendradarbio sū
nus, vos 32 metų amžiaus — 
tragiškai žuvo. Giliausia 
užuojauta mieliems drau
gams Rudolfui ir Mae.

Protestuoja prieš 
neutroninę bombą Europoje

Europos gyventojai demonstruoja prieš prez. Reagano 
administracijos planus dislokuoti naujas raketas — jų
kraštuose.

Paryžius. — Čia ir Brusse- 
lyje pereitą sekmadienį įvy
ko milžiniškos demonstraci
jos už atominį nusiginklavi
mą ir prieš JAV ketinimą 
Europoje dislokuoti naujas 
vidutinio veikimo nuotolio 
branduolines raketas.

Panašaus pobūdžio demon
stracijos pereitą šeštadienį 
įvyko Londone ir Romoje, 
pasekdamos prieš dvi savai
tes didžiausią pokario laikų 
demonstraciją Federatyvinės 
Vokietijos sostinėje Bonnoje. i

Šie taikingi žygiai, kuriuo
se daugiausia dalyvavo jau
nimo, turės priversti Euro
pos kraštų vyriausybes pa
daryti atitinkamas išvadas. 
Jau ir prieš tai panašaus 
pobūdžio protestai buvo pa

DEMONSTRACIJOS PRADĖJO

NUSIGINKLAVIMO SAVAITĘ
New York. — Dvi didelės 

demonstracijos pereitą sa
vaitgalį pradėjo Nusiginkla
vimo Savaitės minėjimą. 
Apie tūkstantį demonstrantų 
buvo susirinkę prie centrinės 
miesto bibliotekos, kur eilės 
kalbėtojų tarpe buvo new- 
yorkietė kovotoja už taiką ir 
civilines teises Bella Abzug.

“Kodėl mes turime laukti, 
iki Brežnevas pareikš, jog 
Tarybų Sąjunga nebus pir
moji, kuri pradės naudoti 
atominius ginklus, ir pakvies 
mūsų vyriausybę panašią de
klaraciją padaryti?” — klau
sė kalbėtoja. Ji pati ir atsa
kė: “Mes turime reikalauti, 
kad mūsų vyriausybė pada
rytų deklaraciją, jog mes 
pirmieji nenaudosime atomi
nių ginklų”.

Gydytojų atstovas Dr. 
Sandy Turner, Vaikų kampa
nijos už atominį nusiginklavi
mą atstovas Max Shumann ir 
kiti pasisakė už tai, kad 
Reagano administracija siek
tų atominio nusiginklavimo.

Nuo miesto bibliotekos de
monstrantai nužygiavo prie 
Jungtinių Tautų ir tenai pri
sijungė prie kitos grupės, 
“Caravan for Survival”, kur 

veikę NATO šalių gynybos 
ministrus reikalauti iš JAV, 
kad ši nedtslokuotų Europoje 
Pershing II ir kitų raketų, 
jei Tarybų Sąjunga sutiktų 
nenaudoti savo SS-20 rake
tų.

Nors Londone ir Romoje 
demonstrantai reikalavo api- 
pusio nusiginklavimo, bet 
dabar Paryžiuje ir Briussely- 
je daugiausia ugnies teko 
Amerikai. Prancūzijos ir Bel
gijos komunistai aktyviai da
lyvavo tose demonstracijose. 
Demonstracijas paskatino 
prez. Reagano užuominos 
apie branduolinio karo gali
mybes Europoje. Vėliau 
JAV spauda aiškino, jog pre
zidentas buvęs klaidingai su
prastas.

buvo reikalaujama, kad 
Jungtinės Tautos priimtų 
konvenciją, kuri ginklavimą
si paskelbtų už įstatymo ri
bų. Čia kalbėjo Philadelphi- 
jos moterų už taiką vadovė 
Ethel Taylor, buvęs JAV 
teisingumo ministras Ram
sey Clark, New Yorko as
semblyman Richard Gotlieb 
ir kt.

Kviečia prez.
Reagano pasmerkti 
atomini puolimų

Maskva. — Atsakydamas į 
laikraščio “Pravdos” paklau
simą, Tarybų Sąjungos vado
vas Leonidas Brežnevas pa
reiškė, kad Tarybų Sąjunga 
yra pasmerkusi atominį puo
limą ir jį laiko kriminaliniu 
nusikaltimu ir laukia, kad ir 
JAV prezidentas aiškiai ir 
nedviprasmiškai pasisakytų 
prieš atominį puolimą. Prez. 
Reagan kol kas dar nieko į 
tai neatsakė.

Chicago. — Lapkričio 1 d. 
čia Ascot viešbutyje įvyksta 
priėmimas ryšium su JAV 
Komunistų partijos 62 m. 
gyvavimo sukaktimi.

Didėja nedarbas 
Europoje

Briusselis. — Bendrosios 
Europos Rinkos duomenimis, 
nuo 1973 m. pradėjęs didėti 
nedarbas šiuo metu yra pa
siekęs aukščiausią laipsnį. 
Vien tik rugsėjo mėnesį atsi
radę apie 280 tūkstančių 
naujų bedarbių ir dabar su
daro arti devynių su puse 
milijono arba 8.5 procento 
visos darbo jėgos, išskiriant 
Britaniją, kur esama 11.5 
proc. bedarbių.

Pabrėžiama, jog didėjan
tis nedarbas atsiliepia ir tų 
Europos kraštų politiniame 
gyvenime. Nurodoma, kad 
Britanijos didžiuosius mies
tus nusiaubę neramumai, o 
Prancūzijoje nedarbo didėji
mas privedęs prie buvusio 
prez. Valery Giscard d’Es- 
tang pralaimėjimo socialistų 
kandidato Mitterand naudai. 
Pastarasis, pabrėžiama, savo 
programoje darbo problemos 
sprendimą pastatęs pirmon 
vieton.

Ekonomistai ir kitokie eks
pertai tvirtina, kad labiausiai 
prie nedarbo didėjimo Euro
poje prisidėjusi 1973-1974 m. 
įvykusi naftos kainų eksplo
zija ir su tuo susijęs ekono
minio vystymosi sulėtojimas 
visuose industriniuose kraš
tuose.

Nixono planas 
taikai Art. Rytuose

Washington. — Buvęs pre
zidentas Nixon, prez. Reaga
no pasiųstas dalyvauti prez. 
Sadato laidotuvėse, negrįžo 
tiesiai namo. Jisai aplankė 
eilę arabų vadų ir dabar 
sugrįžęs ruošia prezidentui 
pranešimą.

Kalbama, kad jis esąs pa
rengęs ištisą planą taikai 
Artimuosiuose Rytuose. Jo 
tvirtinimu, vienintelė viltis 
pasiekti taikai, tai reikalas 
sukurti demilitarizuotą Pa
lestinos valstybę.

Anksčiau Nixonas buvo 
kreipęsis į Izraelį, kad tasai 
pasirengtų pripažinti Palesti
nos valstybę Vakariniame 
upės krante, bet pirmuosius 
žingsnius turinti pradėti Pa
lestinos Vadavimo organiza
cija, gi paskui tuojau pat 
seks Izraelis ir JAV.

Nixonas buvo siūlęs Ame
rikai pradėti boikotuoti Libi
jos naftą, bet dabar sako, 
kad tam boikotui vadovautų 
Amerika, pilnai pritariant 
Japonijai ir Vakarų Europos 
kraštams, kurie perka Libi
jos naftą.

O kai dėl prez. Sadato, tai 
Nixonas sako jog arabai jo 
nekentė ne dėl jo taikos pasi
rašymo su Izraeliu, bet dėl jo 
griežto kraštutiniųjų muzul- 
monų perskiojimo.

Damascus, Sirija. — At
stovai daugiau kaip iš 180 
kraštų ir paskirų regionų 
darbo unijų dalyvavo 8-ojoje 
tarptautinėje jūrininkų, 
uostų ir žuvies pramonės 
darbininkų konferencijoje. 
Karštai sveikino Sirijos 
premjeras Abdel Rauf Qasm, 
žadėdamas unijistams pagal
bą kovoje prieš imperializmą 
ir sionizmą. Jis pabrėžė savo 
krašto draugystę su socialis
tinėmis šalimis, ypač su Ta
rybų Sąjunga, kuri visados 
paremia teisingą arabų tautų 
kovą už laisvę.

NIEKO NAUJO CANCUN 
KONFERENCIJOJE

Cancun, Mexico. — Kaip ir 
buvo tikėtasi, dviejų dienų 
konferencija šiame gražiame 
Meksikos turistiniame mies
te spalio 21 ir 22 dienomis 
nieko pasaulyje nepakeitė. 
Kaip buvo dvi grupės — 
turtingos ir vargšės šalys, 
taip ir pasiliko, gal tik tiek, 
kad paaiškėjo, jog abi pusės 
yra viena kitai reikalingos: 
industriniams kraštams rei
kalingos besivystančių šalių 
žaliavos, o pastarosioms — 
industrinių šalių kapitalas.

Kaip to kapitalo daugiau 
gauti, išvengiant kapitalisti
nio išnaudojimo — taip ir 
pasiliko neaišku. Baigminia
me komunikate pabrėžiama, 
jog bendrai sutarta tolimes
nes diskusijas tęsti tarptau
tiniuose forumuose.

Konferencijoje dalyvavo 22 
valstybių atstovai — 14 iš 
besivystančių — neturtingų 
ir aštuoni iš industrinių, jų 
tarpe ir JAV, kuriai atstova
vo pats prez. Reagan.

Savo kalboje prez. Reagan 
pabrėžė keturis dalykus, ku
riuos reikia turėti galvoje 
bet kokiuose ateities pasita
rimuose. Pirmiausia — tai, 
kad būtų praktiškas sumany
mas kokiam nors konkrečiam 
pasiūlymui; antra — kad 
nebūtų steigiamos kokios 
nors naujos institucijos; tre
čia — kad tokie pasitarimai 
atidarytų kelią ekonominei 
plėtotei ir ketvirta — kad 
rodytų “kooperavimo” dva
sią. Priedui dar jis pridūrė, 
jog privatūs investavimai be
sivystančiose šalyse turės le-

Kad darbas 
neardytų šeimos

Roma. — Popiežius Jonas 
Paulius II, kalbėdamas 25 
tūkst. miniai šv. Petro aikš
tėje pereitą sekmadienį, pri
minė kad darbo sutartyse 
nebūtų pamiršta šeima. Esą 
dažnai pasitaiko, jog darbas 
taip dominuoja žmogaus gy
venime, kad šeima tampa 
vien tik “pereinamu viešbu
čiu”, kuriuo naudojamasi tik 
pavalgyti ir pernakvoti.

Teheran. — Irano oficiali 
spaudos agentūra Pars pra
nešė, kad daugiau kaip tūks
tantis vyriausybės pareigūnų 
žuvo įvairiuose atentatuose 
nuo to laiko, kai prieš ketu
ris mėnesius buvo pašalintas 
prez. Bani Sadras.

Kolumbijos sostinėje Bogotoje darbininkai demonstravo 
prieš kylančias kainas ir infliaciją. Nuotraukoje: kareivis 
spardo civilius, areštuotus po susirėmimo. Viso buvo 
suimta per šimtą asmenų.

miamos reikšmės ekonomi
niam vystymusi.

Tarybų Sąjunga nedalyva
vo šioje konferencijoje, bet 
ryšium su ja Tasso išleistuo
se pareiškimuose pabrėžia
ma, jog tai buvo “grobikų” ir 
“apgrobtų šalių” konfrontaci
ja. Ta proga tarybinė spauda 
ir TV paskelbė duomenų, 
rodančių, kokiose šalyse ir 
kiek techninės ir finansinės 
pagalbos TSRS yra suteiku
si. Jų tarpe yra minima 
Kuba ir Vietnamas.

Atsistatydino 
Suomijos prezidentas

Urho Kekkonen, išbuvęs 
Suomijos prezidentu net 25 
metus.

Helsinki. — Urho Kekko
nen, išbuvęs Suomijos prezi
dentu 25 metus, dėl nesvei
katos pasitraukė iš pareigų. 
Jam 81 metai amžiaus. Jis 
pasitraukė po septynias sa
vaites užtrukusios ligos, atsi
radusios dėl blogos kraujo 
cirkuliacijos galvos smegeny
se. Dėl to nukentėjo ir jo 
kalbėjimas bei atmintis. Sa
ko, kad jis pradeda jau 
nebeatpažinti žmonių.

Ministras pirmininkas 
Mauno Koivisto, 57 m. am
žiaus, laikinai ėjęs preziden
to pareigas prez. Kekkonen 
ligos metu, tose pareigose 
pasiliks ligi naujų rinkimų, 
kurie įvyks vasario mėnesį.

Prez. Kekkonen savo dip
lomatijos dėka Suomiją išlai
kė neutralia šalimi, nežiū
rint, kad buvo pavojų jam iš 
to kelio nukrypti. Jo santy
kiai su Tarybų Sąjunga visa
dos buvo korektiški. Dar 
pereitų metų lapkričio mėne
sį jisai lankėsi Maskvoje ir 
susitiko su Tarybų Sąjungos 
vadovais.
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Generalinis streikas
Spalio U Philadelphijos AFL-CIO atstovų susirinkimas 

visais balsais priėmė rezoliuciją. iššaukti generalinį streiką 
tame mieste kitaip sakant — visų pramonių ir įmonių

Priežastis? Jau beveik šešios savaitės, kaip to miesto 
mokyklų mokytojai. 22.000 jų, streikuoja. Philadelphijos 
mokytojai dirba biednuomenės mokyklose, gauna žemas 
algas ir dirba nepaprastai sunkiose sąlygose. Atsakydama į 
jų teisėtus reikalavimus bent kiek pagerinti padėtį, miesto 
valdyba ėmėsi kaip tik atbulų žingsnių: bandyti sulaužyti 
mokytojų uniją, taip vadinamą Philadelphia Federation of 
Teachers, trumpai žinomą kaip PFT.

Visas darbininkų judėjimas tame mieste pajuto, kad 
reikalas liečia ne vien mokytojus. Buvo aišku, kad 
bandydama sulaužyti mokytojų uniją, miesto valdyba kaip 
ir bando pirmą žingsnį: po mokytojų seks kiti tarnautojai, 
ugniagesiai, valytojai, sanitacijos darbininkai ir kiti.

Philadelphia miesto administracija neveikia tuštumoje. Ji 
veikia įdrąsinta bendros atmosferos, kurią sukūrė Reagano 
administracija. Štai kodėl to miesto visas organizuotas 
unijinis judėjimas atsakė lyg vienu balsu: mes stosim petys 
petin prieš visus kurie bando sutriuškinti unijas.

Opozicija Egipte
Kuomet Sadatas dar buvo gyvas, jis pajėgė sudaryti 

įspūdį, kad šalyje viešpatauja tautinė vienybė. Jo kontro
liuojama spauda sudarė įspūdį, kad didžiulė dauguma 
gyventojų remia Sadato politiką, o parlamente taip 
vadinamos opozicinės partijos faktinai buvo jo režimo 
kontroliuojamos.

Tiesa, laiks nuo laiko buvo girdima apie “religinius 
fanatikus”, bet bandyta sudaryti įspūdį, kad jie yra 
mažiukės grupelės atsilikėlių, kuriems nepatinka Egipto 
modernizmas ir pasaulietiškumas. .Z"

Bet faktai buvo kitokie. Dar prieš kelias savaites prieš 
Sadato mirtį pro šalį prariedėjo suėmimų banga. Suimta 
tūkstančiai religinių fundamentalistų, bet taipgi suimta ir 
didelis skaičius nacionalistiniai nusiteikusių intelektualų, 
studentų ir bendrai politiniai nusiteikusių egiptiečių, 
kuriems nepatiko Sadato pro-vakarietiška, pro-amerikietiš
ka, pro-izraeliška politika.

Dabar, po pasikėsinimo ir kai Mubarakas stojo prie 
vairo, pasirodo, kad ta opozicija daug platesnė, negu buvo 
manyta. Vykdomi masiniai areštai ir suimami ne tik 
civiliniai opozicionieriai, bet ir karininkai. Areštai praveda
mi ne tik Kaire ir kituose didmiesčiuose, bet ir mažuose 
miesteliuose bei kaimuose. Kitaip sakant, opozicijos tinklas 
labai plačiai išsisakojęs visoje šalyje.

Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Mubarako režimas 
nestovi ant tvirtų kojų. Washingtonas jį gali drąsinti, jam 
gali būti siunčiama vis didesnė militarinė pagalba, bet tas 
nebūtinai padės. Atsiminkime, kaip Amerika iki paskutinės 
minutės viskuom rėmė savo labiausiai pataikaujantį ir 
ištikimiausią Sąjungininką Artimuose Rytuose, Irano 
šachą. Ir kas atsitiko? Mes tą visi žinome. Nėra abejonės, 
kad kas nors panašaus, gal kitokioje formoje ir gal 
švelnesniu būdu, bet visvien kas nors panašaus atsitiks 
Egipte.

“LYGIOS GALIMYBĖS”
SIGITAS KRIVICKAS

Prie gatvių sankryžų, prie 
didesnių namų dunkso tams
žalės metalinės dėžės. Ties 
jomis stabtelėję pašto furgo
nai iškrauna siuntas. Paskui 
vietiniai laiškanešiai išskirs
to korespondenciją į gyven
tojų dėžutes, sublokuotas na
mo apačioje. Pastaruoju me
tu padažnėjo atvejų, kai iš
plėšiamos gatvėse esančios 
pašto perkrovimo dėžės. Ne
seniai Jamaica (Queens’o da
lis) gyvenantis pensininkas 
pasakojo, kad vagys įsilaužė 
į vieną iš to kvartalo dėžių ir 
iš vokų išsikrapštė socialinio 
aprūpinimo įstaigos siųstus 
čekius.

— Atrodo, tuoj nebeliks 
ką beplėšti, — nelinksmai 
juokauja pensininkas, — nes 
mūsų pensijos bus apkapotos 
pačiame Washingtone.

Iš sostinės ateina viena už 
kitą niūresnės žinios apie vis 
naujus administracijos užmo
jus nukapoti kuo daugiau 
socialinėms porgramoms 
skirtų valstybinių lėšų, kad 
dar daugiau bilijonų būtų 
atiduota karinėms išlaidoms. 
Reanistai (taip dabar vadina
mi naujojo prezidento ben
dradarbiai) užsimojo suma
žinti subsidijas net mokykli
niams vaikų pusryčiams, su
mažinti išlaidas švietimui. 
Jie panaikino ir pačią švieti
mo ministeriją, ją paversda
mi antraeiliu kitos 
departamentu.

Tai sukėlė didelę 
pedagogų protestų
Kai kurie Philadelphijos, 
Chicagos mokytojai tebe- 
streikuoja iki šiol, neveikia 
pilnu pajėgumu mokyklos,

žinybos

tėvų ir 
bangą.

KRISLAI
[Iš 1-mo pusi.}

rybų Sąjungoje neegzistuoja 
atskiras (anti-valdiškas) tai
kos judėjimas, nes ten visi 
pageidauja taikos. Juk tai 
šalis, kuri per didįjį Tėvynės 
karą prarado apie 20 milijo
nų žmonių, šalis, kur nėra 
šeimos, kurią karinės mirtys 
nebūtų palietusios!

Vakarų Europoje kitaip. 
Ten vis daugiau žmonių su
pranta, kad kokios nuotaikos 
beegzistuotų JAV ir TSRS, 
ten pat, Europoje, termo
branduolinis karas viską nu
šluotų nuo žemės paviršiaus. 
Ir Europos žmonės vis labiau 
supranta, kad pavojus ateina 
ne iš Rytų, kur irgi geidžia
ma taikos, bet iš to penkia
kampio pastato prie Potomo- 
ko upės Washingtone, kur 
keturių žvaigždžių uniformo
mis apsivilkę psichopatai 
drįsta planuoti, kaip sunai
kinti šimtus milijonų gyvas
čių!

Štai kodėl tokios didžiulės 
taikos demonstracijos vyksta 
Vakarų Vokietijoje, Britani-

Linijos aiškėja
Lenkijos Jungtinės darbininkų (komunistų) partijos 

politbiūro narė Zofia Grzyb, kuri taipgi buvo Solidarnošč 
(Solidarumo) narė, pasitraukė iš Solidarnošč. Ji pareiškė,
kad ta organizacija tapo opozicinė politinė partija ir, kad joje, Prancūzijoje. Štai kodėl 
komunistai negali vienu metu priklausyti prie abiejų net konservatyviai Graikijos 
grupių. kaimiečiai balsavo už partiją,

Taip išsireiškė ir partijos vadovas Kania. Kaip yra kuri nori atsikratyti Ameri- 
žinoma, beveik milijonas komunistų (PPR) narių tuo pačiu kos karinių bazių.
laiku veikia ir Solidarnošč eilėse. Bet jiems darosi vis □
aiškiau, kad, nežiūrint visokių pažadų apie bendradarbiavi- Yra žodis “turistas”, kurį 
mą su partija, Solidarnošč vadovybė vis aiškiau ir aiškiau mes visi gerai žinome: žmo- 
kristalizuojasi į anti-socialistinę partiją, nors joje yra gus, kuris keliauja pamatyti 
milijonai darbininkų, kurie stoja už socializmą.

Tad, linijos aiškiau nubrėžiamos. Pasitraukdama iš 
Solidarnošč eilių, Zofia Grzyb pabrėžė, kad ji nenustoja 
tikėti, kad Lenkijoje reikia atnaujinimo, demokratėjimo, 
kovos prieš biurokratizmą ir t. t. Bet tuo pačiu laiku reikia 
griežtos kovos prieš visus gaivalus, kurie bando taip 
vadinamą “atnaujinimą” naudoti kaip anti-socialistinį gink-

Prieš Ponią Thatcher
Britanijos Konservatorių partija pabaigė savo suvažiavi

mą. Jis baigėsi po 
Thatcher išreikštas 
partijoje egzistuoja 
smarkiai kritikavo,
Britanijoje, ypatingai ekonomijoje, labai blogi, ir Thatcher 
režimas negalės ilgai laikytis.

vienybės ženklu ir premjerei poniai 
pasitikėjimas. Bet tas nereiškia, kad 
vienybė. Buvęs premjeras Heath ją 
ji gavo ir daugiau kritikos. Dalykai

kitą pasaulio dalį.
Bet man visuomet atrodė, 

kad tas pavadinimas netinka 
Amerikos lietuviams, kurie 
vyksta aplankyti Lietuvą. 
Tiesa, jie nuvyksta trumpam 
laikui, ir būtų klaida pasaky
ti, kad jie “grįžta”. Bet tam 
tikra prasme, dvasioje, jie 
grįžta vietoje vykti kaip tu
ristai. Koks tu turistas, kai 
mindinėji žemę, kurią lietė 
tavo basos vaikiškos kojos, 
koks tu turistas, kai geri tą 
patį vandenį, kurį kadaise 
gerdavai iš senoviško šuli
nio? . .

Kalbininkai turėtų sugal
voti geresnį žodį.

nukenčia ir taip nepasižy
mintis ypatingu tobulumu 
mokymo procesas vadinamo
siose viešosiose mokyklose.

Philadelphijos mero Wil
liam Green įsakymu buvo 
suimti 208 streike dalyvavę 
pedagogai. 0 juk pati miesto 
valdžia yra kalta dėl neramu
mų. Prieš pat naujuosius 
mokslo metus 3,700 Philadel
phijos mokytojų paštu gavo 
pranešimus, kad jie ateinan
čiais mokslo metais nebebus 
reikalingi. Tada jie ir dar 
apie dvidešimt tūkstančių jų 
kolegų atėjo su protesto pla
katais prie municipaliteto rū
mų. Čia juos “svetingai” pa
sitiko policija su lazdomis ir 
antrankiais . . .

Šis susidorojimas savo 
mastais beveik prilygo suė
mimams aviadispečerių, ku
rie tebestreikuoja. Jau nuo 
pat aviadispečerių streiko 
pradžios, JAV valdantieji 
sluoksniai užsibrėžė ne tik jį 
greitai užgniaužti, bet ir su
naikinti šios profesinės są
jungos aktyvą. Pirmiausia 
buvo griebtasi streiklaužių, 
paskui prie daugelio pultų 
buvo pasodinti kariniai spe
cialistai.

Valdžia parodė, kad jos 
kerštas ne vienadienis ir ne 
siaurai suprantamas. Gyve
namųjų namų ir miestų vys
tymo ministerijai buvo duo
tas įsakymas savomis prie
monėmis prispausti streikuo
jančius. Tie iš streikininkų, 
kuriems skubiai reikia lėšų 
padengti įsiskolinimus už 
kreditan perkamus namus ar 
butus, nuo šiol nebegauna 
jokių paskolų.

Pagrindinis administraci
jos “kirvio laikytojas” yra 
biudžeto valdybos direkto
rius David Stockman. Tai jo 
vadovaujama valdyba suge
bėjo federalinio biudžeto de
ficitą šiemet palikti 55,6 bili
jono dolerių lygyje, o kitais 
metais jis pasunkės dar de
šimčia bilijonų. Subyra į ši
pulius administracijos teigi
niai, kad per artimiausius 
trejetą metų tasai deficitas 
visai išnyksiąs. Kad taip 
įvyktų, reikėtų nedelsiant 
kapoti ne socialiniam draudi
mui, švietimui, sveikatos ap
saugai, kultūrai skiriamas ir 
taip liesas lėšas, o tą 226 
bilijonų aukso laviną, kuri 
jau ateinančiais metais nu
matoma supilti ant karinių 
išlaidų malūno.

Kongresas vienu ypu nurė
žė beveik viską, kas sunkiuo
se klasiniuose mūšiuose 
Amerikos darbo žmonių bu
vo iškovota per pastaruosius 
penkiasdešimt metų. Užtat 
atsiveria dar didesnės lobimo 
galimybės stambiesiems ka
pitalo rykliams. Vien naujos 
mokesčių lengvatos padės pi
niguočiams pasilaikyti savo 
labui pusantro šimto bilijonų 
dolerių per metus. Tokios 
dovanos didžiajam bizniui 
dar nėra pateikęs nė vienas 
ankstesnis JAV prezidentas.

Ciniškas dabartinės JAV 
administracijos nesiskaity
mas su plačiųjų šalies gyven
tojų reikmėmis susilaukia vis 
griežtesnės kritikos net ir iš 
kai kurių blaiviau mąstančių 
buržuazinių veikėjų. Senato
rius Edward Kennedy taip 
pareiškė: “Tuo metu, kai 
vaikai bus verčiami brangiau 
mokėti už moksleiviškus pus
ryčius, nuo bilijoninių mo
kesčių atleidžiamos naftos 
kompanijos. Kai pagyvenę 
žmonės verčiami atsisakyti 
socialinio aprūpinimo pašal
pų, dešimtys bilijonų dolerių 
dovanojami naftos bizniui”.

Šie žodžiai paremti karčia 
tiesa, ir ji liečia ne vien 
naftos, bet visus stambiuo
sius vertelgas. Kaip rašo 
žurnalas “Business Week”, 
880 didžiųjų korporacijų pel
nai vien per antrąjį šiį metų

ketvirtį pašoko 20 procentų 
palyginus su tuo pačiu per
nykščių laikotarpiu.

Buržuazinė įstatymų leidi
mo mašina įgalina plėšti var
guolius, net neišlaužiant jų 
pašto dėžučių.Tačiau, nepai
sant rafinuoto akių dūmimo 
per spaudą, televiziją, vis 
daugiau paprastų amerikie
čių supranta tikrąsias toles
nio pragyvenimo lygio smu
kimo priežastis.

Tai parodė ir neseniai Wa
shingtone įvykusi milžiniška 
protesto demonstracija. Jau 
iš pat ryto į sostinę atriedėjo 
tūkstančiai autobusų iš įvai
rių šalies kampų. Susirinko 
per ketvirtį milijono žmonių. 
Daug kur matėsi plakatai, 
palaikantys aviadispečerių 
pasipriešinimą ir raginantys 
sukelti visuotinį streiką. Vie
name šūkyje buvo trumpai 
drūtai išreikšta valdžios vyk
domų apkarpymų esmė: 
“Reaganomika užmuša dar
bą!” (“reaganomika” dabar 
vadinama naujosios adminis
tracijos ekonominė politika).

Tai tokios šiandien ameri
kietiškos “lygios galimybės”: 
vieniems — vis daugiau lob
ti, kitiems — vis labiau 
skursti . . . Vilniaus “Tiesa”

Trumpos pastabos
UŽDANGA? TIK IŠ 
KURIOS PUSĖS?

“Veiksniai”, kaip gerai ži
nome, galvoja ir veikia labai 
lėtai. Štai, pavyzdžiui, iš 
rimtosios Vakarų antitarybi
nės propagandos jau beveik 
buvo dingęs žodis “uždanga”, 
tačiau “vaduotojiškoje” spau
doje jis dar labai ilgai buvo 
vienas pagrindinių.

Jis, tas žodis, buvo apy
vartoje ir tada, kai Tarybų 
Lietuvoje jau buvo apsilankę 
šimtai, tūkstančiai tautiečių 
iš visų pasaulio kraštų. Jį 
“veiksniai” kartojo ir karto
jo, kol galų gale apsižiūrėjo: 
o jergutėliai — ką gi mes 
darome: juk patys siūlome 
bendrauti su komunistais!

Susigalvota buvo aiškiai 
per vėlai: ryšiai tarp Tarybų 
Lietuvos ir blaiviai galvojan
čių tautiečių jau buvo pasto
vūs, daugeliui — būtinas ir 
savaime suprantamas daly
kas.

Ta pačia proga negalima 
nepasakyti: Tarybų Lietuva 
visada buvo už tų ryšių 
plėtojimą ir stiprinimą, rodė 
ir rodo daug geros valios, 
iniciatyvos.

Kas kita, kaip žinia, akty
vieji “veiksniai” — “vaduoto
jai”. Jie netgi kadaise buvo 
sušaukę specialią konferenci
ją Clevelande, kurios metu 
amžino pragaro ugniai ir 
smalai buvo siūloma atiduoti 
visus tuos, kurie nors užsi
mintų apie bendravimą su 
Lietuva.

Tačiau lietuvis — padaras 
atkaklus: nepaisant visų lau
kiančių žemiškų ir dangiškų 
bausmių — keliavo ir keliau
ja. Deja, tačiau ir šiandien ši 
problema vis dar aktuali. 
Nors tos savo laiku garsios 
“Clevelando rezoliucijos” — 
kaip tik taip jas pavadino 
sumanytojai — šiandien pri
simenamos labiau kaip anek
dotas, ir šiandien iš Vakarų 
pusės tebemėginama nuleisti 
uždangą tarp Tarybų Lietu
vos ir išeivijos, ypač — 
jaunimo. Apie tai, perfrazuo
dami kitą reakcinį 
neperseniausiai rašė 
gos “Akiračiai”:

“Išeivijoje atsirado
ligos: nebylumo, paslaptin
gumo liga, baimės liga. Šios 
ligos kenkia jaunimo vienin
gumui, ardo solidarumą. 
Jaunimas reikalauja, kad or
ganizacijų vadovai atšauktų 
kelionių draudimą, karanti
ną, pakeltų gintarinę uždan
gą ir sušauktų konferenciją, 
kuri išstudijuotų šių kelionių 
pavojus ir nustatytų apsisau
gojimo gaires”.

Kalbama ne apie keliones į 
džiungles dramblių medžioti,

leidinį, 
Chica-

naujos
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o apie paprasčiausias išvykas 
į Lietuvą, tą “gimtinę bran
gią”.

Situacija tikrai kebli — vėl 
tas tradicinis klausimas — 
važiuoti ar ne. Jaunimas nori 
važiuoti ir važiuoja, bet, ma
tyt, tą stengiasi daryti tyliai, 
lyg savotišką nusižengimą.

Dar daugiau. Šitie jaunimo 
atstovai, be abejonės, jau 
amerikiečiai, taigi, žmonės, 
kurie garsiai ant viso pasau
lio, prie progos ir visiškai be 
jos mėgsta kalbėti: kokie jie 
savarankiški ir laisvi, pri
klausą tik nuo savo norų.

Ir še tau, Jurgi, devinti
nės: kad galėtum leistis į 
paprasčiausią kelionę Lietu
von — reikia netgi specialios 
konferencijos. Aišku, ne taip 
jau mažai žmonių to visiškai 
nepaiso — važiuoja Lietu
von. Tačiau mano nuomone, 
teisus čia cituotų minčių 
autorius: kartais važiuoja su 
tam tikra baime (o kas bus 
grįžus!), o grįžę ne taip jau 
retai tyli arba iš vis apie 
pačią kelionę arba apie tai, 
ką Lietuvoje matė ir girdėjo.

Kodėl? Ogi dėl paprasčiau
sios baimės, kad juos gali 
purvais aptaiškyti koks nors 
“superpatriotas” arba šven- 
takupriškas laikraštėlis. Su
tikite: tai labai jau nesideri
na su teoretiniu “laisvų žmo
nių” statusu.

Faktas lieka faktu: tam 
tikra Lietuvos svečių — šiuo 
atveju kalbame apie lietuviš
kos kilmės svečius — yra 
įgąsdinta. Štai, pavyzdžiu, 
svečias prie kavos puodelio 
pasakodamas savo įspūdžius 
noriai kalba apie tai, ką matė 
ir patyrė, tačiau neretai pri
duria:

— Tik, dėl dievo meilės, 
tai ne spaudai.

Gal žmogus nenuoširdus, 
sakydamas, kad kelionė į 
Lietuvą jam padarė didelį ir 
neišdildomą įspūdį?

Be abejo, ne: veikia tas 
pats baimės faktorius. Bai
mės, kad bus apšauktas ir 
aplotas grįžęs 
(VFR ar Angliją 
savotiškai gaila 
būdami “pačio
krašto” piliečiais, jie bijo vie
šai pasakyti savo nuomonę 
pačiais elementariausiais 
klausimais.

Be abejonės, tai tuo pačiu 
labai iškalbingai šneka apie 
tų “laisvių” tikrąją padėtį 
Jungtinėse Valstijose.

. . . Tačiau, kad ir kaip 
gąsdinami, tautiečiai traukia 
į Lietuvą: “veiksnių uždan
gos tikrai skylėtos.

Vladas Mikšys

Bilbao, Ispanija. — Dau
giau kaip 100 tūkstančių bas
kų su savo lyderiais dalyva
vo protesto demonstracijoje 
miesto centre, priešindamie
si vyriausybės žygiams, sie
kiant sumažinti jų autonomi
nes teises. Tarp protestą 
rėmusių partijų buvo ir bas
kų komunistų partija.

Gimtam
sodžiuje

Ten, už miško gimtas sodžius 
Skęsta obelų žieduos, 
Ten palangėj žydi rožės, 
Prausias krikštole rasos,

Ten daina mergelių aidi 
Apie didvyrių laikus, 
Apie mielą bernužėlį, 
Kurs pavasarį atjos;

Kurs atneš auksinį žiedą, 
Savo meilę dovanos 
Ir mergelės lelijėlės 
Jauną širdį pavilios.

♦ ♦ ♦

Rytą
Saulė kyla iš už miško, 
Saulė raišoje ištiško, 
Šypsos ^aulei pievų gėlės,-— 
Skuba rodyt gražumėlį 
Tų žiedų žiedelių miško 
Sidabru rasos aptiško.

Kęstutis Balčiūnas

LAIŠKAI
Mieloji lėva Mizariene

nuoširdžiai sveikinu su artė- 
jančiomi 
su jau
jubiliejufni. Tegyvuoja jūsų 
laikraštiš ir jo organizatoriai. 
Iš visoš 
Jums v 
matau

s Spalio šventėmis ir 
praėjusiu “Laisvės”

tolesnės kūrybos,

širdies dėkinga 
įsiems. Skaitau ir 

Jus nuotraukose ir 
tartum yėl kalbuosi su Ju
mis. Žiūrėjau jus per televi
ziją ir džiaugiausi, kad taip 
gerai atrodote, vis energinga 
ir neblėstanti.

Linkiu
ištvermėj ir energijos Jums 
ir visam redaktorių kolekty
vui.

Su pagarba,
Kazimiera Smilgevičienė
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į Valstijas 
. . .) Tikrai 
tų žmonių: 
laisviausio

utes apie save. Tai

greitą dienų tek-
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Gerbiamas Redaktoriau 
A. Bimba,

Labai nustebau išvydusi 
Jūsų vadovaujamame laik
raštyje eil
didelė man garbė. Esu daug 
Jums skolinga už dėmesį, 
gražų priėmimą, kai buvojau 
Jungtinės^ Valstijose. Per 
rūpesčius,
mę nespėji kitąsyk pasakyti 
bičiuliams 
žodį, paradyti Šiltesnį laišką. 
Ačiū Jums už viską, Bran
gieji Antanai ir Ilze. Visada 
Jus menu 
gerus žrnci 
visos liaudį 
linčius savo kraštą, gimtą 
žemę.

ir draugams gerą

kaip taurius ir 
nes, gyvenančius 
es interesais, my-

Jlįs mylinti 
Ge ovaitė Raguotienė

P. S. Karščiausi linkėjimai 
nuo Broniaus. —G.
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DAKTARAS
Žinoma, Amerikos lietu

viams šių pastabų herojaus 
daktaro Bobelio pristatyti 
nereikia — tai visapusiškai 
žinoma, gerai pažįstama ir 
galima drąsiai tvirtinti — 
iškili istorinė figūra. Tačiau 
Lietuvoje gyvenantiems ši 
figūra kažkodėl visai nežino
ma, todėl autorius, atsipra
šydamas už savo tautiečių 
tamsumą, privalo saviems ją 
pristatyti. Galų gale, dakta
ras Bobelis iškilia istorine 
figūra tapo ne taip seniai — 
tik 1979 metais, todėl natū
ralu, kad garsas apie ją dar 
Lietuvos nepasiekęs.

Taigi jau paminėtais 1979 
metais pati seniausia tiek 
amžiumi, tiek patirtimi “va
duotojų" organizacija paėmė 
ir išrinko daktarą Bobelį sa
vo galva. 0 kokia “vaduoto
jų” organizacija pati seniau
sia tiek amžiumi, tiek patirti
mi? — gali paklausti tamsy
bėse paskendęs Lietuvos pi
lietis. Ogi VLIKas, susikūręs 
Lietuvoje dar 1943 metais ir 
nutaręs kovoti dėl tėvynės 
išlaisvinimo. O kodėl gi jis 
susikūrė tik 1943 metais, o 
ne karo pradžioje? — vėl 
paklaus įkyrus nieko neišma
nantis “vadavimo” reikaluose 
tautietis. Ogi todėl, kad 
VLIKas su fašistais kovoti 
nė negalvojo, jam labiau rū
pėjo grįžtanti Raudonoji Ar
mija. Užtat jis ir atsidūrė 
pradžioje Vokietijoje, o vė
liau — dar toliau, Jungtinėse 
Valstijose.

Taigi, apšvietę nieko nenu
tuokiantį provincialų tautie
tį, galime grįžti prie reikalo 
esmės. Dabar pribrendo rei
kalas pristatyti istorinę figū
rą kiek smulkiau. Tačiau ir 
vėl šį sykį kiša koją auto
riaus nekompetentingu
mas . . . Mat Lietuvoje mus 
“vaduojančių” asmenų bio
grafijos silpnai žinomos. Ta
čiau nėra padėties be išei
ties — pasitelksime išeivišką 
spaudą. Štai, pernai metų 
“Pasaulio lietuvyje” pasaky
ta, kad mūsų herojus Bobelis 
"buvęs aktyviu lietuvių fron
to bičiulių sąjūdžio nariu, net 
apygardos pirmininku, perė
jo į krikščionis demokratus, 
turbūt, kad manipuliacijomis 
galėtų įsiskverbti į VLIKo 
pirmininkus”.

Kažkas aiškiai ne taip. 
Vieniems “vaduotojams” Bo
belis yra galva, kitiems — 
tik pusgalvis. Be to — karje
ristas ir, ko gero beveik 
aferistas. Galų gale, jį rinko 
ne bet kas, o VLIKo seimo 
atstovai, norisi užginčyti 
mums VLIKo seimo atstovai, 
atkerta “Pasaulio lietuvis”, 
rinkimų metu “daugiau pri
minė statistus, o ne išeivijos 
politinę sąmonę reprezentuo
jančius atstovus, atvykusius 
su idėjomis, pasiūlymais, ir 
rūpesčiu Lietuvos laisvinimo 
reikalais”.

Matyt, čia yra įsimaišęs 
tautinis bruožas — pavydas, 
todėl “Pasaulio lietuviu” ti
kėti negalima, šauna galvon 
įtari mintis. Galų gale, 
VLIKas turi savo smegenų 
koncentratų — 15-kos narių 
tarybą! “Vilkinis smegenų 
koncentratas — tvirtino laik
raštukas “Tėvynės sargas”, 
arba dėl senatvės jau labai 
sukalbėjęs, arba išvis joks 
koncentratas, o atsiprašant, 
tik paprasčiausia grupinė 
mišrainė”.

Kaip matome, dabar šešė
lis krenta ne tik ant Bobelio, 
bet ir ant visos organizaci
jos, todėl, teisybės vardan, 
pabandykime prie šio klausi
mo užtrukti kiek ilgėliau.

Sakysim, du paminėti 
spaudos organai dėl kažkokių 
vieniems jiems težinomų 
priežasčių, švelniai tariant; 
sutirština spalvas. Tad pa- 
sieškokime trečiojo. VLIKas, 
anot žurnalo “Aidai”, yra 
panašus į gydytoją, kuris

BOBELIS IR J 
nuodugniai apžiūrinėjęs ligo
nį, tik sužymi ligos reiški
nius, bet neparašo jokio re
cepto.

Štai dabar viskas aišku! 
Aišku, kodėl VLIKo galva 
tapo daktaras! Jis privalės 
ne tik sužymėti ligos reiški
nius, ne tik nustatyti negala
vimo priežastis, jis nori ne
nori turės išrašyti receptą 
rasti gydymo būdus! Nes, 
kaip jau minėjo vienas orga
nas, labai kalkėja vilkinis 
smegenų koncentratas — 
tam reikalingas vienas re
ceptas. Be to, anot “Aidų”, 
VLIKo seimo nutarimuose 
veltui ieškotume Lietuvos 
“laisvinimui” recepto. Štai 
šis antrasis receptas ir yra 
pats svarbiausias. Receptas, 
kurio ieškoma jau beveik 40 
metų. Ir surasti kurį būtina 
nedelsiant, nes, anot “Tėvy
nės sargo”, “ilgainiui ir tos 
dar besireiškiančios politinės 
grupės bei rezistenciniai są
jūdžiai dar labiau išseks, o 
kai kurie visai išnyks”.

Taigi daktaras Bobelis atė
jo į dipukinę sceną pačiu 
atsakingiausiu momentu. 
Tiesa, ne visi sutiko jo kan
didatūrą išskėstomis ranko
mis. Seimo atstovas ir valdy
bos narys Gureckas kažkodėl 
ėmė ir suabejojo daktaro 
sugebėjimais gydyti chroniš
kus išeivijos negalavimus, 
tačiau buvo išvadintas kiaule 
ir gėdingai išvytas iš posė
džio. Dabar niekas netrukė 
daktarui imtis išeivijos poli
tinės sąmonės gydymo ir 
Lietuvos “vadavimo” reikalų 
reanimacijos. Kaip jam tai 
pavyko? Atsakymą rasime 
susipažinę su šių metų ata
skaitiniu daktaro pranešimu, 
kurį neseniai išspausdino 
išeivių laikraštukas “Naujie
nos”. Siūlome prisiminti įdo
miausius šios kalbos pasažus.

Kalbėdamas apie tarptau
tinę padėtį, daktaras Bobelis 
šaltu veidu tvirtina: “prieš 
keletą metų, kur tik Sovietų 
Sąjunga ėjo, vis nešė laimėji
mus savo sistemai. Dabar 
pažiūrėkime: Pietų Ameriką 
beveik jau visą prarado, ir 
Argentiną, ir Urugvajų, ir 
Čilę, ir Peru, ir Braziliją, ir 
Venezuelą, ir Kolumbiją”. 
Esame tikri — jūs susimąs
tysite.

Įvykius Čilėje, kai rinkimų 
keliu išrinktą teisėtą vyriau
sybę nuvertė gorila Pinoče- 
tas, jūs, tikriausiai, prisime
nat, tačiau, kad kažkas pana
šaus būtų dėjęsi Argentinoje 
ar Urugvajuje, Peru ar Bra
zilijoje, Venezueloje ar Ko
lumbijoje — to tikrai neteko 
girdėti. Viena iš dviejų — 
arba daktaras kažką pripai
niojo, arba mes kažko nesu
pratome. Tad kuo nuodug
niausiai įsigilinkime į prane
šimo tekstą, ir vaizdas turi 
paaiškėti. Taigi žodis dakta
rui Bobeliui: “Jeigu jūs ste
bite spaudą, jūs pastebėsite, 
kad paskutinių šešių mėnesių 
bėgyje jūs apie Kastro be
veik nieko nebegirdit. Staiga 
jis nutilo todėl, kad jis bijo 
kalbėti, nes pats jaučia, kur 
jis yra priėjęs”. Nenorom į 
galvą šauna nerami mintis — 
negi įsismaginęs Bobelis ža
da vienu ypu pribaigti ir 
Kubą? Ogi — akurat, kaip 
sakoma Lietuvos kaime. 
Štai: “Ir kada eventualiai 
Salvadoras ir Nikaragva 
grius (ko, nėra abejonės, jog 
šis klausimas bus greitai 
išspręstas) tada, aišku, ateis 
eilė ir Kubai”. Įdomu, negi 
nė vienas besiklausančių se
nu įpročiu neriktelėjo “Zyg 
hail”? Juk visa tai labai pri
mena kitą kalbėtoją, savo 
laiku bandžiusį realizuoti 
Drang nach Osten. Istorija 
pasikartos, tvirtina Bobelis. 
Štai tada jie ir sugrįš. Ne 
iškart, žinoma, nes po neu
troninės bombos, už kurią jie 
visom keturiom, iškart į Lie-
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tuvą neįeisi. Jeigu iškart — 
tada taip susirgsi, kad ne 
penki bobeliai nepadės. Bet 
geriau grįžkime prie politinių 
VLIKo galvos fantazijų, ku
rios, beje, visai ne origina
lios. Prisiminkite pokario 
metų “Amerikos balso” radi
jo laidas į Lietuvą: “Brangūs 
tautiečiai, karinis konfliktas 
tarp laisvojo pasaulio ir So
vietų Sąjungos yra artimiau
sių dienų klausimas . . . 
“Taip buvo kalbama prieš 
30-40 metų. O kaip kalbama 
dabar? Žodis daktarui Bobe
liui: “O kad konfliktas įvyks, 
tai yra tik laiko klausimas. 
Aš manau, kad šiandien nėra 
nei vienam jokios abejonės, 
kad Sovietų Sąjunga suby
rės. Yra priėjusi bedugnės 
krašto, ant kurio dar laikosi.

Mūsų nuomone, vienas 
konfliktas jau įvyko. Dakta
ro Bobelio konfliktas su rea
lybe. Su sveika nuovoka ir 
istorijos dėsniais. Ir jis tei
singai išspręstas, šis konflik
tas — daktarai bobeliai atsi
dūrė Amerikoje, o mes Lie
tuvoje. Ir tai — neatsitikti
nis dalykas.

Atrodytų, jau galima už
baigti šią graudžiai komišką 
istoriją apie dipukų vadą ir 
jo naivias politines pažiūras. 
Tačiau mes neišsiaiškinome 
dar vieno klausimo — o ką 
minėtas ponas galvoja apie 
mus? Ką galvoja apie paliktą 
tėvynę, kurią tiek metų jis 
ruošiasi išvaduoti?

Pasklaidę jo pranešimą, 
rasime atsakymą ir į šį klau
simą. Neseniai, papasakojo 
susirinkusiems “vaduotojų” 
galva, jau tekę susitikti su 
moterimi, atvykusia iš Lietu
vos, ir štai ką ji papasakoju
si: “Daktare, jūs nesupranta
te, kokia padėtis Lietuvoje. 
Mes visiškai neturime duo
nos miestuose. Įsivaizduoki
te, nėra duonos. Jeigu mes 
neturėtumėm ryšių su kai
mu, tai visi pusiau badautu- 
mėm. Vienintelis dalykas, 
kas mus išgelbsti, tai mūsų 
giminės arba draugai, kurie 
gyvena kaimuose. Tą maistą 
į miestus jie gauna slaptai”.

Pašiurpinęs šiais siaubin
gais vaizdais tautiečių širdis, 
daktaras Bobelis triumfališ- 
kai reziumavo, esą, anot mo
terėlės, “geriau žūti, negu 
gyventi tokioje padėty . . .” 
Ir dar prašė toji moterėlė: 
“Daktare, jūs čia, Ameriko
je, ir kituose kraštuose tikrai 
dirbkite, kad tik mus išgel
bėtume, jeigu karas kil
tų . . .” Ko gero, pravirko it 
kūdikiai “vaduotojai”, nosi
nes išsitraukė, o vėliau ir už 
piniginių griebėsi. Ir tiek 
daktarui Bobeliui dolerių tė
viškės “vadavimui” sumetė, 
kiek jis jokiame literatūros 
žurnale už minėtą savo fan
tazijos vaisių honoraro ne
gautų . . .

Pasijuokę iš šios smagios 
istorijos, norime užduoti “va
duotojų auditorijai porą 
klausimų. Jeigu Lietuvoje 
ant kelių stovi komisarai ir 
atiminėja į badaujančius 
miestus vežamą maistą, tai 
kaip gi minėtą moterėlę jie 
išleido į Jungtines Valstijas? 
Ir kodėl gi toji vargšelė, 
kuriai “geriau žūti, negu 
gyventi tokioje padėtyje”, 
nepasiliko “laisvajame pa
saulyje”? Ir paskutinis — 
pats svarbiausias klausimas: 
kaip gi daktaras — pačios 
humaniškiausios profesijos 
atstovas — gali norėti pa
saulinio karo? Kokia jėga 
sugebėjo iškreipti ne tik gy
dytojo etiką, bet ir elemen
tarų žmogiškumą? Atsaky
mas, deja, labai paprastas — 
zoologinis antikomunizmas. 
Tau ir yra toji terpė, kažka
da pagimdžiusi fašizmą, o 
šiandien maitinanti visus 
šiuos bobelius ir į jį pana
šius.

Kazys Bagdonavičius

“LAISVE”

Vilniaus grąžtų gamykloje pradėjo dirbti įrenginys 
grąžtams titano sluoksniu padengti. Grąžtai vakuume 
padengiami vos kelių mikronų storio titano sluoksniu. Taip 
apdoroti jie yra patvaresni, leidžia didinti darbo našumą 
metalo apdirbimo įmonėse, taupiau naudoti plieną.

Įmonės kolektyvas iki metų pabaigos pagamins du šimtus 
tūkstančių grąžtų, padengtų titanu. Bandymai parodė, kad 
naujieji grąžtai prilygsta geriausiems pasaulyje tokios 
produkcijos pavyzdžiams.
Nuotraukoje: Prie įrenginio vyresnysis inžinierius-techno- 

logas Vygandas Kulikauskas.
A. Sabaliausko nuotrauka

NUOSTABI KNYGA
APIE J. ŠIMKŲ

J. Šimkus sunkiomis sąly
gomis užsigrūdino, išryškėjo 
į puikų antifašistinį rašytoją. 
Vėliau su visa plejada poetų 
ir prozininkų žengė tarybi
nės literatūros kūrimo kelių. 
Jaunas, gan talentingas kri
tikas. S. Lipskis jam paskyrė 
labai nusisekusį veikalą — 
“Jonas Šimkus”. Jame su 
didele meile, patosu išnagri
nėjo rašytojo audringą, sun
kų gyvenimą ir kūrybą.

* Kuo rėmėsi S. Lipskis, 
rašydamas šią knygą? Jis 
pasirinko labai teisingą bū
dą: pasakyti apie J. Šimkų 
tai, ko dar nespėjo rašytojas 
perkelti į savo prozą. Todėl 
autorius su dideliu kruopštu
mu iš nežinios iškasė daug 
įdomių, svarbių faktų, epizo
dų. Juos jis rado archyvuo
se. O ko čia neužčiupo — 
pasitelkė į talką J. Šimkaus 
bendraamžininkus — drau
gus, bičiulius. Ir visą šią 
medžiagą S. Lipskis talentin
gai, įspūdingai surikiavo į 
darnų, įvairiaspalvį audinį.

Jo studija apie J. Šimkų — 
tai žėrinti vaivorykštė. Kriti
kas, lyg poetas, apie puikų 
rašytoją pasakoja, liudija 
jausmingai, vaizdingai.

Štai koks paveikslas išryš
kėjo J. Šimkaus iš jo veikalo. 
Jis liudija, kad jauną rašyto
ją labai sukrėtė fašistinis 
perversmas. Šiuos sąmoksli
ninkus jis smerkė savo eilė
raščiais, apsakymais. Šioje 
kovoje rašytojo plunksna lyg 
kardas — žingsnis po žings
nio, vis einant į naujas ata
kas prieš reakciją — aštrėjo.

Taip nugalasti ją J. Šimkui 
buvo nelengva. Jo charakte
riui, užsigrūdinti daug padė
jo jo draugystė iš pat jaunys
tės su A. Guzevičiumi. Pa
starasis nuėjo labai toli. Jis 
rodė ir jam pavyzdį, kad 
literatūrą reikia paversti ko
vos lauku.

Labai J. Šimkų veikė P. 
Cvirka. Pastarasis greitai ir 
tolregiškai sugebėjo susigau
dyti audroje — vis aiškiau ir 
griežčiau su savo kūryba 
sukilo prieš visa tai, kas 
sena, kas žemina žmogaus 
orumą . . . Cvirkos kovingu
mas J. Šimkų labai ir labai 
veikė. Veikė jį ir pažangus 
pedagogas M. Untulis. Beje, 

jis ir mane nudžiugino. Na. 
Mokinius sušaukdavo pas sa
ve ateistiniam pokalbiui, kai 
kapelionas “laikydavo mi
šias” (taip rašė laikraštis).

Blaiviai žiūrėti į gyvenimą, 
į literatūrą jį skatino darbo 
žmonių vis drąsesnis susiki
bimas su priespauda, su me
lu. 1936-1938 m. jo eilėraš
čiuose, apsakymuose, apy
braižose skambtelėjo jau 
aukštesnio tipo jo kūrybinis 
žodis. Na — didesnis meis
triškumas ir galingesnė idėji
nė gaida.

Jis su meile sutiko iš kalė
jimo grįžusį jauną rašytoją 
A. Guzevičių. Jam padėjo 
atspausdinti legalioje spau
doje apysaką apie politinių 
kalinių didvyrišką laikyseną 
“Ave, vita”. Tiesa, kai ku
riuos jo sakinius cenzūra 
išbraukė. Pilnas jos tekstas 
švystelėjo “Laisvėje”.

Laikytis gyvenimo vėtroje 
J. Šimkui buvo nelengva. 
Ilgus metus dirbo korekto
riumi. Ši jo dalia liudija, kad 
pažangaus rašytojo likimas 
tada buvo nepavydėtinas. 
Tautininkai rūpinosi savo rū
mais, dvarais, karjera. O 
menas laikėsi, liaudies re
miamas, įžymių rašytojų ir 
kultūros darbuotojų pečiais.

Čia didelį vaidmenį atliko 
J. Šimkus su savo kritikos 
raštais. Kai tik pasirodydavo 
P. Cvirkos, S. Nėries, A. 
Venclovos, R. Mizaros tome
lis, jis nedelsdamas, su dide
le meile spaudoje džiaugėsi 
jų menine ir idėjine pergale. 
O jei kuris plinksnagraužis 
ant mūzos padrėbdavo pur
vą — J. Šimkus savo žodžius 
lyg kastuvu supildavo į duo
bę.

Ko J. Šimkus reikalavo iš 
rašytojo? Grožio? Taip. Bet 
tokio, kuris džiugintų liaudį, 
kuris šauktų pasisakyti prieš 
reakcionierius, kuris skatin
tų žmogų sėti gėles ir min
džioti erškėčius. Jis tvirtino: 
kūrinio turinys ir forma — 
tai vienas lydinys.

S. Lipskis, analizuodamas 
jo raštus, labai teisingai pa
žymi. Na, J. Šimkaus poezi
jos ir prozos meistriškumas 
augo, ryškėjo ilgainiui. O 
pokario metais su apsaky
mais pasiekė savo sėkmės 
viršūnę. Taigi Lipskis įrodė: 

pirmasis ar pirmieji rašytojo 
kūriniai būna dar ne visiškai 
tobuli. Bet juo ilgiau rašyto
jas kuria, tobulina talentą, 
tai ilgainiui jis sušvinta žy
miai talentingesnių kūrėju. 
Tokį etapą — menininko 
kilimo, augimo aukštyn eta
pą, — perėjo ir J. Šimkus, 
Tai dialektinė, mokslinė pa
žiūra į talentą. Ir Lipskio 
pliusas, kad tai jis patvirtino 
J. Šimkaus poezijos ir prozos 
pavyzdžiais.

1940-1941 m. J. Šimkus 
atliko didelį žygį laikraštyje 
skelbdamas daugybę straips
nių apie kultūrinį palikimą. 
Beje, ir šių eilučių autoriaus. 
Jo takto poveikyje sveikino 
naują rytą Putinas, K. Bin
kis, I. Simonaitytė ir kt. 
Gausios medžiagos davė apie 
pažangius rašytojus, apie jų 
kovą su fašizmu.

Jis 1930-1931 m. man kiek
vieną “Trečio Fronto” nume
rį prisiųsdavo į Zarasus po 
15 egzempliorių. Jam atiduo
davau pinigus. Pirko pažan
giečiai. Inspektorius užsipuo
lė: “Negalima”. Atsikirtau: 
"Cenzūros leista”. 0 jis: “Vis 
tiek negalima”. Šiame leidi
nyje jis spausdino ir eilėraš
čius. O 1936 m. “Literatūro
je” paskelbė žymiai meistriš- 
kesnį. Jame fašizmą pavadi
no alegoriškai: “Supuvęs 
stuobrys”. Siūlo: “Nukirsti 
nuo koto”. Kalinami revoliu
cionieriai šį eilėraštį labai 
vertino.

Karo metais J. Šimkus lyg 
kareivis buvo mūšiuos prieš 
hitlerininkus priešakinėje li
nijoje. Jo žodis labai dažnai 
iš Maskvos radijo atskrisda
vo į Lietuvą. Kirto iš peties 
okupantus, jų talkininkus, 
grūdino patriotus — kovoto
jus prieš atėjūnus. Toks jo 
žodis lyg paukštis skrido ir 
eilėraščio posmais, ir apy
braižų eilutėmis, ir žiniomis 
apie tai, kaip. Tarybinė Ar
mija savo žemę valo nuo 
hitlerinių grobikų purvo . . .

Jis tada dažnai spausdinosi 
“Laisvėje”. Jis daug gero 
savo raštuose paskelbė apie 
JAV pažangiečių veiklą, apie 
R. Mizarą, A. Bimbą.

Gerai prisimenu tą 1946 m. 
sausio dieną, kai J. Šimkus 
Kaune A. Bimbai aprodė 
redakciją, spaustuvę. Pasakė 
svečiui: liaudis laimėjo karą, 
liaudis laimės ir socializmo 
statybos dirvoje! Beje, tada 
A. Bimba šnekėjo teatre.

J. Šimkaus sunkus gyveni
mas anksti pakirto, pablogi
na sveikatą. Tai sujaudino 
JAV pažangiečius, šerinin- 
kus.

S. Lipskis cituoja A. Bim
bai: “. . . Esate labai reika
lingas ir brangus žmogus. 
Turi taupyti save, savo svei
katą”. (240 p.)

Malonu. Jau mačiau, kaip 
kauniečiai S. Lipskio knygą 
griebė. Ji iš prekystalio tie
siog tirpdavo. Tai yra didelis 
kultūringų skaitytojų atlygi
nimas kritikui.

Autorius panaudojo bent 
dešimtį mano šaltinių apie J. 
Šimkų. Bet dar esu autoriui 
smarkiai skolingas. ’ Matyt, 
skaitytojai lauks šios puikios 
knygos antros laidos. Tada 
autorius literatūros institute 
pasinaudos mano 1929-1932 
m. 17 laiškų. Viename jų P. 
Cvirka 1931 m. gražiai atsi
liepė apie trečią frontininkų 
kairėjimą. Jis sakė: “J. Šim
kus čia dar turi pasitempti”. 
Be to, Kretingos “Švytury
je” 1966 m. paskelbiau du 
atsiminimus apie J. Šimkų. 
Labai gailiuos, kad S. Lips- 
kiui negalėjau pateikti J. 
Šimkaus 1929-1932 m. — 15 
laiškų man. Namų šeiminin
kė, kur juos slėpiau, išsigan
do mano arešto. 1933 m. 
lapkritį supleškino ugnyje. Ir 
šis liūdnas faktas liudija, 
kaip buvo sunku autoriui 
surasti labai įdomią medžia
gą. O ką jis surado archy
vuose, ką sužinojo iš gyvų 
liudininkų — auksas. Knyga 
jo šauni! A. Liepsnoms
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AVIMAS” l 
NUOSAVA KIŠENĘ
"VA

ntama, skaitytojui 
pi išgirsti, kokia gi

oi kiek, ir visos jos

a skrybėlaite. Todėl
4 pasidarė įdomu, 

atsirado toks Ka-

nstraciją buvusią 
15 metų, o ryšium 
ir entuziastą A. B.

abai atsiprašome,
A. B. Mažeiką

ai buvo pasigėrėti- 
o

Dabar 
pasakyti 
spaudoje 
Mažeikoš želmenėlis. Dides
nis, gal 
apie jį n 
Kazio L
tas A. B. Mažeika, atlikęs 
vieną sėkmingą demonstraci
ją prieš 15 metų”.

Supra 
mažai rū 
toji demonstracija, kelinta iš 
priekio ar užpakalio, nes jų 
būta oi oi 
pridengtas vis ta pačia va- 
duotojišk 
iš tikrųj 
kad visgi 
zys Lizdeika, kuris prisime
na demo 
net prieš 
su tuo —
Mažeiką. (Betgi, ė, mieli skai
tytojai, 
nes pon 
ponas Kazys Lizdeika prisi
minė ne dėl tos demonstraci
jos, o dė| dingusių dolerių. 
Rašo šitaip: “Tam žygiui vy
resnieji suaukojo 65 tūkstan
čius dol. T; 
na jaunųjų iniciatyva . . 
iš tų 65,000 dol. 15 tūkstan
čių visuomenės aukų likutis 
dingo, kąip į vandenį, be 
jokios ats

Gražus 
tenka sutikti, kad pelnytas 
kaip ir Kazio Lizdeikos rei
kalavimas 
ka pirmiausia turėtų 
skelbti visoje 
(. . .) kur dingo minėtas liku
tis, kas ir 
jį sunaud 
žygio kom 
ninkaujant

Ką gi, I 
ponu Kaziu Lizdeika, na, o 
kol kas regime, kaip į tą 
kepurę vė) krenta lengvati
kių doleriųkai. Šįkart nau
jam reprezentaciniam žy
giui’’ už 
100,000 do 
dolerių—jau kepurėje.

Brangiau? Kodėl?
Ė, mieli 

brangsta, taigi ir “vadavimo 
parodos, o 
todėl, kad 

negalėčiau tiksliau 
, kada “vaduotojų” 

prasikišo A. B.

net didelis garsas 
jskambėjo, kai anot 
lizdeikos, “entuzias-

ąkomybės ligi šiol”, 
prisiminimas, a? Ir

kad “A. B. Mažei- 
pa- 

spaudoje,

kokiems reikalams 
ojo iš penkių to 
iteto narių pirmi- 
Mažeikai”.
aukime kartu su

simota surinkti 
erių iš kurių 8,000

tautiečiai! Viskas

ši būsima dar ir 
“vadavimo” biznį 

imtasi įkinkyti ir “JAV biz
nieriaus Peter Hannford fir- 

esa ji vadovavo 
Ronald Reagan 

kampanijai ir lai-

mą, nes 
prezidento 
rinkiminei 
mėjo”.

Nauji dalykai po lietuviško 
vadavimo d 
labai nutau 
bėtis neter 
ir tėvų — 
kai, tai yra 
mas, prie 
deika priskiria ir “entuziastą 

•A. B. Mažę
Gerai tai.

angumi. Ir, beje, 
tinti, tik tuo ste
ką, nes nutausta 
“vaduotojų” vai- 
būtent tas jauni- 

kurio Kazys Liz- 

's į šį biznį ir

ką”.
ar blogai? Kaziui 

Lizdeikai blogai, nes daugiau 
reikės moki 
giau duosi 
jis, — dau 
kalaus, bet 
kainuos už 
navimus”.

Mes, suprantama, neketi
name kišti 
tepliotis rankas, tik rūpi ži
noti, kažin, kiek šįkart entu
ziastui A. B, Mažeikai nukris 
į jo nuosavų

Pone Ka^y Lizdeika, kaip 
Jūs manote 
se reikaluose, atrodo, nesate 
naujokas ir 
galėte tą pasakyti.

ėti dolerių. “Dau- 
pinigų, — rašo 

giau kartų parei- 
mums dvigubai 
dvigubus patar-

kelnių kišenę.

— kiek? Tokiuo-

bent apytikriai

Pranas Pelėda

yja rūgštus lietui.

• ROGSTUS lietus
Pastaruosius du dešimtme

čius dažnai 
Vakarų Europoje ir rytinės® 
JAV valstijos® rūgščių kon
centracija lietuje katastrofiškai 
didėja ir dabar viršija leistinas 
normas.

Kartais aptinkama, kad rūgš
čių koncentr 
šuose prilygsta citrinos sul
tims. Priežas 
tųmas pramo 
tOmobilių Iš 
liekomis, 
kenksmingas 
taip pat skat 
tūros paminklų Ir kitų statinių 
koroziją.

♦uje katastrofiškai

aclja lietaus la

užt®rš- 
j tf au- 

mefamosiomi* at* 
Toks lietus labai 

žemės Okiul. Jis 
na tiltų, architek-
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Ir nuska II bėjo studentiški
balsai Sūduvos sostinėje

V. Gulmanas
Dar nė vienais metais Sū 

duvos sostinė Kapsukas ne
matė, neregėjo tokio gau
saus būrio lietuviškos stu
dentijos, kaip šiemet. Visur 
švytėjo studentiškos kepu
raitės, skambėjo jaunatviš
kas juokas, kalbos. Šis sam
būris, sukėlęs didelį susido
mėjimą kapsukiečių tarpe, 
buvo ne kas kita, kaip penk
toji respublikinė studentų 
dainų šventė, lyg ir generali
nė repeticija prieš pasirody
mą Rygoje, tradicinėje Pa
baltijo aukštųjų mokyklų 
dainų šventėje “Gaudea
mus”.

Nekalbėsiu apie iškilmingą 
atidarymą, kurio metu kal
bėjo LTSR aukštojo ir spec, 
vidurinio mokslo ministras 
H. Zabulis ir vietinė valdžia, 
noriu pasidalinti tiktai įspū
džiais, kuriuos paliko ši neei
linė šventė.

Repeticijos, pati šventė 
praėjo tikrai gražiai. Puikūs 
pavieniai atlikėjai, ansam
bliai, pučiamųjų orkestrai. 
Žiūrėk, sustoja kur kampu
tyje keli dūdoriai ir pradeda 
improvizuoti, net malonu 
klausytis, o kojos pačios taip 
ir ima kilnotis. Nepajunti, 
kaip pats atsiduri ratelyje. 0 
kai užgroja visas orkestras?

Labai įdomu buvo stebėti 
jauniausios Lietuvos aukšto
sios mokyklos, LTSR valst. 
konservatorijos Klaipėdos 
fakulteto pasirodymą. Graži 
uniforma — žygio ir iškilmių 
rūbų junginys—, melsvos 
kepuraitės primenančios jū
rą. Reikalinga pasakyti, kad 
klaipėdiškiai tikrai gražiai 
pasirodė. Tai yra didelis pro
rektoriaus V. Jakelaičio, 
dėstytojų ir viso kolektyvo

Finalinis šokis su žibintais.
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nuopelnas. Šis muzikos fa
kultetas uostamiestyje atlie
ka labai didelį ir svarbų 
darbą kultūrinėje plotmėje 
netik ruošdamas muzikos 
mokytojus vidurinėms mo
kykloms ir saviveiklos vado
vus, bet ir išjudindamas visą 
muzikinį gyvenimą Klaipė
doj, tuo lyg ir toliau pratęs
damas buvusios St. Šimkaus 
konservatorijos tradicijas.

Gilų įspūdį paliko chorai, 
ypač O. di lasso “Matona”, 
atlikta lotyniškai, dalyvau
jant choreografinei universi
teto trupei, apsirengusiai re
nesanso epochos rūbais. Na, 
o kai chorai pakluso energin
gam LTSR liaudies artisto 
K. Kavecko mostui ir pilnu 
balsu užtraukė “Gaudeamus 
igitur”, atrodė, kad šis senas 
tradicinis studentų himnas 
nuaidėjo, nuvilnijo per visą 
Lietuvą.

Greta chorų pasirodė ir 
liaudies dainų bei šokių an
sambliai temperamentingai 
atlikdami eilę mūsų lietuviš
kų liaudies šokių. Ypač dide
lio pasisekimo susilaukė “Ku
polinis”, kurį reikėjo net 
kartoti.

Šventė baigėsi, sekė tradi
ciniai dirigentų “paskraidini- 
mai”, tradiciniai rateliai, šo
kiai aikštėje. Kadrai patys 
taip lįste ir lįsdavo į objekty
vą.

Pasibaigus šventei stadijo- 
ne, kolektyvai su .dainomis 
skirstėsi į jiems paskirtas 
patalpas, pakeliui traukdami 
liaudies dainas, suimprovi
zuodami šokius, ratelius.

Ši graži jaunatviška šventė 
paliko tikrai gerą ir gražų 
įspūdį. Norėtųsi, kad ji ne
būtų paskutinė.

JUDITA VAIČIŪNAITE

Atsimink
k('//q per marias su alkanom žuvėdrom, 
sunkvežimius, žalią vandenį, laivų

stiebus, 
tas kriaukles, tas perluotos, kurias

užvėrėm 
ant plonytės nu jautimo nyties,

autobusą, 
tuos bereikšmius, tuos drovius žodžius — 

tuos juros brangakmenius 
atsimink lyg užrašą ant sraigės amen, 
XVII amžiaus jurininko rankom 
amžinai įrėžtą, atsimink, 

nesąmonė ♦—- 
triukšmas, vėjas, vandenų tyla, muziejus, 
iškamšos pabaisiškų žuvų, tamsa ir 

vakuumas, 
nujautimo nytis, juržole 
mus siejanti,
vos tik užsimerkus — nykios tavo akys. . .

Diriguoja LTSR liaudies artistas, profesorius K. Kaveckas.

Jungtinio choro fragmentas — skamba “Gaudeamus igitur”

1 >alis klaipėdiškių pučiamųjų orkestro.

Studentų iškilmės prie paminklo V. Mickevičiui-Kapsukui.
Nuotraukos: V. Gulmano

KNYGA IR ATEIZMAS
Per visą gyvenimą žmogų 

lydi du šviesos šaltiniai: sau
lė ir knyga. Ir iš tiesų: 
šiandieninio mūsų gyvenimo 
negalime įsivaizduoti be kny
gos. Ji mūsų pagalbininkė 
mokslo srityje, darbe, ji išti
kima poilsio valandomis, ke
lionėje. Tikriausiai, neatras
tume nė vieno raštingo žmo
gaus, kuris daugiau ar ma
žiau nesidomėtų knyga.

Šiandien, kaip niekada, 
Tarybų Lietuvoje pasidarė 
ryškus knygos ir jos skaity
tojo gyvenimas. Veikia dau
gybė bibliotekų, skaityklų, 
net draugijų ir klubų. Šios 
institucijos visada pasiruošu- 
susios padėti skaitytojui jam 
rūpimu klausimu.

Viena iš ryškiausių knygos 
propagandos organizacijų 
yra LTSR savanoriškos kny
gų bičiulių draugija, kuri 
palaiko glaudžius ryšius su 
kūrybinėmis sąjungomis, bi
bliotekomis, įvairiais klubais 
ir kitomis knygų populiarini
mo įstaigomis. Ypatingai 
ryškiai savanoriška knygų 
bičiulių draugijos veikla po
puliarinant knygas pasireiš
kia per klubus. Be moksli
nės, grožinės literatūros pro
paguojama ir ateistiniai leidi
niai. Savo plačia veikla iš 
(kitų Savanoriškos knygos bi
čiulių klubų išsiskiria Vil
niaus bibliofilų klubas “Maž
vydas”, kuriam vadovauja 
respublikoje gerai žinomas 
istorikas, knygos “Vilniaus 
požemiai” autorius R. Šalū- 
ga. “Mažvydo” klubas kartas 
nuo karto ruošia ateistinių 
knygų aptarimus, leidžia ju- 
beliejus atžymėti rašytojų 
knygų bibliografijas. Labiau
siai populiarūs susitikimai su 
ateistinės literatūros auto
riais.

Klubo narius gyvai sudo
mino susitikimai su buvusiais 
buržuazinės Lietuvos laisva
maniais. Įsimintinas vaka
ras, kai į klubą atsilankė 
buvusios Laisvamanių etinės 
kultūros draugijos sekreto^ 
rius, knygos “Nuo Perkūno 
iki bazilikos” autorius K. Va- 
lašinas. Jis nurodė kad mūsų 
pradėta ateistinės knygos 
propaganda nėra nauja, o tik 
tęsianti senas tradicijas. 
Buržuazijos valdymo metais 
ateistinę literatūrą propaga
vo Lietuvos Komunistų par
tijos pagrindiniai leidiniai 
“Priekalas”, “Kibirkštis”, 
“Komunistas” ir kiti. Ateisti
nes knygas išleido žymiausi 
komunistų partijos veikėjai 
V. Mickevičius — Kapsukas 
(1881-1935) ir Z. Angarietis 
(1881-1940). Tačiau organi
zuota ateistinės knygos pro
paganda prasidėjo tik 1924 
metais susikūrus Laisvama
nių etinės kultūros draugijai 
Kaune. Ši draugija leido sa
vo laikraštį “Laisvoji min
tis”, buvo suorganizavusi 150 
skyrių, kurių pagalba platino 
ir populiarino ateistinę kny
gą respublikoje.

K. Valašinas pažymėjo, 
kad ano meto ateistinė lite
ratūra buvo daugiau švietė
jiško pobūdžio, labai joms 
stokojo mokslinio pagrindo.

Be mažiau ateistinę knygą 
propaguoja Vilniaus ateistų 
klubas “Ave, vital”. Klubo 
veikloje dalyvauja daugelio 
ateistinių knygų autoriai, va
dovaujami filosofijos mokslų 
daktaro, profesorio I. Zakao. 
Klubo lankytojų tarpe didelį 
pasisekimą turėjo vakaronės 
su buvusiais kunigais ir vie
nuoliais, knygų “Už vienuo
lyno sienų” ir “Vienuolyne” 
atsiminimų autoriais. Klubo 
pokalbiuose dalyvavo S. Ba- 
taitis, buvęs kapucinų ordino 
vienuolis”, V. Vizgirda, bu
vęs salaziečiu Turine Italijo
je, J. Stankaitis, buvęs jė
zuitų ordine. Jie gyvu žo
džiu, įtaigiai papasakojo savo 
išgyvenimus, abejones iki al
toriaus ir nuo.

Be klubų veiklos Savano
riška knygų bičiulių draugija 
organizuoja mokyklose, kolū
kiuose, fabrikuose darbo 
žmonėms klausimų ir atsaky
mų vakarus. Šitokie rengi
niai labai mėgiami jaunimo, 
organizuojami gyvai, išradin
gai. Knygų autoriai iš anksto 
gauna lankytojų pateiktus 
klausimus ir turi galimybę 
išsamiai paruošti jiems atsa
kymus.

Įspūdingas ir ryškus klau
simų — atsakymų vakaras 
įvyko Kauno medicinos mo
kykloje. Profesorius B. Ak- 
samitas (išleidęs knygas 
“Šventraščio dorovė ir da
bartis”, “Musulmonų religija 
seniau ir dabar”) papasakojo, 
kaip seniau žmonės dėl ne
raštingumo, bendro išsilavi
nimo stokos, nežinojo gam
tos dėsnių, jų kilmės ir 
priežasčių, nesuvokė dialek
tikos, jautė savo bejėgišku
mą ir be jokių prieštaravimų 
savo likimą atidavė dievui, 
tikėdamiesi pomirtinio gyve
nimo. Profesorius L Zaksas, 
žinomų knygų “Ar sulaiko 
religija nuo pikto”, “Huma
nizmas ir religija”, “Kas su
kūrė pasaulio tvarką” ir kitų 
autorius, atsakinėjo į klausi
mus apie žmogaus sielą ir 
pomirtinį gyvenimą. Jis nu
rodė, kad religija, atitrauk
dama žmogų nuo realybės, 
iškreipia jo gyvenimo tikslą, 
kviesdama garbinti dievą. 
Siekiant suprasti žmogaus 
gyvenimo prasmę, reikia sie
ti savo gyvenimą su visos 
visuomenės gyvenimu. Tik 
dirbant visuomenės labui, 
žmogus pajunta savo gyveni
mo prasmę ir lieka nemirtin
gas savo darbuose. Filosofi
jos mokslų kandidatas A. 
Vaišvila, parašęs knygutę 
“Šiluvos mitas”, apibudino, 
kaip gimsta ir miršta religi
niai stebuklai. Docentas B. 
Bernatonis aiškino apie kata
likų religijos prisitaikymą 
prie socialistinio gyvenimo. 
Buvęs pogrindininkas J. Ma- 
kuška papasakojo atsimini
mus, kaip buržuazinėje Lie
tuvoje platino komunistines 
ir ateistines knygas, už ką 
dvasininkų buvo persekioja
mas ir buržuazinės valdžios 
kalinamas.

Dar viena gana įdomi prie
monė, bene plačiausiai api
manti ateistinių knygų skai
tytojų sluoksnius — ateisti
nių knygų dienos rajonuose. 
Pasitelkus knygos bičiulius,

Vilniaus valstybinio

as, žinomas savo kny-
“Nė žingsnio be de-

organ zuojama piešinių kon
kursai, literatūros vakarai, 
inscenizacijos, knygų paro
dos. Renginiuose dalyvauja 
ne tik knygų autoriai, bet ir 
aktoriai, skaitovai, saviveik
lininkai. Susumuojant rengi
nį, suruošiama konferencija. 
Pažymėtina ateistinės kny
gos savaitė Panevėžio rajo
ne. Įvykus keletui ateistinių 
vakarų, konferencijoje daly
vavo
universiteto profesorius K. 
Daukš 
gomis 
guoniės”, “Chemija be for
mulių”, “Stebuklai mokslo 
šviesoje”, pravedė pašnekesį 
apie etiką ir moralę be religi
jos. To paties universiteto 
vyresnysis dėstytojas P. Pe- 
čiūra, kurio plačiai skaitomos 
knygos “Šventi ir užkeikti 
akmenys”, “Dievai palieka 
žmonels”, “Tradicijos vakar 
ir šiandien”, nušvietė tradici
jų ištakas mūsų respublikos 
istorija 
naujausias tarybines tradici
jas, kurios jau gana stipriai 
įaugo 
normai 
poreikius.

os fone. Apibudino

į tarybinio gyvenimo 
s, į žmonių sąmonę ir

;š išleidžiant ateistines 
s, jos aptariamos lei- 

darbuotojų susitiki- 
su skaitytojais. Tokie 

nių knygų aptarimai 
Širvintose, Anykščiuo-

knyga 
dyklų 
muose 
ateistį: 
įvyko : 
se, dalyvaujant “Minties” lei
dyklos Filosofijos ir ateizmo 
redakcijos vedėjui A. Rybe- 
liui, vyriausio redaktoriaus 
pavaduotojui R. Ozolui, kny
gos bičiuliu vyr. redaktorei 
A. Matekūnaitei. Po aptari
mų knygų leidybiniai planai 
koreguojami, atsižvelgiant į 
skaitytojų pageidavimus.

Kaip matome Knygų bičiu
lių draugija dirba nepapras
tai didelį ateistinės knygos 
propagavimo darbą, kuris la
bai reikšmingas ir reikalin
gas kiekvienam knygą mylin
čiam ir besidominčiam ja 
skaitytojui. Knygos ne vie
nam padėjo susiorentuoti 
idealistinės ir materialistinės 
filosofijų klausimuose, padė
jo objektyviai vertinti religi
jos skelbiamas dogmas, tuo 
pačiu suprasti ir orientuotis 
šiandieninio gyvenimo įvy
kiuose bei reiškiniuose.

Bronius Jauniškis
Lietuvos TSR savanoriškos 
knygų bičiulių draugijos 
propagandos tarybos 
pirmininko pavaduotojas

ĮVAIRENYBĖS
• DIALOGAS SU 

KIAUŠINIU
Niujorko (JAV) universiteto 

mokslininkai tyrinėjo, kaip pe
rekšlė elgiasi su dar neišslri- 
tusiu viščiuku, ir aptiko 11 
skirtingų garsinių signalų, tel
kiančių informaciją apie mais
tą, pavojų, reiškiančių džiaug
smą ar nepasitenkinimą. Tais 
signalais — cypsėjimu, beldi
mu snapu ir kitokiais — viš
tos Ir viščiukai pradeda „kal
bėtis" likus dviem paroms 
iki kalimos!. Matyt, kiaušinyje 
sukauptas patyrimas padeda 
išslritusiems viščiukams grei
čiau prisitaikyti py e naujų są
lygų, geriau orientuotis aplin
koj, tiksliau reaguoti j moti
nos signalus. Todėl vištos iš
perinti viščiukai visuomet bū
na geriau išsivystę negu pe
rinti inkubatoriuje.

e KRIAUKLĖS —
PINIGAI

Cečėnijos-lngušijos ATSR 
teritorijoje archeologai pirmą 
kartą aptiko* karolius, paga
mintus iš Kaspijos jūros kriau
klių. Pasak mokslininkų, tai 
buvo ne tik papuošalas, bet 
ir savotiška atsiskaitymo prie
monė. Bronzos amžiaus Bei
tos gyvenvietėje dar rasta 
įvairių ginklų ir darbo įran
kių. Vieni regiausiųjų —bron
ziniai strėlių antgaliai. Pirmą 
kartą šiose vielose aptikta 
senųjų metalurgų liejimo for
ma.

Rasta ir karolių iš vadina
mosios spalvotos Egipto pas
tos. Tai liudija čečėnų ir in- 
gušų prosenių prekybinius ry
šius su Viduržemio jūros 
kraštais.

• GRĮŽTA LOKIAI
Latvių zoologams, norin

tiems studijuoti rudųjų lokių 
gyvenimą, dabar pakanka pa
važiuoti 50—60 km nuo Ry
gos. Lokiai apsigyveno gra
žiose Gaujos nacionalinio 
parko kalvose.

Metraščiai liudija, kad taip 
arti Rygos lokiai gyveno tik 
viduramžiais. Prieš du Šimt
mečius jie Išnyko visoje Lat
vijos teritorijoje. Lokiai pra
dėjo grįžti prieš keletą motų. 
Iš pradžių apsigyveno dvi 
šeimos, atėjusios iš šiaurės. 
Praėjusi pavasari lokiai jau 
įsikūrė daugelyje respublikos 
rajonų.

• ŽUVŲ ŽUVIS

Europos žvejai kartais pa
gaudavo iki 1,5 m ilgio ir 
daugiau kaip 40 kg svorio ly
dekų. sibiriečiai tinklais su
gauna taimenių, sveriančių rki 
80 kg, Volgoje ir didžiosiose 
Vidurinės Azijos upėse pasi
taiko didžiulių šamų Iki 300 
kilogramų. Tačiau visos Šios 
žuvys neprilygsta kalugoms, 
?yvenančioms Amūro upėje, 

ios žuvys vidutiniškai sveria 
apie pusę tonos, tačiau kro
nikose yra jrašų apie sugau
tas 6 m ilgio Ir 1000 kg svo
rio kalugas. Si žuvis garsėja 
ne tik sultinga ir skania mė
sa. Subrendusios patelės turi
gausybę vertingų ikrų, kurie 
kartais sudaro ketvirtadali jų
kūno svorio. Daugelį metų 
buvo draudžiama žvejoti ka
lugas, stengiantis atstatyti jų 
Išteklius. Į Neseniai Tolimųjų 
Rytų ichtiologai, ištyrę Šių žu. 
vų Išteklius, rekomendavo 
pradėti verslinę žvejybą 
griežtai nustatytose vietose.
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SĖKMINGA LAISVĖS 
VAJAUS PRADŽIA

Praėjęs LLD susirinkimas, 
muktas spalio 17 d., dau
giausiai Laisvės vajaus rei
kalais, praėjo sėkmingai ir 
įspūdingai. Šį susirinkimą 
praturtino ir paįvairino, tai 
atvykusi grupė svečių, bū
tent: iš New Yorko iš “Lais
vės” štabo atvyko atsako- 
minga laikraščio darbuotoja 
ir LLD centro komiteto sek
retorė Ieva Mizarienė, iš 
Toronto buvęs ilgametis 
Liaudies Balso redaktorius ir 
LLD — Kanadoje centro 
komiteto sekretorius — Jo
nas Yla su žmona Adele, 
taipgi ilgametė pažangaus 
judėjimo veikėja, ir P. E. 
Laurusevičiai iš New Lowel, 
Ont., kurie anksčiau gyveno 
Toronte ir puikiai darbavosi 
ir dabar neužmiršta atvykti į 
parengimus ir veiklą parem
ti.

Trumpai apsvarsčius LLD 
reikalus, daugiausiai apsisto
ta “Laisvės” vajaus klausi
mu. Pirmiausiai buvo iššauk
tas pakalbėti Jonas Yla. Jis 
visus pasveikino, apsidžiau
gė, kad nors pažangiečių 
skaičius beliko mažas, bet 
vis dar nenuleidžiame rankų, 
pagal išgalės darbuojamės. 
Jis daugiausiai palietė vieti
nius organizacinius reikalus. 
Gi Ieva Mizarienė smulkme
niškai apibūdino “Laisvės” 
laikraščio padėtį ir sunku
mus, kuriuos tenka nugalėti, 
Kanados valiutos skirtumą ir 
telpančius raštus. Ragino ka
nadiečius, kad daugiau rašy
tų į laikraštį. Ji taipgi apibū
dino pasaulinę politinę padė
tį.

Po svečių kalbų, drg. J. 
Vilkelis atsikreipė laikraščiui 
paramos, ir štai tas negausus 
būrys laikraščio patriotų, 
kaip bematant suaukojo 
$853.00 kanadiška valiuta, o 
“Laisvei” perduota ameriko
niška valiuta $700.00;

Taipgi 16 skaitytojų atsi
naujino laikrašti [aukotojų 
sąrašas telpa žemiau}. Kele
tas draugų ne tik gausiai 
parėmė auka, bet ir po kelio
lika prenumeratų atsinauji
no, iš jų tenka pažymėti J. 
Kuicą, A. E. Morkevičius ir 
J.S. Čičinskus.

Susirinkimą užbaigėm lais
vu pokalbiu su mielais sve
čiais.

♦ * *
Mirę tautiečiai

Spalio 21 d. staiga mirė 
Kazys Bubelis, sulaukęs 78 
metų amžiaus. Liko žmona ir 
dukra.

Taipgi staiga mirė Juozas 
Dvaranauskas, sulaukęs 65 
metų amžiaus. Liko žmona, 
sūnus ir dukra su šeimomis.

Abiejų velionių šeimoms 
gili užuojauta.

Svečiai
Ilgesnį savaitgalį praleisti 

ir dalyvauti mūsų “Laisvės” 
vajaus atidaryme, mus ap
lankė grupė mielų svečių iš 
įvairių vietovių, t. b.: Iš 
New Yorko — Ieva Mizarie
nė, iš Toronto Jonas ir Adelė 
Ylai ir iš New Lowell P. E. 
Laurusevičiai. Visi išvardin
tieji svečiai ilgamečiai pažan
gaus judėjimo veikėjai-vete- 
ranai. Jie ne tik dalyvavo 
susirinkime, bet pasisvečia
vo pas eilę tautiečių, senų 
savo pažįstamų. Jų vizitas 
mums suteikė daug malonu- 

i mo.
Ada Šuplevičienė buvo iš

vykusi į J. A. V. aplankyti 
savo sesutes.

Įspūdingai atšventė 
gimtadienį

Praėjusiame Moterų klubo 
susirinkime labai linksmai ir 
įspūdingai atšventėme drg. 
M. Janušienės gimtadienį. 
Prie paruošto Ch. Lukošiaus 
puikaus gimtadienio torto ir 
prie skanių gėrimų, sudaina
vome Jubilijantei “Happy 

į Birthday”, o ji norėdama

iškilmingiau atžymėti savo 
gimtadienį, įteikė “Laisvei” 
auką — viso $40.00. P.

GAUSIAI PARĖMĖ 
“LAISVĘ”

Čia vykusiame aldiečių ir 
laisviečių susirinkime, spa- 
lio-October 17 d., Laisvės 
patriotai parėmė laikraštį se
kamai: 
L.L.D.Montrealokp. $200.00 
Moterų pažangiečių

klubas............... . 100.00
A. ir E. Morkevičiai . . .76.00
L. P. Kisieliai................ 50.00
J. S. Čičinskai.............. 46.00
M. Janušienė................ 40.00
J. Kuica ........................30.00
J. E. Urbanavičiai........ 30.00
J. J. Vilkeliai................ 25.00
V. Zavišienė.................. 25.00
Rusų klubas.................. 25.00
V. A. Verbylai.............. 20.00
Ed. Vilkis...................... 20.00
O. Veršinskienė............ 20.00
A. Šuplevičienė............ 20.00
J. Braknys . ...................20.00
Ch. Juška......................20.00
F. Spaičys. . ................... 15.00
A. K. Keršiai................ 12.00
S. Petronienė................ 12.00
E. Petrauskienė ...........10.00
P. P. Bendžaitienė . . . .10.00
E. Juraitienė...........  . . .7.00

$833.00
A. Lesevičienė 
(skelbimas)................ 20.00
(už Lesevičiaus 3 metų mir
ties paminėjimą) 
Viso . . . .....................$853.00

“LAISVĖ”

New Yorko mėras Ed Koch su maratoninio bėgimo 
laimėtojais: kairėje 24 m. Allison Roe, iš N. Zelandijos, ir 
23 m. kubietis Alberto Salazar. Jiedu buvo pirmieji savo 
kategorijose, nubėgę 26 mylių New Yorko maratone spalio 
25 d. Bėgime dalyvavo apie 15 tūkst. žmonių.

ST. PETERSBURG FLA

MONTREAL, QUE., CANADA

PRISIMINIMAS MIRUSIŲJŲ NARIŲ
Montrealo Lietuvių Moterų Klubas su dideliu 

gailesčiu širdyse prisimename savo mirusias nares. 
Štai jų sąrašas:

Matjukienė
Brunzienė
Kvetinskienė
Filerienė
Vagonienė
Pečulaitienė

Sarulienė 
Virbylienė 
Skripkienė 
Martel 
Braknienė 
Miškūnienė

A. ŠUPLEVIČIENĖ, pirm.

MONTREAL, QUE., CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juozas Lesevičius
Mirė 1978 m. lapkričio 5 d.

Prabėgo liūdni treji metai, kai netekome Tavęs. 
Esi ir būsi mūsų širdyse visuomet.

Žmona-ANNIE LESEVIČIENĖ
Dukra ir žentas-LINDA ir GRAHAM VICKERS

Pastaba: Surinkta aukų 
kanadiška valiuta $853.00, o 
amerikoniška valiuta “Lais
vei” pasiųsta $700.00.

LLD Montrealo kp. valdy
bos vardu nuoširdžiai dėko
jame visiems už auką. Už 
valdybą P. Kisielienė.

Montrealo
Motera klubas

Spalio 11 turėjome susirin
kimą mielo draugo Skripkos 
giežioje svetainėje. Nors tą 
dieną buvo ir daugiau suėji
mų, bet mūsų Klubo narės 
suėjo į mūsų susirinkimą. 
Tai malonu.

Pirmininkė A. Šuplevičie
nė pravedė susirinkimą, pa
tiekdama tai dienai darbo
tvarkę. Ji visoms padėkojo 
už pyragus, už pinigines 
aukas.

Aptarta mūsų rengiamo 
baliaus reikalai. Balius įvyks 
gruodžio 5. Tai bus ne pa
prastas balius, bet mūsų 
Klubo minėjimas jubiliejaus 
20 metų.

Klubas susitvėrė iš 7 na
rių, o šiandien jau turime 
apie 50. Buvo pakeltas “Lais
vės” vajaus klausimas, ir 
vienbalsiai nutarta vajaus 
reikalui paaukoti $100.

Pirmininkė iš laikraščio 
perskaitė ištraukas, kaip 
žmonijoje randasi nedorų 
žmonių, kurie trokšta, 
skriausdami kitus, sau susi
krauti turtą.

Po susirinkimo iškilo staig
mena. Tai buvo mūsų mielos 
draugės Michalinos Janušie
nės gimtadienis. Jos buvęs 
vyras Antanas Janušas (jau 
miręs) buvo Sūnų ir Dukterų 
Draugijos ilgametis pirmi
ninkas. Jai pagerbti, jos 
gimtadienio proga, Kazimie
ras Lukoša, niekam nema
tant, atnešė puikų tortą su 
degančiomis žvakėmis ir po
ra butelių. Baliavojome tik
rai linksmai! Sudainavome 
daug gražių dainų ir mūsų 
Klubo, Literatūros Draugi
jos ir Sūnų ir Dukterų Drau
gijos narei palinkėjome daug 
ilgų, linksmų, — ir sveikų 
metų.

Draugė Janušienė vyro įsi
tikinimus palaiko ir visuomet 
stambia auka prisideda mūsų 
progresyviam judėjimui. Il
giausių metų, Tau brangioji 
Michalina!

Prie kavutės ir skanumy
nų, linksmai besivaišinda
mos, teiravomės kada vėl 
susirinksime. Mielos drau
gės, mes nors ir kažkokios 
būtume, pavieniai būtume

Tarptautinė paroda
"Ultragarsas-81"

Vilnius. — Spalio 22 d. čia 
pasibaigė Parodų rūmuose 
vykusi tarptautinė paroda 
“Ultragarsas-81”, kurioje su 
savo naujausiais darbais ul
tragarso pritaikymo srityje 
dalyvavo 35 firmos iš penkio
likos Europos, Azijos šalių ir 
Australijos.

Paroda atidaryta spalio 13 
d. Organizacinio komiteto 
pirmininkas, Lietuvos TSR 
aukštojo ir specialiojo viduri
nio mokslo ministras Henri
kas Zabulis pareiškė viltį, 
kad ši paroda padės toliau 
stiprinti įvairių šalių moksli
ninkų bendradarbiavimą ul
tragarso technikos tyrime ir 
kūrime.

Atidaryme dalyvavo žy
mūs partijos, vyriausybės, 
profesinių sąjungų darbuoto
jai ir mokslininkai bei sve
čiai.

Maskva. — Spalio 25 d. 
Amerikos ambasadorius Ar
thur A. Hartman įteikė savo 
kredencialus Vasilijui Kuzne- 
covui, pirmajam Tarybų Są
jungos prezidento pavaduo
tojui. Po oficialių ceremoni
jų, naujasis ambasadorius su 
Kuznecovu apie valandą pa
sikalbėjo aktualiais klausi
mais.

Taip po devynių mėnesių 
pertraukos JAV vėl turi am
basadorių Maskvoje. Prieš 
tai ambasadorium buvęs 
Thomas J. Watson, Jr., pa
skirtas prez. Carterio, buvo 
sugrįžęs į Washingtoną, kai 
prez. Reaganas laimėjo rin
kimus.

Dr. Robert Levy

Dr. Robert Levy, Amerikos 
vyriausybės vyriausias šir
dies ligų gydytojas, sako, 
kad amerikiečiai ateityje il
giau gyvens, nes širdies ligų 
tyrimo srityje esą padarytas 
milžiniškas ir dramatiškas 
progresas.

niekas. Visos organizuotai 
sudarome jėgą ir galime net 
ir JAV prezidentui visų mū
sų vardu pasakyti: Sustok, 
nelipk taip aukštai, kad kar
tais nenutūptum žemai . . .

Mielos draugės, leiskime 
linksmai, bet naudingai artė
jančią senatvę, kad mūsų 
vaikai ir anūkai mūs nekal
tintų už nesipriešinimą prieš 
branduolines bombas, už ne- 
kovojimą už taiką. Šalin ka
rai! Tebūna taika, taika visa
me pasaulyje!

P. B. Grandma

Dėl PLO pripažinimo
Beirut. — Čia atspausdin

tame interview su prez. Rea- 
ganu nurodoma, kad even
tualiai Amerika pripažinsian- 
ti Palestiniečių Vadavimo or
ganizaciją, bet tai įvyksią tik 
tada, kai jinai pripažinsianti 
Izraelio teisę egzistuoti.

Be to, prez. Reagan nuro
dė, kad Saudo Arabija čia 
galinti suvaidinti tam tikrą 
vaidmenį. Pastaroji, kaip ži
nia, turinti sukūrusi savo 
planą taikai Art. Rytuose, 
bet kiti arabai jos neremia.

Apie galimus pasikeitimus 
JAV užsienio politikoje PLO 
atžvilgiu savo nuomonę 
spaudai pareiškė ir buvęs 
JAV ambasadorius Sirijoje 
Talcott Seeley. Jo manymu, 
dar ateinančią vasarą gali 
nustoti galioti Camp David 
susitarimai ir Amerikos pozi
cija pasikeisianti.

Maskva. — Vyriausybės 
laikraštis “Izvestija” rašo, 
kad Amerika stengiasi į savo 
pusę pasukti neutraliąją Šve
diją ir padaryti ją aktyviu 
kariniu partneriu prieš Tary
bų Sąjungą. Tie komentarai 
pasirodė spaudoje tuojau po 
JAV gynybos sekretoriaus 
Caspar W. Weinberger vizi
to Švedijoje.

Spalio 3 savoje salėje klu- 
biečiai turėjo mėnesinį susi
rinkimą. Jį pravedė — Klubo 
prez. V. Bunkus. Klubo val
dyba bei renginių komisija 
pateikė raportus.

V. Bunkus kalbėjo, kad 
sezono pradžia buvo sėkmin
ga, galvojam, kad atvėsus 
orui mūsų pobūviai bus sėk
mingi, klubiečiai nutarė lap
kričio 7 suruošti žiemos sezo
no atidarymą su koncertine 
programa. Tą dieną Klubo 
nariams už pietūs mokėti ne
reikės.

Svarbu priminti, kad Vio
let ir Stasys Kuzmickai į 
Klubą įrašė savo dukrą Bar
bara Lapp. Ačiū jiems.

Pabaigus susirinkimą šei
mininkės pavaišino. Po pietų 
Dainos Mylėtojų choras pa
dainavo. Vadovavo Helena 
Janulytė.

Kuopos veikla
Spalio 10 į Lietuvių Pilie

čių salę susirinko LLD 45 
kuopos nariai posėdžiui, ap
tarti kuopos veiklą bei kitus 
reikalus. Posėdį pravedė 
kuopos pirmininkas Stasys 
Kuzmickas. Kuopos valdyba 
ir renginių komisijos pateikė 
raportus. S. Kuzmickas pa
minėjo, kad po atostogų kuo
pos veikla dar tik prasidėjo, 
tikimės kaip oras atvės, vis
kas pagyvės, ir veikimas eis 
sparčiau. Stasys taip pat 
priminė, kad ateinantį metą 
sukaks 35 metai, kaip St. 
Petersburge suorganizuota 
LLD 45 kuopa.

Po trumpų diskusijų susi
rinkimas nutarė, kad Valdy
ba minimą sukaktį suruoštų. 
Taip pat nutarta kuopos lė
šomis atnaujinti į Kauno Me

Neurosurgeans,

prenumera-

dicinos Institutą žurnalus 
Urology ir
taipgi per Vajininkus atnau
jinti į Lietuvą tris “Laisvės” 
ir tris “Vilnies
tas. Pabaigus susirinkimą tu
rėjome pietus. Po pietų Dai
nos Mylėtojų choras padaina
vo keletą da inelių. Vadovavo 
Helena Janulytė.

Mūfių ligoniai
Petrei Simonienei operuo

ta akis. Ligonė sveiksta.
Buvusi Rainos Mylėtojų 

choro narė
lio (Oct.) 1$ pergyveno krū
ties operaciją St. Pete. Ge
neral ligoninėje. Jau sugrįžo 
į namus. A 
gas.

Prieš kiek laiko LLD 45 
kp. protokolo sekretorei Bro
nei Vaitkienei Gateway ligo
ninėje operuotos skydinės 
liaukos. Operacija gerai pa
vyko. Bronė
nizacijų pareigose.

k * *

Mūsų organizacijų narė Al
ma Bruwer s 
Edward Whi 
ligoninę tu: 
rimtą operaciją.

ackie Withe spa-

uglys nepavojin-

vėl veikia orga-

palio 22 vyksta į 
ite II Memorial 
'ės pergyventi

anizacijų narė 
rienė pergyveno

Mūsų org 
Helena Feife 
rimtą viduriiĮ operaciją.

* ♦ ♦

Linkiu ligoniams greitai ir 
pilnai susveikti.

PRANEŠIMAS
Lapkričio 7 klubo susirin

kimas. Lapkričio 14 LLD 45 
kuopos susir:

Įvyks: 314
Prašom visus dalyvauti.

nkimas.
-15 Avė. South.

V. Rimkienė

GAVIMUI “LAISVEI” NAUJU SKAITYTOJU IR 
ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIU 

PRENUMERATŲ

Vandalinas Junevičius

Trupiniai iš 
bibliografijos

Ne koks jausmas, kai tave, 
pavadinę “juden”,

Varo fašistai 
nugalabyti parūdėn.

Už tai, kad išdrįsai 
juodą barzdą auginti

Ir atsisakei nuožmių priešų 
kailius ginti.

Kiti pridėjo: 
“Norėjai užsimaskuoti”,

Ir taikėsi tą patį veiksmą 
pakartoti.

Laimė, kad turėjau batus 
ir laikrodėlį.

Jie išpirko mono mieląjį 
gyvastėlį.

Dabartiniai hipiai netiki, 
kad taip buvo, 

Kad nekaltų žmogelių 
kraujas sriuto sriuvo.

Jie velia gaurus, 
augina barzdas visokias,

Lopija naujus džinsus 
ir iš tėvų juokias.

Dvi veidrodžio 
pusės
Turiu aš veidrodį— 

didelę retenybę.
Prieš penkiasdešimt metų 

jis širdies negnybė.
Rodė mane jauną, linksmą, 

išvaizdų, žvalų,
O dabar—aptrauktą šerkšnu, 

pilką, banalų.

Kita veidrodžio pusė 
rodė vaiką basą, 

Suskirdusiom kojutėm, 
brendantį per rasą.

Mažytų, liesutį, 
apgailėtą mamytės,

Ant plikojo pūdymo 
ganantį karvytes.

VAJUS PRASIDĖS RUGSĖJO 1 IR T$SIS TRIS 
MĖNESIUS IKI ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 30.

Kviečiame j Talką
Kviečiame i talką visus buvusius vajininkus ir 

labai laukiame naujų vajininkų. Gerai Susiorgani
zuokime šiam darbui ir veikime su pii 
dieną. Rūpinkimės aplankyti kuo daugi 
vajaus reikalu ir kalbinti žmones užsisakyti “Lais-

ma vajaus 
usia namų

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

i 5-ta $30;
10-ta $10.

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai 

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

tokie: už

25 centų.
1 punktas

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

$20,000 FONDAS

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

skelbimus, 
sukėlimui,

fondą. Tai

Užsakykite “Laisvę” 
Savo Giminėms Ar 

Draugams Į Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą 

Dovaną 
♦ ♦ ♦

LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE 
IR UŽSIENIUOSE:

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

metų, 
metų 
$8.00

Visais vajaus reikalais rašykite:

Ląisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417
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DVILYPE ŠVENTĖ Atsisveikinome “LAISVĖS” TRADICINIS METINIS

Spalio dešimtą, šaltoką bet 
saulėtą rudens dieną, būrys 
mūsų pažangaus judėjimo 
aktyvistų aidiečių ir laikraš
čio skaitytojų susirinko į 
"Laisvės” salę ypatingam po
piečiui: buvo lyg dvilypė 
šventė: iš Lietuvos atvyko 
“Tėviškės” draugijos pirmi
ninkas generolas Pranas Pe
tronis, taipgi buvo pagerbta 
Ieva Mizarienė, kuriai už 
ilgametę darbuotę pažangia
me Amerikos lietuvių judėji
me buvo įteiktas "Darbo ve 
teranės” medalis. Kartu su 
Petroniu taipgi atvyko Vil
niaus valstybinės operos ir 
baleto solistė Birutė Almo- 
naitytė, kuri atliko menišką 
programą.

Galime pridėti, kad prie 
popiečio puikios nuotaikos ir 
šventadieniškumo prisidėjo 
faktas, kad stalo galvinyje, 
kaip būdavo praeityje, sėdė
jo mūsų brangusis Antanas 
Bimba, kuris, kaip mes visi 
žinome, per kiek laiko nega
lavo. Bet, štai, jis vėl su 
mumis, tiesus, tvirtas, jo 
šviesios akys apžvelgia pu- i 
bliką ir jo tvirtas balsas, 
kaip visuomet praeityje, va
dovauja mūsų kovoms.

Pradėkime nuo Petronio. 
Jis, kaip pulkininkas tarnavo 
Šešioliktoje (lietuviškoje) ta
rybinėje divizijoje ir pirma- 
rankiai žino karo baisenybes. 
Savo ilgokoje įdomioje kalbo
je jis vėl ir vėl pabrėžė, kaip ! 
svarbu visiems kovoti už 
taiką, — jis, kaip karo daly
vis, puikiai pažįsta karo kan
čias. Jam teko ir bėgti nuo 
vokiečių fašistų ir juos vyti, 
bet ar traukiantis ar žen
giant pirmyn, karas lieka 
karu — pragaru ant Žemės, 
pabrėžė generolas, ir prieš 
tokio naujo pragaro užkūri- 
mą reikia kovoti.

Petronis yra puikus kalbė
tojas, kalbąs ne šabloniškai 
ir ne tuščiomis frazėmis, o 
liaudiškai, iš širdies gilumos 
ir kaimo jumoras, liaudies 
sąmojus, tebeliepsnoja jo 
kalboje. Pavyzdžiui, kuomet 
jis įteikė ir užvilko tautinės 
garbės juostas jubiliatei 
Ievai Mizarienei

Bimbai, jis labai paprastai ir 
logiškai išaiškino, kas užsi
tarnauja tokių juostų: “Juos
tas gauna tie, kurie dirba 
išsijuosę!”

Draugas Bimba savo kal- 
i boję priminė, kad jis Petronį 

pažįsta dar nuo senų laikų. 
Kuomet jis 1946-aisiais me
tais, tuoj po pasaulinio karo, 
kaip pažangiųjų Amerikos 
lietuvių pasiuntinys lankėsi 
išlaisvintoje Lietuvoje, jam 
teko išdalinti atvežtas simbo
lines dovanėles Šešioliktos 
divizijos kariams. O kas tas 
dovanėles (cigaretes ir t. t.) 
priėmė? Ogi jaunokas pulki
ninkas, Lietuvos laukų sū
nus, Pranas Petronis, nuvi
jęs vokiečius nuo Oriolo iki 
pat Prūsijos! Ir štai jie da
bar, beveik keturi dešimt
mečiai vėliau, prie vieno sta
lo "Laisvės” salėje . . .

Kalbėjo ir Mizarienė. ne- , 
nuilstama mūsų laikraščio i 
redaktorė ir darbuotoja. Ji 
susijaudinusiai dėkojo už jai 
suteiktą aukštą garbę ir ža
dėjo, kiek jėgos leidžia, tą 
svarbųjį darbą tęsti. Reikia 
pabrėžti, kad šalia vyriausio
jo redaktoriaus Bimbos, Ieva 
dabar, kaip redaktorė ir ad
ministratorė, yra laikraščio 
nervų centras, kuris koordi
nuoja visą veiklą.

Nepraleiskime ir meninės 
programos. Mūsų pačių solis
tas Viktoras Bekeris dainavo 
kelias Amerikos liaudies dai
nas, — lietuvių kalboje, o 
viešnia Almonaitytė mus 
traktavo ne tik savo pilnu 
sonorišku balsu, bet gal la
biausiai liaudišku savo re
pertuaro žanru: tokiomis 
liaudiškomis dainelėmis, kaip 
tai apie bobutės ožiuką ir 
keturius pilkus vilkus, kurie 
su juom susidorojo, ir pana
šiai. Ar ožiuko tragedija ir 
jumoras apie bobutę palietė 
"Laisvės” aktyvistų širdis, iš 
jų veidų išraiškų buvo sunku 
pasakyti, bet solistės balsas, 
kaip matyti, jiems labai pati
ko, nes aplodismentų jai ne
sigailėjo.

Taip ir pasibaigė ypatin
gas, šiltas ir jaukus popietis.

R. B.

ILGIAUSIŲ METŲ
Mūsų mielajai mainytei

J. ir O. Keraminai

ir

Katarina Petrikienė
Lapkričio 6 d. mūsų mamytė sulauks 88 metų 

amžiaus. Linkime jai sveikatos ir daug energijos, 
kad dar daug metų galėtų gyventi ir visuomeninėj 
'veikloj, dalyvauti, kaip iki šiol.

HAPPY BIRTHDAY, MOM!

ARTŪRAS ir NATALIE PETRIKAI
Elka Park, New York

*o*ni

Laisvės

KONCERTAS IR BANKETAS
įvyks sekmadienį, lapkričio 8 d.

salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.
Koncerto pradžia 2 vai.

Banketas apie 4 vai., [tuoj po koncerto]
Koncertą atliks solistai Aldona DeVetsco [Klimaitė], 

Amelia Young [Jeskevičiūtė], Victor Becker; taip pat 
vietinis Aido Choras, vadovybėje Mildred Stensler. 
Koncerto akompanistė bus buvusi Aido Choro vadovė. 
Aldona Anderson [Žilinskaitė]. Auka $12.

Šiomis dienomis Jonas 
Ona Keraminai persikėlė gy
venti į Rockford, III. Su dide
liu liūdesiu atsisveikinome su 
šiais maloniais tautiečiais 
Aido Choro suruoštame priė
mime generolui Pranui Pe
troniu! ir solistei Birutei Al- 
monaitytei.

ir Antanui

Prie garbės stalo: A. Bimba, I. Bimbienė, Birūtė 
Almonaitytė, S. Krivickas ir Ieva Mizarienė. Estradoje: 
Aido choro vicepirmininkė Nastė Buknienė, kuri vedė

Nuotr. Arturo Petrikos

Vilniaus operos solistė Birutė Almonaitytė ir Ieva Mizarie-
pė. _  Nuotr. Arturo Petrikos

Generolas Pranas Petronis įteikia žymenį A. Bimbai.
S. Narkeliūnaitės nuotr.

St. Petersburg, Fla. Į
Rugpjūčio 29 mirė Vera 

Pociene-Norwell. Buvo gi
musi 1898 m. gruodžio 29 d. 
Lietuvoje Šilupės apylinkėje j 
prie Kybartų miestelio, Vil
kaviškio rajone. Liko artimų
jų dukterėčia Petrė Saba
liauskienė Lietuvoje ir sūnė
nas Stanley Petraitis Chica 
goję.

Ji iš Lietuvos atvyko dar 
prieš pirmąjį pasaulinį karą, 
būdama jauna mergaitė pas 
savo seserį į Detroit, Mich. 
Tuojau suprato sunkią emi
granto dalią aktyviai įsijung
dama į pažangių organizacijų 
veiklą ir dalyvavo vietiniame 
chore.

Kiek vėliau išvyko į Chica- 
gą, tuo laiku gausiai apgy
ventą lietuvių. Čia vaidino 
dramos rateliuose pasižymė
jo kaip gabi vaidintoja, taip
gi dainavo ^choruose ir dirbo 
visuomeniniame judėjime.

Sukūrusi šeimos židinį su 
Kaziu Pocium gyveno Chica- 
goje iki sulaukė pensijos me
tų, o 1966 metais persikėlė 
gyventi į St. Petersburg, 
Fla. Tuo laiku rado stiprią 
pažangiąją veiklą. Įsirašė į 
LLD 45 kp., įsijungė į “Dai
nos Mylėtojų” chorą ir daly
vavo kol leido sveikata.

Bet nebuvo lemta ilgai 
džiaugtis gražia Floridos ap
linkuma. Vos spėjus gražiai 
įsikurti - mirė jos mylimas 
vyras. Dalyvaujant vieno 
draugo laidotuvėse įvyko 
auto avarija ir tragiškai jis 
žuvo. Ji tapo sunkiai sužeis
ta, perkentėjo daug kančių.

Tokie jos gyvenime tragiš
ki pergyvenimai ją labai su
krėtė, ėmė ilgą laiką, kol 
nepilnai susveiko.

Likusi viena vargo, nuobo
dus buvo gyvenimas. Suti
kusi jaunų dienų draugą 
Thomą Norwell,, kur kartu 
choruose dalyvavo — susi
tuokė. Gyvenimas buvo ma
lonesnis, bet sveikata ėjo 
blogyn. Buvo LVPK nariai, 
bet per kelis paskutinius 
metus jau nebegalėjo daly
vauti. Thomas ją slaugė, 
prižiūrėjo iki pats sunkiai 
susirgo ir mirė. Likusi viena 
pateko į senelių prieglaudą, 
kur ir vargo iki paliko šį 
audringą pasaulį.

ERIE, PA.
Liūdnas prisiminimas

Mikolas
Švedas

Mirė 1976 m. spalio 27 d.
Su gilia širdgėla jį prisi

mename ir liūdime.
Žmona — B L ANCIIE
Dukra—MARY ir šeima

- ■ Į.... ............... —

kad tas 
jiems jų

linkime

Žinome, kad jiems buvo 
skaudu palikti savo puikiai 
įtaisytą namelį Commack, 
Long Islande. Tiek daug dar
bo jie abu įdėjo, 
namelis primintų 
gimtinę!

Mes, laisviečiai,
draugams Keraminams lai
mės ir gražaus gyvenimo 
naujoje vietoje, kur jiems 
reikėjo persikelti dėl J. Ke
ramine darbo sąlygų, dirbtu
vei iš mūsų apylinkės išsikė
lus į Rockford, Ill. IM

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Leonas Jonikas
118914969]

Lapkričio 3 d. sukaks 12 m. kai mirtis atskyrė Jį 
nuo mūsų amžinai.

Tą dieną šioje padangėje trumpai pagyvenęs 
Pergyvenęs buities audras ne vienas 
Dėl pažangos veikęs, dėlei jos kovojęs, 
Ilsisi ramybėj užmerkęs blakstienas

[Pagal V. Žilvyčio eiles]
Mes jo niekad nepamiršime!

Žmona—ALISĖ JONIKIENĖ
Sūnus—LEONAS ir šeima

LINDENHURST, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Koncerto akompanistė Aldona Anderson-Žilinskaitė su 
vyru Andy Anderson. Jie atvyksta į koncertą iš Marmora, 
Ont., Canada.

Bėdos, Bėdos
Kalbant su Aldana Imil- 

kowski, draugų Milenkevičių 
dukra, teko sužinoti, kad ji 
motiną persivežė iš ligoninės 
spalio 22 d. Ten jai išbuvus 
25 dienas. Nors mamytė ne 
visai sveika, bet ją galima 
prižiūrėti namuose.

Bet, viena bėda ne bėda,

Aldanos vyrui Zbigniew 
Imilkowski sušlubavo širdis, 
ir jį spalio 21 d. reikėjo vežti 
į ligoninę.

Linkime Aldanai pernešti 
šias bėdas kaip lengviau gali
ma, o ligoniams greit sustip
rėti. IM

BRIEFS

information

cooperation

frigid Arctic

♦ ♦

B. Downing,

At an international meet
ing of journalists in Varna, 
Bulgaria, from 40 organiza
tions, representing 32 coun
tries, an appeal was issued 
for journalists throughout 
the world to pledge to fight 
for world peace.

The appeal stated, “It is 
the duty of the journalists, 
who devote their lives and 
talents to serving the peo
ple, to be in the first ranks 
of the fighters for peace, 
democracy, for establish
ment of a new

1 order.”
* ♦

Soviet-British
brought in a record haul a 
week ago, as divers comple
ted recovery of $81 million in 
gold cut from the wreckage 
of a British warship 800 feet 
beneath the 
Ocean.

*

Josephine
from California writes in 
“Newsweek”:

“Nancy Reagan’s “New 
China Policy” (National Af
fairs, Oct. 12) further rein
forces my feelings that her 
ostentatious, extravagant 
and frivolous expenditures 
are in extremely poor taste 
when many, many hard-wor
king but poor people can 
hardly buy enough food to 
serve on their plastic plates. 
Someone should remind the 
Reagans that 200 years ago 
we fought for freedom from 
lavish royal trappings and all 
they stood for. We don’t 
need banner-draped silver 
trumpets, colonial fife-and- 
drum corps or $209,508 
worth of Lenox china — 
wholesale or retail.”

New York Aido Chorus 
rehearsal Saturday, October 
24 went very well. Highlight 
of the evening was showing 
of the slides by Mildred 
Stensler. All of us enjoyed it 
very much. 

♦ ♦ ♦

Daydreaming is good for 
you — and that’s official. A 
top psychologist, Dr. Eric 
Klinger of the University of 
Minnesota, says daydreams 
are stimulating, creative and 
should be encouraged. 

♦ ♦ ♦

They say America is fa
cing a critical hospital nur
sing shortage — because 
doctors are driving nurses 
out of the profession. 

* ♦ ♦

There will be a celebration 
in honor of 48 years of 
USA-USSR diplomatic rela
tions and 64th Anniversary 
of the October Revolution 
Sunday, November 15, 2-5 
p. m. at William O’Shea 

Tate School, 100 
Street (at Colum- 

.) Contribution in
- $5.00. Use

West 
bus 
advance

Verutė buvo ilgametė "Vil
nies” skaitytoja iki mirties.

Atsisveikinimo kalbą pasa
kė Aldona Aleknienė primin
dama velionės nueitą gyveni
mo kelią. Jos palaikai palai
doti St. Petersburg Memo
rial Park kapinėse mauzolie
jaus sienoje. A. A.

Daktaro Antano Petrikos
Lapkričio 8 d. sukanka septyneri metai nuo mano 

mylimo vyro mirties.
Liūdna, skaudu ir tuščia be Tavęs. Ilsėkis, mano 

mielasis Tarybų Lietuvos žemelėje, Paežerių, 
Vilkaviškio rajone kapinėse. MARGARET A

In Washington a veterans 
organization charged the 
Reagan Administration is ig
noring the plight of many 
men who served at nuclear 
weapons test sites and have 
died of leukemia, cancer and 
related diseases.

♦ * ♦
For Peace. Disarmament 

and Friendship




