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KRISLAI
Bus dar sunkiau ir blogiau 
Nusipelno nuoširdų

sveikinimą 
Tebetoleruojama

monarchiška gėda 
Tikiu, kad bus pavykęs 
Nesiskundžia nei ruošėjai,

nei dalyviai
A. BIMBA

Dabar jau turime iš paties 
prezidento Reagano lūpų ži
nią, kad šioje šalyje ekono
minė recesija dar gilės ir 
aštrės net iki 1982-ųjų metų 
rudens. Gal tik pabaigoj atei
nančių metų, girdi, padėtis 
pradės taisytis ir recesija; 
lėtėti.

Bet, žinoma, nėra jokios 
garantijos, kad taip bus ir 
tada, jeigu Administracijos 
kursas nebus griežtai pakeis
tas. 0 jinai to daryti nežada, 
jeigu nebus liaudies privers-

Šiuo klausimu, kaip žinia, 
daug aukštų vilčių buvo su
kėlęs darbo unijų (ADF-CIO) 
Washingtone įvykęs suvažia
vimas. Lane Kirkland ir kiti 
vadai gana aštriai kritikavo 
ir smerkė Reagano vadovau
jamosios Administracijos po
litiką. Net buvo kalbama 
apie organizavimą naujos, 
trečios politinės partijos. Bet 
jie užsidarė burnas ir “gra
žiai” nutilo . . .

□
Chicagos Marijonų organas 

“Draugas” žinioje iš Wa- 
shingtono “Vyskupai smer
kia branduolinį karą” skaito
me:

“—Katalikų Bažnyčios vys
kupų konferencijoje arkivys
kupas John Roach, Minnea- 
polio arkivyskupas ir Nacio
nalinės Vyskupų konferenci
jos pirmininkas, pabrėžė sa
vo kalboje, kad Bažnyčia turi 
aiškiai ir nedviprasmiškai 
pasakyti “Ne” branduolinių, 
ginklų naudojimui, atomi
niam karui. Arkivyskupas- 
pasisakė ir prieš vyriausybės 
nutarimą didinti išlaidas gin
klams, sumažinant lėšas 
vargšams, jų maistui, svei
katos priežiūrai ir švietimui. 
Jis nurodė, kad privačios 
agentūros negalės užpildyti 
tarpo skurstančiųjų šalpos 
darbuose, to tarpo, kuris 
atsirado dėl neseniai įvyku
sių biudžeto apkarpymų.”

Visi branduolinio ginklavi
mosi bei karų priešai nuošir
džiai sveikina šį aukštųjų 
dvasininkų pasisakymą. Jis 
sustiprins ginklavimosi ir ka
rų priešų gretas tarpe tikin
čiųjų . . .

Prieš suvirš du šimtus me
tų trylika monarchiškos Bri
tanijos kolonių sukilo ir įsi
steigė Jungtines Amerikos 
Valstijas. Bet prie sukilimo 
neprisidėjo šiaurinės koloni
jos. Jos vadinasi Kanada. 
Sunku net ir tikėti, kad jose 
dar ir šiandien tebetoleruoja
ma monarchiška gėda. Jos ir 
Šiandien, taip sakant, legališ- 
kai tebešoka pagal Didžiosios 
Britanijos karalienės muziką.

Prisiklausęs diskusijų apie 
naują Kanados konstituciją 
vienas kanadietis sarkastiš
kai sako:

Aš tikiu, kad nereikės 
laukti kitų dviejų šimtų me
tų, kai ir mūsų Kanada taps 
visiškai nepriklausoma, savi
stovi valstybė . . .

Dar neturime iš Adminis-

London.—Britai, kurie bu
vo garsūs savo dviem parti
jom, tvarkiosiom vidaus ir 
užsienio politiką, dabar jau 
turi ir trečią partiją, ką tik 
įkėlusią savo koją į parla
mentą.

Shirley Williams laimėjo 
rinkimus tradiciniai konser
vatorių rajone. Kai kurie 
įvykių analizatoriai tvirtina, 
jog sekanti Britanijos vy
riausybė galinti būti ne kon
servatorių, nei laboristų, o— 
socialdemokratų.

Varšuva.—Lenkijos prem
jeras ir Komunistų partijos 
vadovas gen. Wojciech Jaru
zelski, kalbėdamas Lenkijos 
Komunistų partijos Centro 
Komiteto susirinkime, pa
reiškė, kad visomis priemo
nėmis reikia siekti sustabdy
ti streikus ir anarchiją, nes 
visa tai gali privesti prie 
karo padėties stovio įvedimo 
krašte.

Jo skatinimu Centro Komi
tetas priėmė rezoliuciją, 
kviečiančią parlamentą su
teikti vyriausybei naujus 
įgaliojimus imtis priemonių 
palaužti visokeriopai de
struktyviai veiklai.

Laukiama, kad dar atei
nančią savaitę Lenkijos par- 
lamentas susirinks svarstyti 

tracijos pilnos ir paskutinės 
ataskaitos apie šių metų 
“Laisvės” vajaus rezultatus. 
Bet aš tikiu, kad jis bus 
pilnai pavykęs, kad pasibrėž- 
tas tikslas bus pilnai pavy
kęs. Laukiame paskelbimo.

Labai, labai malonu, kad 
galima sakyti, jog praėjusią 
vasarą ruoštos į Tarybų Lie
tuvą ekskursijos labai gražiai 
pavyko. Neteko girdėti jokių 
nusiskundimų nei iš jų ruošė
jų, nei jose dalyvavusių eks
kursantų. Ten jie visur ir 
visų buvo labai draugiškai 
sutikti ir priimti. Didelė šlo
vė Lietuvos veikėjams !

Pralaužta Britanijos 
dviejų partijų politika

Shirley Williams, dabar laimėjusi vietą Britanijos parla
mente, kartu su partijos veikėju William Rogers, kai jiedu 
spaudos konferencijoje pranešė apie socialdemokratų 
partijos Įsikūrimą. Socialdemokratai dabar jau turi 24 
vietas britų parlamente.

Ši socialdemokratų partija 
atsirado iš atskalos darbie- 
čių, nepatenkintų, kad tie 
perdaug linksta į kraštutinu
mus. Bet jie tada dar netu
rėjo nieko konkretaus. Da
bar jau kas kita.

Partija susiformavo prieš 
penkis mėnesius. Shirley 
Williams anksčiau yra buvusi 
darbiečių kabinete švietimo 
ministre. Jei kaip, tai atei
nančiuose rinkimuose ji gali 
tapti Britanijos ministre pir
mininke.

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

Lenkija dabar stovi prieš alternatyvą: 
išlikti ar sužlugti

partijos rezoliucijos. Tuo pa
čiu reikalu susirinks ir Soli- 
darnosc unijos vadovai.

Gen. Jaruzelski, kritikuo
damas Solidarnosc unijos 
kraštutiniuosius veikėjus, 
kaltino, kad jie veda vyriau
sybę prie konfrontacijos su 
darbininkais. Jis nurodė, kad 
Lenkija dabar stovi prieš 
alternatyvą: arba pražūti 
streikų, chaoso ir anarchijos 
sukeltame tvaike arba pa
sukti į palaipsniui iš esamos 
krizės vedantį konstruktyvų 
kelią, laikantis tvarkos ir 
įstatymų.

Tuo tarpu pačioje Lenkijo
je dar streikavo apie 100 
tūks. studentų, savo akciją 
pradėjusių nuo spalio 20 d., 
kada jie išėjo prieš planuoja
mas aukštųjų mokyklų refor
mas, kitur vėl žemdirbiai, 
užsibarikadavę valdžios pa
talpose, protestavo prieš vy
riausybės ūkinę politiką, 
Varšuvoje streikavo ugnia
gesy bos kadetai, reikalauda
mi sau įvairių teisių. Gi prie 
maisto krautuvių, prie kurių 
kasdien stovi milžiniškos 
žmonių eilės, vienų riaušių 
metu žuvo 3 asmenys ir 
dešimtys krautuvių pardavė
jų sužeistų. Užtai apie 10 
tūkst. krautuvių pardavėjų 
žada eiti streikuoti, reikalau
dami policijos apsaugos prieš 
pirkėjus.

Jie sako, kad jie nekalti, 
kad neturi ko parduoti.

TSRS protestas 
dėl Aerofloto 
diskriminacijos

Washington.—Tarybų Są
jungos ambasada Jungtinėse 
Valstijose pareiškė protestą 
JAV valstybės departamen
tui prieš savavališką nutari
mą uždrausti Aerofloto skri
dimus vienai savaitei, lapkri
čio 21-28 dienomis, maršrutu 
Maskva-Washington ir atgal.

Tasai draudimas buvo už
dėtas neva dėl to, kad Aero
floto lėktuvas “tyčia” lapkri
čio 8 d. praskridęs per JAV 
teritoriją, nukrypdamas nuo 
nustatyto kurso. Ambasada 
įteikė įrodymus, kad Aero
floto lakūnai laikėsi jiems tą 
dieną duotų Amerikos oro 
kontrolierių instrukcijų.

Savo proteste TSRS amba
sada nurodė, kad tai jau ne 
pirmas atvejis, kai JAV val
džia diskriminuoja Aerofloto 
lėktuvus. Pirma prasimany
tais pretekstais priversta nu
traukti Aerofloto skridimus 
maršrutu Maskva-New Yor- 
kas ir atgal, o gegužės mėne
sį JAV muitinė ir FBI agen
tai įvykdė provokaciją Dulles 
aerodrome Washingtone 
prieš Aerofloto lėktuvą, jį 
nusiaubė ir padarė jame kra
tą. Visa tai pažeidžia TSRS 
ir JAV sudarytą susitarimą 
dėl oro susisiekimo.

Tai bent "nelaimi"!
' Washington.—Tuo metu, 
kai Amerikos spaudoje ir per 
TV kasdien vis pabrėžiama, 
kad dėl recesijos ir nedarbo 
čia milijonai žmonių nelabai 
turi ko valgyti, Baltieji rū
mai pasiskelbė, kad jie teturi 
vos šešias pamainas stalams 
padengti.

Ir pagalvokit, kokia nelai
mė, kai tomis staltiesėmis, 
besirūpinanti sekretorė pa
matė, kad iš valyklos sugrą
žintos staltiesės buvo susi
traukusios. Kaip dabar bus, 
jei Baltieji rūmai pasiliks tik 
su penkiom staltiesių pamai- 

.nom . . ?
Net gėda tokias žinias 

skaityti, girdint, kad Baltieji 
rūmai dar neatsidžiaugia sa
vo naujai užpirktais porcelia- 
nos servizais ar kitokiais 
įvairiais remontais, atliktais 
prezidento privačiuose kam
bariuose, kas, sakoma, pa
dengta iš privačių aukų.

Gal gi atsiras dar koks 
“patriotas” ir paaukos dole- 
riuką naujom staltiesiem nu
pirkti .... Prez. Reagan, 
nukirsdamas kitus socialinius 
projektus savo biudžete, mą
styt nukirto ir saviškius.

Cairo.—Čia teisiami 24 as
menys, kaltinami dėl dalyva
vimo atentate prieš prez. 
Sadatą. Greičiausia visiems 
bus mirties bausmė, bet kal
tinamieji nesigaili. Pats vy
riausias kaltininkas Itn. Kha
led Ahmed Shawki teisme 
pareiškė, kad jis prisipažįs- 
tąs prie kaltės ir didžiuojąsis 
tuo, nes to reikalavo religija. 
Kiti kaltinamieji Sadatą va
dino tironu.

Philadelphia. — Greitos ir 
efektingos visuomenės akty
vistų veiklos dėka nutrauk
tas nacių organizacijos susi
rinkimas ir jame pradėtasis 
naujų narių verbavimo va
jus.

NUSIGINKLAVIMO DERYBOS TARP
AMERIKOS IR TARYBŲ SĄJUNGOS

Pirmoji nusiginklavimo derybų diena Genevoje pasibaigia draugišku rankos paspaudi
mu: kairėje JAV ambasadorius Paul Nitze, dešinėje—Tarybų Sąjungos ambasadorius
Julijus Kvicinski.

Geneva. —Pereitą pirma
dienį prasidėjo seniai laukia
mi pasitarimai tarp JAV ir 
TSRS dėl nusiginklavimo, 
pirmiausia siekiant apriboti 
vidutinio veikimo nuotolio 
raketų dislokavimą Europo
je.

Šie pasitarimai vyksta su
tinkamai su rugsėjo mėnesį 
sutartu planu, kuris buvo 
nustatytas JAV valstybės 
sekretoriaus Haig ir TSRS 
užsienio reikalų ministro 
Gromykos susitikime New 
Yorke, ką tik prasidėjus 
naujajai Jungtinių Tautų Ge
neralinės asamblėjos sesijai.

Ameriką šiuose pasitari
muose atstovauja ilgametis 
nusiginklavimo reikalų žino
vas Paul Nitze, o Tarybų 
Sąjungą—Julijus Kvicinski. 
Pirmieji susitikimai įvyko 
Tarybų Sąjungos ambasado
je, pasitariant dėl darbotvar
kės nustatymo. Abiejų pusių 
atstovai spaudai duotuose 
pareiškimuose pasisakė už 
reikalą konstruktyviai dirbti, 
siekiant abiem pusėm priim
tino susitarimo. Nepaisant 
to, politiniai stebėtojai sako, 
kad tie pasitarimai gali ilgo
kai užtrukti, nes skirtumai 
tarp abiejų pusių yra dideli.

Nebuvo skelbiama, kas 
konkrečiai bus diskutuojama 
ir nebus skelbiama, kaip abi 
pusės pareiškė, detalės apie 
pasiektus susitarimus iš 
anksto, nenorint pakenkti 
bendram reikalui. Spauda šį 
sutarimą laiko pirmuoju geru 
ženklu.

Šie pasitarimai prasidėjo 
visoje Europoje aidint stip
riems balsams prieš atomi
nius ginklus. Dar jų išvaka
rėse gausingos demonstraci
jos vyko Portugalijos sosti
nėje Lisabonoje, kur studen
tai reikalavo, kad būtų pa
naikinti atominiai ginklai. 
Italijos darbo unijų federaci
jos surengtose demonstraci
jose dalyvavo apie 200 tūkst. 
žmonių Florencijos mieste. 
Šis buvo vienas didžiausių 
Italijos įvykių, protestuojant 
prieš atominius ginklus, o 
demonstracijų organizavime 
dalyvavo įvairių partijų va
dai—krikščionių demokratų, 
komunistų, radikalų ir socia
listų.

Popiežius Jonas Paulius II 
taip pat nepasiliko nuošaliai. 
Pereitą sekmadienį kalbėda

mas į 30 tūkst. maldininkų^ 
minią šv. Petro aikštėje, jis 
pasakė, kad pasiuntęs asme
nišką kreipimąsi JAV prez. 
Reaganui ir Tarybų Sąjun
gos prezidentui ir Komunistų 
partijos vadui Leonidui Brež
nevui, pareikšdamas, kad 
prasidėjusieji pasitarimai nu
siginklavimo klausimais yra 
viso pasaulio dėmesio centre. 
Jis reiškė viltį, kad Genevos 
pasitarimai pašalintų žmoni
jai grasantį atominį konflik
tą.

Šie pasitarimai, kaip žinia, 
prasidėjo jau paaiškėjus 
abiejų didvalstybių nuomo
nėms. Pirma prez. Reagan 
savo kalboje Washington© 
nacionaliniame spaudos klu
be lapkričio 18 d. išdėstė 
savo 4 punktų planą. Jis

Schematiškas Europos žemėlapis, rodantis kraštus, kurių 
likimas tiesiogiai yra paliestas, kai šiuo metu prasidėjo 
Genevoje nusiginklavimo pasitarimai tarp JAV ir Tarybų 
Sąjungos.

Nepavykusi avantiūra
Victoria, Seycheles salos. 

— Pereitą savaitę išsikėlė 
apie 50 ginkluotų samdinių, 
norėdami nuversti prez. 
France Albert Rene valdžią, 
kurią jis užėmė čia prieš 
maždaug ketverius metus, 
taip pat panašiu būdu.

Seycheles salos yra netoli 
Madagaskaro. Samdiniai, 
užatakuoti vietinės kariuo
menės ir policijos, Victoria 
aerodrome pagrobė Air India 
lėktuvą su 79 keleiviais ir 
išskrido į Pietų Afriką. Ten 
jie pasidavė. Rašoma, kad 
ginkluotų samdinių tarpe 
esantis ir vienas amerikietis, 
gi visi kiti—įvairių tautų 
laimės ieškotojai. Pietų Afri
ka sakosi laikanti jų vadą.

pareiškė, kaįl JAV pasiryžu- 
sios atsisakyti savo ketinimo 
1983 m. dislokuoti Vakarų 
Europoje naujas sparnuotą
sias raketas ir Pershing-2 
raketas su sąlyga, jei Tarybų 
Sąjunga sunaikins visas savo 
vidutinio vęikimo nuotolio

Europą ir Kini-

raketas SS-?0, taip pat ir 
kitas raketas, nukreiptas 
prieš Vakarų 
ją.

Tarybų Sąjungos nuomonę 
paryškino Leonidas Brežne
vas pereitą savaitę savo susi
tikime su Fed. Vokietijos 
kancleriu Helmutu Schmid- 
tu, pareikšdas 
esanti pasiry 
visiško abipu 
įvairaus pob 
veikimo nu 
Europoje.

mas, kad TSRS 
žūsi tartis dėl 

tsio panaikinimo 
•ūdžio vidutinio 
lotolio raketų

Po 20 valandų užtrukusių 
es archipelage 
vo taika. Prez. 
kad jo vyriau-

kovų, Seychel 
vėl užviešpata 
Rene pranešė, 
sybė esanti pijnoje kontrolė
je. Valstybėje
tūkst. gyventojų. Dar neaiš
ku, kas tą perversmą organi

esama apie 65

zavo.

Kostarikos

kė, kad prez. 
listracijai rei- 
kankamai pro- 
į karinę avan- 
e Amerikoje.

San Jose.
kancleris Rend Niehous 
spaudai pareiš 
Reagano admi 
ketų turėti pa 
to ir neįsivelti 
tiūrą Centrinė.
Jo manymu, JAV veikla Sal
vadore, remiant chuntos re
žimą, gali privesti prie antro 
Vietnamo.
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Avarijos su
Atominėm Bombom

Jungtinių Amerikos Valstijų Apsigynimo Informacijų 
(Centre for Defense Information) žiniomis, per praėjusius 
30 metų amerikiečiai turėjo 96 avarijas su atominėm 
bombom. Pats Pentagonas patvirtina 32 avarijas. Kai 
kurios jų buvo labai pavojingos, galėjo padaryti daug žalos.

1956 m. liepos 27 amerikiečių lėktuvas B-47, netekęs 
kontrolės, smogė i nuklinių bombų sandėli 40 kilometrų 
šiaurryčiuose nuo Lakenheath Royal Air Force stoties 
Cambridge, Anglijoj. Tame sandėlyje buvo trys nuklinės 
bombos, kurios savo “trigger” mechanizmuose bendrai 
svėrė 24,000 svarų TNT. Lėktuvas sudužo, lakūnas žuvo, 
bet bombos nesprogo. Jeigu jos būtų sprogusios, tai didelis 
Anglijos plotas būtų nušluotas, radiacija būtų labai plačiai 
pasklidus. Apie šią avariją amerikiečiai ir britai iki šių 
dienų tylėjo.

1968 m. Atlante įvykusi submarine avarija. Viena ar 
daugiau nuklinių bombų dingo, nukrito ant vandenyno 
dugno, kur jos ir dabar tebeguli.

1965 metais gruodžio mėn., Ramiajame vandenyne 
nuslydo nuo amerikiečių lėktuvnešio bomberis su nukliniu 
ginklu. Lėktuvas ir lakūnas su nukliniu ginklu nuskendo ir 
tebeguli vandenyno dugne.

1961 m. sausio 24 B-52, krisdamas numetė dvi nuklinės 
bombas North Carolinoj. Viena bomba nusileidusi parašiu
tu, kita, atsitrenkus į žemę subyrėjo. Ta, kuri leidosi 
parašiutu, įstrigus medyje. Buvę atidaryti šeši jungikliai, 
bet septintas sprogimą sulaikęs. Bombos buvo po 24 
megafonus, 1,800 kartų galingesnės už Hirošimos bombą, 
kuri buvo ant to miesto numesta 1945 metais. Pentagonas 
tuoj nupirkęs visą rajoną, bet nepavykę surasti visų dalių.

Vėliausia avarija įvykusi Škotijoj. Tai buvo š. m. 
lapkričio mėnesį. Pilnai ginkluotas branduolinis pabūklas 
buvęs pakraunamas į laivą. Staiga kranui netekus kontro
lės—pabūklas krito 17 pėdų. Laimė, kad kranas automatiš
kai užsikirto. Spėliojama, kad krano valdytojas buvo girtas 
prisigėręs narkotikų.

Branduolinės avarijos skelbiamos, kada jos nebus 
slepiamos, įvairiais vardais. Kaip tai: “Nucklash”, “Broken 
Arrow”, “Bent Spear”, “Dull Sword” ir t. t.

Demisijos admirolas Gene La Roque, Centre for Defense 
Information direktorius, sako: “Mes turime tikėtis turėti 
branduolinę avariją labai rimto pobūdžio netolimoj ateity.”

Kaip matome, branduoliniai pabūklai, skirti branduoli
niam karui, žmonijai gali padaryti baisių nuostolių. Juo 
daugiau tokių pabūklų, tuo didesnis pavojus. J. Yla

“Dviejų Kinijų” politika
Pastaruoju metu Pekino 

vadovai nemažai triukšmauja 
dėl Kinijos suvienijimo su 
Taivaniu. Iš vienos pusės— 
tai Pekino ir Taibėjaus vi
daus, reikalas. Kinijos žemy
no ir Taivanio salos susivie
nijimas, kaip teigia Pekino 
vadovai, yra “didžiausias ki
niečių troškimas”. Kita ver
tus, labai aiškiai pastebimos 
Pekino pastangos išmušti iš 
JAV diplomatijos rankų 
“dviejų Kinijų” politikos kor
tą.

Pekino vadovų pastangos 
suvienyti Kinijos žemyną ir 
Taivanio salą nėra naujos. 
Praktikoje iš Pekino pusės 
suartėjimui kai kas padary
ta. Taivanio prekės per Hon
kongą į Kiniją atvežamos be 
muito. Pekinas bandė už
megzti glaudesnius ryšius su 
Taivaniu prekyboje, trans
porte, kultūriniuose mainuo
se. Dabar šiuo reikalu yra 
iškelta vadinamoji “devynių 
dalių programą”.

KLR Nuolatinio komiteto 
pirmininkas Czianijinas davė 
interviu Sinchua agentūrai, 
kuriame išdėstė planą dėl 
Taivanio grįžimo į Kinijos 
sudėtį. Pekino vadovai pasi
sako už tai, kad Kinijos 
komunistai, bendradarbiau
dami su Taivanio buržuazija, 
įgyvendintų “didįjį nacionali
nio susivienijimo tikslą”. 
Czianjinas pareiškė, kad Pe
kino valdžia suteiktų Taiva
nio buržuazijai neribotas ga
limybes toliau tęsti savo 
veiklą visose srityse, ji gau
tų neribotas galimybes in
vestuoti savo kapitalą Kini

joje. Politine prasme Peki
nas pasižada Taibejui suteik
ti neribotą autonomiją, net 
palikdamas teisę turėti savo 
karines pajėgas. “Konstruk
tyvi” ir “taikinga” Pekino 
politika Taivanio atžvilgiu, 
“demokratiškumas” naciona
linėje politikoje yra pagrįs
tas dabartinių Kinijos ’ vado
vų pastangomis iš esmės pa
gerinti savo padėtį partne
rystėje su Amerika.

Kaip žinoma 1979 metais, 
JAV ir Kinija “normalizavo” 
diplomatinius santykius. 
Šiuo aktu Baltieji rūmai 
KLR vyriausybę pripažino 
vienintele, kuri gali atsto
vauti kiniečių interesams. 
Tuo pat metu JAV priėmė 
įstatymą Nr. 2479 dėl naujų 
santykių su Taivaniu. Šis 
įstatymas—JAV garantija 
Taivaniui, kad Amerika nesi
ruošia likviduoti savo įtakos 
ir interesų šiame svarbiame 
strateginiame rajone. At
virkščiai, JAV patvirtino 
1979-1983 metų planą, kurio 
pagrindu Taivanyje moderni
zuojamos ne tik Pentagono 
karinės bazės, bet ir šios 
salos armijos ginkluotė. Pre
kyba tarp Taivanio ir JAV 
jau 1979 metais buvo padi
dinta 55 procentais, o šiuo
laikinės ginkluotės salos ka
riuomenei patiekta už 800 
milijonų dolerių. “New York 
Times” apžvalgininkų teigi
mu, du šimtai Amerikos 
kompanijų per pastaruosius 
metus į Taivanio ekonomiką 
investavo 2,5 bilijono dole
rių. Bendrų sutarčių tarp 
Amerikos ir Taivanio firmų

Generolo P. Petronio laiškas
Gerbiami tautiečiai, mieli 

broliai lietuviai, su kuriais 
man ir Birutei Almonaity- 
tei-Eidukienei teko susitikti 
keliaujant po Kanadą ir 
Jungtines Amerikos Valsti
jas.

Į Kanadą ir JAV vykau 
turėdamas vienintelį tikslą: 
susipažinti su lietuviškosios 
išeivijos gyvenimu, susitikti 
su Jumis, mieli tautiečiai, iš 
arti sužinoti Jūsų nuomonę, 
kaip pagerinti, pagyvinti 
mūsų kultūrinius ryšius. To
dėl kelionės metu ieškojau 
susitikimų su Jumis.

Mane ir Tarybų Lietuvos 
valstybinio akademinio ope
ros ir baleto teatro solistę 

i Birutę Almonaitytę-Eidukie- 
i nę labai nudžiugino, kad pa
žangieji tautiečiai aktyviai 
ėmėsi organizuoti mūsų susi
tikimus su Amerikos lietu
viška visuomene. Susitiki
muose aš visuomet jutau 
didžiulį mūsų pažangiosios 
išeivijos organizuotumą ir 
susitelkimą, o taip pat dėme
sį ir meilę lietuviams, atvy
kusioms-iš Tarybų Lietuvos, 
didelį susidomėjimą dabarti
niu lietuvių tautos gyveni
mu.

Pažangioji lietuviškoji išei
vija, nepaisant amžiaus, ak
tyviai ir drąsiai rodo Kana
dos ir JAV visuomenei savo 
meilę Tarybų Lietuvai, 
džiaugiasi lietuvių tautos pa
žanga, kurią jai atnešė Tary
bų valdžia. Pergyvenusi išei
vijoje sunkią darbininko da
lią ir kapitalistų išnaudojimą, 
ji labai gerai supranta lietu
vių tautos darbo žmonių rei
kalus, džiaugiasi, kad šian
dieną senojoje jų tėvynėje 
nebėra išnaudojimo, klesti 
broliška žmonių lygybė ir 
tarpusavio pagarba, noras 
gyventi ir kurti taikoje. O tai 
nėra lengva, kada kapitalisti
nėse šalyse, pirmoje eilėje 
JAV, vyksta plati antitarybi
nė propaganda, nuteikianti 
visuomenę prieš Tarybų Są
jungą, kaltinanti ją kariniu 
agresyvumu ir taip pateisi
nanti politinį priešiškumą ir 
ginklavimosi varžybas, ku
rias išvystė JAV imperializ
mo šulai. Jiems pritaria ir 
tam tikri lietuviškos išeivijos 
sluoksniai, šmeižiantys Tary
binę santvarką Lietuvoje.

Reiškiu nuoširdžią padėką 
už didžiulį rūpestį organizuo
jant mūsų susitikimus su 
tautiečiais Kanadoje drau
gams J. Urbanavičiui, L. Ki
sieliui, J. Vilkeliui, A. Juš
kai, J. Ylai, P. Daugėlai, J. 
Milleriui, S. Repšiui, K. Ma- 
karevičiui, A. Grinkui, J. 
Klimui ir kitiems pažangiems 
tautiečiams, gyvenantiems 
Kanadoje. J u ir jų žmonų 
rūpesčio dėka mes su drg. 
Eidukiene Kanadoje turėjo
me daug įdomių ir reikalingų 

pagrindu saloje statoma de
šimt stambių objektų, kurių 
bendra vertė—7 bilijonus do
lerių. JAV prekybos ministe
rijos duomenimis, Taivanis 
pagal Amerikos prekybos su 
Azijos šalimis apimtį yra 
antroje vietoje po Japonijos.

Amerikos kapitalas akty
viai skverbiasi į Taivaną to
dėl, kad yra garantuotas, jog 
Baltieji rūmai tvirtai laikosi 
ir laikysis “dviejų Kinijų” 
politikos. Tokia JAV politika 
Kinijos ir Taivanio atžvilgiu 
erzina Pekiną. Washingtonui 
rašomos natos, kitokie diplo
matiniai laiškai, tačiau JAV į 
juos nereaguoja, o jeigu at
sako, tai tik “paaiškinamai
siais raštais”. Kišdamasi į 
Kinijos vidaus reikalus, 
Amerika parodo, kad ji ma
žai skaitosi su Pekino kelia
klupsčiavimu prieš Vakarų 
imperializmą. Washingtonas 
naudoja Pekino vadovų poli
tiką tiek, kiek ji naudinga 
JAV globalinei strategijai.

Apolinaras Sinkevičius

pokalbiu, su tautiečiais, susi
tikimų jų namuose, pajutome 
tikrą lietuvišką nuoširdumą 
ir vaišingumą.

JAV mus nudžiugino nuo
širdus susitikimas su pažan
giaisiais tautiečiais “Laisvės” 
redakcijoje. “Laisvė”, kuriai 
jau daugiau kaip 70 metų, ir 
šiandiena kartu su kitu pa
žangiu lietuviškosios išeivi
jos laikraščiu “Vilnimi” išti
kimai skleidžia teisybės žo
džius apie gyvenimą Tarybų 
Lietuvoje, tarybinių žmonių 
kovą už savo ateitį ir taiką 
pasaulyje, todėl susitikimas 
jos redakcijoje mums buvo 
ypač malonus ir naudingas. 
Širdingai dėkoju drg. A. 
Bimbai, kuris rado galimybę 
susitikti ir pasikalbėti su 
mumis—“Tėviškės” draugi
jos pasiuntiniais. Širdingai 
dėkoju draugams P. Ventai, 
I. Mizarienei, N. Buknienei, 
M. Stenslerienei, V. Beke- 
riui ir kitiems “Laisvės” laik
raščio redakcijos darbuoto
jams ir aktyvistams, o taip 
pat “Aido” choro dalyviams, 
suorganizavusiems mūsų su
sitikimą “Laisvės” redakcijo
je. Labai apgailestauju, kad 
neturėjau galimybės aplan
kyti Chicagą ir susitikti su 
“Vilnies” laikraščio aktyvu.

Taip pat dėkoju visiems 
tautiečiams, kurie su mumis 
maloniai susitiko, parodė 
mums didelį dėmesį ir nuo
širdumą. Nors tie tautiečiai 
nedalyvauja pažangiajame 
lietuviškos išeivijos judėji
me, bet mielai bendrauja su 
atvykusiais iš Tarybų Lietu
vos žmonėmis. Jie objekty
viai vertina lietuvių tautos 
pasiekimus ir jos gyvenimo 
pažangą. Už jų nuoširdumą 
susitikimų metu, nuoširdus 
ačiū!

Išklausęs tautiečių pasta
bas ir pageidavimus grįžau į 
tėvynę—Tarybų Lietuvą, ir 
su dar didesne energija 
ėmiausi darbų, stiprinančių 
mūsų kultūrinius ryšius.

P. Petronis
“Tėviškės” draugijos 

prezidiumo pirmininkas
(--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Išteisintas, bet byla 
dar nebaigta

Richard Allen

Washington.—Prez. Rea 
gano patarėjas tautinio sau
gumo reikalams Richard Al
len savo paties prašymu pa
sitraukė iš pareigų, ligi galu
tinai paaiškės jo byla, laiko
ma dar vienu skandalu Bal
tuosiuose rūmuose.

Mat Allen priėmė $1000 iš 
japonų žurnalisto žmonos, 
kai jisai suorganizavo inter
view tos moters vyrui su 
prez. Reagano žmona Nancy.

Pagal esamą tvarką tie 
pinigai turėjo būti perduoti 
administracijai, bet Allen sa
kosi juos pamiršęs savo įstai
gos seife. Dabar Teisingumb 
ministerija išaiškino, kad jis 
čia nepadaręs prasižengimo.

Allen dar negrįžta į savo 
darbą, nes bus tyrinėjami ir 
kiti dalykai—jo finansiniai 
reikalai, kuriuos jis gal nu
slėpęs, prieš ateidamas į 
Baltuosius rūmus.

Rašytojo Antano Žukausko — vienuolio 
šimtąsias gimimo metines pasitinkant

Kas nėra girdėjęs šios pa
vardės? Visi, turbūt, skaitė
me jo raštus. Visi gėrėjomės 
“Kaukazo legendomis”, gai
lėjomės tų žuvusių Klaipėdos 
krašto vaduotojų, kurie buvo 
vežami iš Klaipėdos į Didžią
ją Lietuvą, ir pro vagono 
langą pažvelgęs mėnulis, iš
budindavo juos, kad jie prisi
mintų savo žygdarbius, kad 
jie rašytojo A. Vienuolio 
valia, papasakotų apie savo 
meilę Lietuvai, apie savo 
nueitą kovų kelią ir žuvimo 
aplinkybes vaduojant Klaipė
dą 1923 m. Ir po šiai dienai, 
rodos, skamba ausyse vago
no ratų stuksenimas: “Čia 
vežami karžygiai, karžygiai, 
karžygiai”. . . Kas nesišyp- 
sojo iš carinio realizmo gynė
jų, skaitydamas “Inteligen
tų, palatą”, kas nesuprato, 
kad lietuvių liaudžiai yra 
svetimi dvarininkijos atsto
vai, perskaitę A. Vienuolio 
apysaką “Vėžys”. Romanas 
“Prieš dieną” pasakoja apie 
Lietuvos valstybės kūrimąsi. 
Vienas iš geriausių istorinių 
romanų lietuvių literatūroje 
yra A. Vienuolio “Kryžke
lės”, kur vaizduojamas Lie
tuvos didysis kunigaikštis 
Vytautas, jo kova už Lietu
vos laisvę. Romane puikiai 
pavaizduota lietuvių tautos, 
vadovaujamos Vytauto, kova 
su amžinaisiais Lietuvos 
priešais kryžiuočiais. Roma
ne puikiai pavaizduota XIV 
amžiaus lietuvių buitis, jų 
siekiai, puikiai vaizduojama 
Lietuvos gamta.

Istorinėje dramoje “1831 
metai” vaizduojamas 1831 m. 
sukilimas prieš rusus, pa
prastų žmonių aukojimasis 
už Lietuvos laisvę, lietuvių 
liaudies gerovę. Lietuvių ko
vas su kryžiuočiais A. Vie
nuolis vaizduoja pjesėje 
“Tvirtovė”. Kelia susižavėji
mą pjesė “Prieblandoje”. Vi
si minėti scenos, kūriniai bu
vo pastatyti Kauno, Panevė
žio, Kapsuko dramos teat
ruose.

Pokario metais bene ge
riausiame kūrinyje “Išdukte
rė” A. Vienuolis kelia mora
lines, psichologines valstie
čių gyvenimo problemas. Jis 
vaizdžiai rašo padavimus. 
Tai “Šventavartė”, “Naglio 
kalno lobiai”, “Medvėgalio 
pilis”, “Platelių ežero paslap
tis” vaizduoja herojiškos lie
tuvių tautos kovas su sve
timšaliais grobikais.

1952 m. A. Vienuolis iš
spausdina epinio užmojo ro
maną “Podžiunkiemis”. Tai 
klasių kovą kaime vaizduo
jantis romanas.

Kaimo tamsumą A. Vie
nuolis vaizduoja apysakoje 
“Paskenduolė.” Ji buvo in
scenizuota, o vėliau pagal ją 
parašyta opera.

A. Vienuolis vienas iš pir
mųjų pradėjo gvildenti inte
ligentijos ir valdininkijos te
mas. Daugelis jo kūrinių 
išversti į rusų, lenkų, bulga
rų, vokiečių, estų, latvių, 
gruzinų ir kt. kalbas.

Puikus A. Vienuolio apsa
kymas “Grįžo”, kuriame 
vaizduojamas vaistininkas po 
daugelio metų darbo svetur 
išsekinusio jo jėgas, atėmu- 
sio sveikatą grįžimas į gimti
nę.

Puikiai rašė A. Vienuolio 
plunksna. Puikūs jo kūriniai. 
Darbštus buvo jis. Literatū
ra buvo jo pomėgis. Jis buvo 
gimęs literatūrai. Jo kūri
niais žmonės džiaugiasi jau 
76 metus, kada pasirodė jo 
“Užkeiktieji vienuoliai” (1905 
m.) bei “Amžinasis smuiki
ninkas”. Už dalyvavimą 1904 
m. revoliucinėje veikloje 
Tbilisyje A. Vienuolis buvo 
pasodintas į kalėjimą. Po to 
jis parašė apybraižą “Kalėji
me”. Taigi, daug metų žavi
mės A. Vienuolio kūriniais. 
Ir ateityje jų neužguls už- 
marštės dulkių sluoksnis.

Būsimosios kartos gėrėsis A. 
Vienuolio raštais, o lietuvių 
tauta didžiuosis jais.

Beje A. Žukauskas-Vie
nuolis žymus ne tik kaip 
rašytojas, bet ir kaip farma
cininkas. Nuo 1900 metų jis 
savo gyvenimą sujungė su 
vaistine, tapo farmacininku. 
Dirbo Maskvos, Kaliarino, 
Železuovodsko, Tbilisio, Vla- 
dikaukazo (dabar Ordžoniki- 
drė) vaistinėse, o nuo 1922 
metų iki 1944 m. dirbo 
Anykščiuose, kur turėjo sa
vo vaistinę, visas jėgas sky
rė savo gimtinės žmonių 
sveikatos labui. Pagal A. Žu
kausko-Vienuolio sūnaus taip 
pat farmacininko, buvusio il
gamečio Platelių vaistinės 
vedėjo, dabar pensininko, 
gyvenančio Kaune Stepono 
Žukausko prisiminimus rašy- 
tojas-farmacininkas A. Žu
kauskas-Vienuolis vedė sani
tarinį šviečiamąjį darbą žmo
nių tarpe, sielojosi žmonių 
nemokėjimu naudoti vaistus, 
duodavo įvairius patarimus 
medicininiais klausimais. Už 
tai Lietuvos farmacininkai 
ruošiasi tinkamai (kartu su 
rašytojais, bei visais Lietu
vos žmonėmis) paminėti A. 
Žukausko farmacininko gimi
mo šimto metų jubiliejų. Be
je, mano kolekcijoje yra A. 
Žukausko vaistinės signatū
rų, kurios man primena ne 
tik žmogų, farmacininką, ra
šytoją A. Žukauską-Vienuolį, 
bet ir mokytoją, patarėją. Ir 
man, gyvenant B. Unyute, 
jis atsiuntė laiškų su patari
mais, kaip reikia rašyti, kur
ti.

Kaip gerą žmogų, nuoširdų 
globėją rašytoją A. Žukaus
ką-Vienuolį charakterizuoja 
tai, kaip jis rūpinosi atsitikti
nai lėktuve, skrendant į 
Maskvą, sutikta paprasta 
mergaite, kilusia iš Puželių 
km. Skaudvilės apylinkių D. 
Venskute (vėliau, 1957 m. 
tapusia mano žmona), kurią, 
nežinančią Maskvos, jis ap
gyvendino viešbutyje, rūpi
nosi jos maitinimu, parūpino 
mašiną pavežioti po Maskvą, 
susipažindino su Maskva, pa
rūpino bilietą tolimesnei ke
lionei, o grįžti jai į Mask
vą vėl parūpino nakvynę, 
bilietą kelionei į Lietuvą, 
apdovanodamas ją ir neimda
mas pinigų iš jos. Grįžęs į 
tėviškę, A. Vienuolis parašė 
laišką D. Venskutei, klaus
damas, kaip pavyko grįžti į 
namus. D. Venskutė atsakė 
A. Vienuoliui laišku. Už tai ji 
nuolat su dėkingumu prisi
mena rašytoją.

O dabar keletas rašytojo, 
farmacininko A. Vienuolio 
biografinių žinių. Antanas 
Žukauskas, vėliau pasiraši
nėjęs Vienuolio slapyvar
džiu, gimė 1882 m. balandžio 
7 d. Ažuožerių kaime, netoli

m. išvyko į 
dirbo vaistinėje 
03 m. išlaikė 
^idėjėjo egzami
nu dirbo Kalia-

Pėsčias praėjo 
kelią. Žavėjosi

endomis. 1904

dijavo farmaci- 
gavo provizo-

ūros paskaitų, 
spausdino “Vil- 
’, “Vaivorykštė- 
;e”. Pirmojo pa- 
metais jis daly-

nuo karo šelp-

2 m. gyveno 
uvo “Lietuvos”

Anykščių. 1899 m. baigė 
Liepojos gimnazijos keturias 
klases 1900 
Maskvą, kur 
mokiniu. 19 
vaistininko p 
nūs. 1903-07 
žino, Železu^yadsko, Tbili
sio Kaukaze, 
Gruzinų karo
Kaukazo gafnta, domėjosi 
Kaukazo tai^tų gyvenimu, 
papročiais, le
m. dalyvavo revoliucinėje 
veikloje, už ką buvo pasodin
tas į kalėjimą. 1907-08 m. 
gyveno Maskvoje, kur uni
versitete stu 
ją. 1910 m.
riaus diplomą. Maskvoje 
klausė litera 
Savo kūrybą 
niaus žiniose’ 
je”, “Aušrinė, 
saulinio karo
vavo Lietuvių draugijos nu- 
kentėjusiems
ti. 1918 m. grįžo į Lietuvą.
1919 m.-192: 
Kaune, kur b
dienraščio korespondentu, 
dirbo Švietimo ministerijos 
knygų leidimo komisijoje.
1920 m. redagavo žurnalą 
“Veja”, kurio 
meriai. Nuo 1922 iki 1444 m. 
dirbo Anykščiuose, nuosavo
je vaistinėje 
rėjo savo dėd 
Baranauskait 
šytojo, garsaus
Šilelio” — himno Lietuvos 
gamtai autor aus Antano Ba
ranausko klė 
iki šių dienų 
turistų lanko

1929-1930 m. lankėsi Vo
kietijoje, Austrijoje, Italijo
je, o 1938 m. 
mijoje. Nuo 
Vienuolis b 
Aukščiausios 
tatas. Mirė A 
m. rugpjūčio
čiuose. Jo naijne dabar įreng
tas muziejus,
aplanko dešimtys tūkstančių 
žmonių. 1982 m. visa Lietuva 
ruošiasi iškilmingai paminėt 
A. Vienuolio
mo metines. Jau dabar spau
doje pasirodo 
A. Vienuolį.

Kęstutis Balčiūnas
Kvėdarnos vaistinės vedėjas

išėjo trys nu-

ir kartu prižiu
rs (motina buvo 
ę) vyskupo-ra- 

Anykščių

telę, kuri stovi 
ir su malonumu 
ma.

pabuvojo Suo- 
1947 m. A. 

uvo Lietuvos 
tarybos depu- 

. Vienuolis 1957 
17 d. Anykš-

, kurį kasmet

šimtąsias gimi-

straipsniai apie

ooo

Antavilis
Svy/j švyliai prie ežero — 
pūko žiedų pabalvę 
tykiai tau kloju po galva 
ten, kur kelmai sutrešę, 

ten, kur paparčiuos žydi 
pelkių gėlė nerastoji — 
pelkių žaltvykslė, atstojanti 
taip
ir nejpustą židinį;

užbertam žemėm laužą 
durpėm pakvimpančio j

prieblandoj,

rasai per veidus riedant, 
rūkui į skardj šliaužiant. . .

Judita Vaičiūnaitė

♦
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Prie pasaulio žemėlapio AUDRA STIKLINĖJE

JAUNA VALSTYBE
Kas tie nusiginklavimo 

pasitarimų vądovai

Plati upė, prieš nuplukdydama savo smaragdinius vandenis 
į Karibų jūrą, dalija miestą pusiau. Visur matyti mediniai 
pastatai ant polių — mat čia dažnai būna potvyniai. Į dau
gybę uoste stovinčių laivų kraunamas cukrus, citrusai, me
diena, bananai, kava, kokoso riešutai, omarai ir krevetės. 
Dangaus ir jūros mėlynė, kaitri tropikų saulė, lapų žaluma, 
švelnus brizas, iš visur sklindantys populiaraus ritmo ,,regi" 
garsai... Taip aprašinėjamas Belizas — stambiausias miestas 
Ir uostas Centrinėje Amerikoje esančios to paties pavadinimo 
valstybės.

r 60-tūkstantinis Belizas, 
oficialioji sostine — Bel- 

dau- 
gy ventojų,

vienos jau- 
suverenios 
raudonos, 

vėliavomis, 
rugsėjo

i 21-ąją vietoj vi-

B5L/Z4S

ze- 
kad gy- 

aprūpinti 
Konkre- 
dirbami

nusausinama

KAJR I B U, 
JŪRA t

ir 
mopanas, turinti kiek 
Ekiu kaip 4000 
vis dar marguoja 
niausiu planetoje 
valstybes baltos, 
mėlynos spalvos
iškeltomis naktį iš 
20-osios 
siems laikams nuleistos bri
tų „Junion Džek”. Matyti ir 
kiti pėdsakai neseniai vyku
sių iškilmių, apvainikavusių 
40 metų trukusią beliziečių 
kovą už nepriklausomybę. 
Bet -šventinis pakilumas jau 
užleido vietą 
kaip išspręsti 
sias šaliai 
mas

Daugiau 
šimtmečio
baze sudarė vien miško 
teklių eksploatavimas, 
rojo pasaulinio karo 
karėse vertingų veislių me
diena sudarė 82 procentus 
visos kolonijos eksporto 
vertės. .Anglų kompanijoms 
ir privatiems savininkams, 
daugiausia anglams, prik
lausė dideli miško ir žemės 
sklypai. Iš viso anglai kont
roliavo daugiau kaip 
ketvirtadalius dirbamos 
mes.

Tačiau kolonizatoriams 
rūpėjo vystyti žemės
vietos gyventojų interesais. 
O grobuoniškai eksploa
tuojami Britų Hondūro (kaip 
anksčiau buvo vadinamas 
Belizas) miškų turtai 
sumažėjo.

Nuo 1964 m-, kai 
Hondūras išsikovojo

rūpinimuist, 
sudėtingiau- 

iškilusias proble-

kaip pusantro
Belizo ekonomikos 

iš- 
Ant- 
išva-

tris 
že-

ne- 
ūkį

labai

Britų 
vidaus

TRUMPI KOMENTARAI

l^)[Selmopan8s -

(GVATEMAlLP^ 
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=s Ai vadqrasx^ ikaragva 
RAMUSIS--- X 

VANDENYNAS^®

savivaldą, šalyje įvyko esmi
nių socialinių-ekonominių 
poslinkių. Vieningosios na
cionalinės partijos vyriau
sybė, vadovaujama Dž, Prai- 
so, kuris tais pačiais metais 
tapo šalies ministru pirmi
ninku, įvykdė žemės refor
mą, paskirsčiusi neturtin
giesiems 80000 hektarų že
mės. Buvo įkurti žemės ūkio 
ir žvejų kooperatyvai. Ta
čiau Belizas tebera atsilikusi 
agrarinė šalis su nuo Ame
rikos ir Anglijos kapitalo 
priklausoma ekonomika.

Iš Belizo j JAV ir Kana
dą daugiausia eksportuojama 
cukraus ir citrusų — apelsi- 

bei greipfrutų. Cukra- 
plantacijos užima

jimui auginami kukurūzai, 
ryžiai, manioka, pupos.

Nepriklausomo Belizo vy
riausybe, kuriai vėl ėmė va
dovauti Dž. Praisas, paren
gė šalies ekonominio vysty
mo iki 1983 m. planą, ku
riame numatyta didinti 
mės ūkio gamybą, 
ventojai būtų 
maisto produktais, 
čiai bus didinami 
plotai,
daugelis pelkių bei lagūnų.

Galimu pajamų . šaltiniu 
savo projektams finansuoti 
vyriautybe laiko užsienio 
turizmą. Įstabi gamta, švel
nus klimatas, pakrante 300 
km b^s.ilesv.ntis koralų ri
fų ruožas jge.lins ateityje Be
lizą paversti Karibų jūros 
turistiniu ,4>erlu''.

Šiandien jaunai valsty
bei iškilusios ir tokios prob 
lemos, kaip kelių tiesimas, 
komunikacijų sistemos, ener
getinės bazes kūrimas. Vy
riausybė tikisi, jog bus gali
ma eksploatuoti žemyninia
me seile aptiktas naftos at
sargas.

Belize gyvena 160000 žmo
nių. Iš jų daugiausia negrų 
.... vergų afrikiečių palikuo
nių, senbuvių — indėnų ir 
mulatų. Viena svarbiausių 
problemų ruošti nacionali
nius specialistų kadrus. Pir
miausia vyriausybė planuoja 
atidaryti keletą žemės 
technikos mokyklų.

Reikšmingas jaunos
tvbes uždavinys — teritori
nio vientisumo gynimas, gre
siant aneksijai iš Gvatema
los. Pastarosios militaristų 
pretenzijas remia JAV naf
tos monopolijos, kurios 
Gvatemalos reakcinį reži
mą laiko patikimesniu part
neriu už nepriklausomo Beli
zo vyriausybę.

ūkio

vals-

nų
nendrių
daugiau kaip trečdalį pasė
lių ploto. Nedideliais kie
kiais eksportuojami ir bana
nai, kava, kakava bei ana
nasai. Gyvulininkystė men
kai išvystyta. Vidaus varto-

G. FESENKA
TASS

Apie plyšį ir dar kai ką
Tur būt, kad nėra senes

nės ir labiau pabodusios pro
blemos nei “tėvų” ir “vaikų” 
ginčas, skirtumai tarp “seni
mo ir jaunimo”, arba, kaip 
dabar labai moderniai sako
ma—“generacijų plyšys”.

Buržuazinei emigracijai ši 
problema savotiška: be 
bendražmogiškos pusės, ji 
dar atskiesta ir “tautiniu-pa- 
triotiniu” vandenėliu, ir pa
skaninta “vadavimo” prie
skoniais.

Ir išties. Kaip rodo gausūs 
gyvenimo faktai, juo triukš
mingesnes ir labiau “patrioti
nes” kalbas drožia tėvas— 
tuo labiau nuo lietuvybės (o 
jei tiksliai kalbėti—nuo jos 
likučių) atsitrūkęs sūnus.

Apie tai daugybę kartų 
rašė ir pačių “veiksnių” 
spauda, ieškodama pačių 
įvairiausių tos emigracinės 
ligos gydymo receptų. Iki 
šiol—labai nesėkmingai, nes 
minimas plyšys ne siaurėja, 
o atvirkščiai—platėja. Štai 
ką neperseniausiai rašė Chi- 
cagos “Draugas”.

“Žvelgdami į lietuviško gy
venimo skerspjūvį, lengvai 
pastebime, kad yra kelios 
kartos, kurios savo tarpe 
nepajėgia surasti bendros 
kalbos. Tai galima pastebėti 
ne tik tautiniuose darbuose 
ir ideologiniuose sąmbūriuo- 
se, bet ir pažiūrose į vietos 
gyvenimą, ypač politines ap
raiškas”. Už šių mandagių ir 
labai miglotų žodžių slypi 
paprasta ir nesudėtingais žo
džiais lengvai nusakoma rea
lybė. Senoji reakcinė emi
gracija yra tiek sustabarėju
si ne tik požiūriu į lietuvybę, 
bet ir į “normalų” amerikie
tišką gyvenimą.

Iš prieškarinės Lietuvos į 
užatlantį tos kartos veikėjai 
ir veikėjukai atsivežė ir dar 
iki šių dienų sėkmingai kulti
vuoja siaurą provincializmą, 
smulkmeniškumą ir kraštuti
nį reakcingumą, sustingimą,

kuris kyšote kyšo netgi vie
tos sąlygomis. Tai pasireiš
kia vertinant kasdienius reiš
kinius ir ypatingesniais įvy
kiais. Visiškai neatsitiktinai, 
pavyzdžiui, per Amerikos 
prezidento rinkimus lietuviš
kieji “veiksniai” rėkia už 
pačius reakcingiausius kandi
datus. Visiškai neatsitiktinai 
jiems patiko karas Vietna
me, ir jie tada mėgino būti 
daug aršesniais “patriotais” 
už tikruosius amerikiečius.

Dabar, kai visas pasaulis— 
tame tarpe ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų vakarie
tiškieji sąjungininkai—su di
džiuliu nerimu stebi, kaip 
Jungtinės Valstijos spartina 
ginklavimosi varžybas, kaip 
jų vadovai vis atkakliau ir 
įžūliau kalba apie “riboto 
branduolinio karo galimu
mą”—grupelė apkerpėjusių 
lietuviškos kilmės reakcio
nierių visa tai sveikina su 
neslepiamu pasitenkinimu.

Ar gali atsirasti daug jų 
šalininkų? Netgi iš jų pačių— 
ir ypač iš jų vaikų—tarpo?

Be abejo, kad ne.
Neveltui tame pat straips

nyje “Draugas” toliau rašo:
“Kartais atrodo, jog kiek

viena karta yra taip skirtin
ga, jog net viena kitą laiko 
svetima sau ir lietuviškam 
reikalui . . . Neranda bend
ros kalbos, kai vieni vis 
mano tebesą vadai, o kiti 
turi tik klausyti . . . Dides
nis skirtumas atsiranda, kai 
pradedama politikuoti”.

Na, ką reiškia politikuoti 
veiksnišku supratimu—žino
ma labai gerai ir labai seniai. 
Tai reiškia vienas kitų kelio
nes, begalinį savęs gyrimą ir 
tokio pat lygio priešininkų 
maišymą su žemėmis ir dar 
su kai kuo. “Lietuviškas rei
kalas” taip pat nelabai toli 
nusiritęs nuo veiksniškos 
“politikos”: dergti dabartinę 
Lietuvą, žadėti ją ir toliau 
(kaip ir iki šiolei) “vaduoti”.

Tuo metu, kai visame Vaka
rų pasaulyje beliko vieninte
lė galus su galais vqs besu- 
durianti lietuviška gimnazija 
Vakarų Vokietijoje, tuo me
tu, kai lituanistinės vargo 
mokyklėlės vos egzistuoja— 
trūksta ir mokinių, ir moky
tojų, ir daugiakalbių tėvų 
entuziazmo savo atžalas nors 
keletu sakinių pramokyti lie
tuviškai.

. . . Taigi, kai tokiomis 
sąlygomis tas tradicinis ply
šys tarp “tėvų” ir “vaikų” ne 
siaurėja, o vis didėja ir ple
čiasi—reiškinys visiškai na
tūralus. Jo priežastys—pa
čioje tos visuomenės prigim
tyje. Vladas Mikšys

MEDŽIAGA PJOVIMO 
ĮRANKIAMS

Kietiems juodiesiems meta
lams mechaniškai apdirbti gali
ma naudoti įrankius, pagamintus 
iš superkietos, polikristalinės, 
kubinės struktūros medžiagos 
boro nitrido pagrindu.

Si medžiaga, pavadinta ambo- 
ritu, gerokai kietesnė už volfra
mo karbidą ir keramines me
džiagas molio pagrindu ir tin
ka trapiam lietam ketui, pa
prastam grūdintam plienui ir 
įrankiniam plienui mechaniškai 
apdirbti.

Ne taip seniai—1981 m. 
pradžioje—ir ne taip toli— 
slauniame Toronto mieste— 
susirinko kartą lietuvių 

I “veiksniai”. Susėdo žymesni 
I “veiksniai” į prezidiumą, eili- 
nukai “vaduotojai”—salėje, 
ir prasidėjo iškilmės. Viskas 
tekėjo įprastine vaga—vieni 
sakė gražias kalbas, kiti 
klausė ir plojo. Tačiau jau po 
pusvalandžio kurie ne kurie 
“veiksniai” padarę rimtus 
veidus, atmerktom akim 
snaudė, o kiti atvirai žiova
vo. Ir niekas dėl to nekal
tas—juk ne aštuoniolikiniai 
susirinko, tai viena. Antra— 
jau daug metų šiose prakal
bose nebuvo nė už centą ko 
nors naujo. Darėm—pada
rėm, darysim—dar ne tiek 
pridarysim. Svarbu, kad tau
tiečiai įsisąmonintų vieną pa
prastą tiesą—kuo daugiau 
bus sumesta dolerių, tuo 
trumpesnis kelias Lietuvon. 
Atrodė, taip viskas ir baig
sis: priims rezoliuciją, pasi
mels už Lietuvą ir išsiskirs
tys namopi . . .

Bet čia žodžio paprašė jau
nas kunigėlis pavarde Ba
rauskas. Žiūrėk, nustebo 
vieni, jaunas, o lietuviškai 
moka—juk tai ne kasdien 
sutinkamas dalykas. Žiūrėk, 
nustebo antri, jaunas, o ku
nigystės luomą pasirinko— 
tai dar rečiau išeivijoje su
tinkamas dalykas. Tačiau ne
trukus nuostaba neturėjo ri
bų—jaunasis kunigėlis pasi
rodė esąs ne iš kelmo spir
tas. Šnekėdamas apie politi
nius išeivijos veiksmus, ku
nigėlis staiga pareiškė, kad 
jų įtaka—“Jų įtaka yra arba 
minimali, arba faktiškai 
neegzistuojanti”. Prabudo 
salėje snaudę “veiksniai”, 
neramiai suerzeliavo prezi
diumas. Negera nuojauta 
apėmė plačiuosius dipukiš- 
kus sluoksnius, nes tokia 
pradžia nežadėjo nieko gero. 
Ir—kaip pirštu į akį! Atsipū
tęs kunigėlis tęsė: “Tų orga
nizacijų vadovybės, idėjos ir 
metodai yra pasenę, pavar
gę, banalūs”.

Įdomu, kaip jums visa tai 
patinka? Žinoma, pajutęs, 
kad vos nepribaigė publikos, 
šitas velnių priėdęs kunigėlis 
padėjo vynioti į vatą, minkš
tai kloti, ir visaip bandė 
ištiesinti perlenktą lazdą. 
Nenoriu, girdi, įžeisti nei tų 
organizacijų vadų, nei jų 
narių. Tarsi nebūtų išdėjęs 
juos visus į šuns dienas . . . 
Esu tikras, tvirtino, kad jie 
visi—labai geri žmonės. Ir 
“veiksnių” “iškepamos” meti
niuose suvažiavimuose rezo
liucijos, girdi, yra nuošir
džios ir rimtai skambančios.

Žodžiu, atsiprašinėjo kuni
gėlis, atsiprašinėjo, tačiau 
bjaurus charakteris vėl paė
mė viršų, tada jis ir sako 
“deja, tos pačios rezoliucijos 
kartojamos metai po metų ir 
labai retai viena kita būna

Lydai ir lyrai
Aš ranka paliesiu, Lydą, lyrą — 
Aukso plauko pobūdžio stygas. 
Kriaušės byra, lapai žemėn byra — 
Sminga tarsi raidės i knygas.

Rieda kriaušės, Lyda, lyg j Letą 
Metai ir paskęsta vandeny. 
Žvelk į lėtą lapų šj baletą 
Ir atmink, kad kartą gyveni

Jei priimsi tu mane už gidą, 
Lyda, aš nuvesiu šia gatve 
Dar į neregėtą nematytą 
Čekijoj pavasarį tave.

Aš užgausiu, Lyda, lyrą tyrą — 
Kaip skambi ši krištolo taurė, 
| kurią šie mano žodžiai byra 
Ir vynu pakvimpa vakare.

Tu priimki lapų šią palydą,
Lyda, kaip rudens gelsvus žodžius. 
Siūlau šį sulytą spalį, Lyda, 
Vėl pradėt gegužį iš pradžios.

Eduardas Mieželaitis

konkreti, žadanti pasikeitimą 
arba iškelianti naują mintį”.

Sukruto, suvilnijo “vaduo
tojai” nuo plikų pakaušių 
šaltą prakaitą braukia ir nie
kaip nesupranta, ko šis dva
siškas tėvelis iš jų, “šaltojo 
karo” veteranų, nori? Karto
jamos tos pačios rezoliucijos? 
Tai koks čia kriminalas? Juk 
visose šaukiama apie tą pa
tį—kaip išvaduoti ašarose 
paplūdusią tėvynę, kuri lau
kia nesulaukia savo elito, 
pabėgusio į tolimus užjūrius. 
Ir ką gi naujo čia sugalvosi? 
Ne tokie galvojo—nieko gud
resnio nesugalvojo, nors idė
jų būta net ir labai origina
lių: pavyzdžiui, įsteigti Loty
nų Amerikoje ar dar kur 
naują atsarginę Lietuvą. Įdo
mu, ką gi gali mums pasiūly
ti šitas nepasiplunksnavęs 
kunigėlis, skeptiškai lingavo 
galvomis vyresnieji “vaduo
tojai”.

Tačiau kunigėlio būta, kaip 
jau minėjome ne pėsčio. Ap
žvelgęs salėje sėdinčiuosius, 
Barauskas staiga, be jokių 
atsiprašinėjimų išdrožė: “No
rėčiau pamatyti naujų veidų 
išeivijos lietuvių vadų tarpe. 
Siūlyčiau, kad visi dabarti
niai valdybų nariai kiekvie
noje lietuviškoje organizaci
joje atsistatydintų. Jiems 
neturėtų būti leidžiama eiti 
bet kokias visuomenines pa
reigas dešimt metų”. Salėje, 
ko gero, įsivyravo mirtina 
tyla. O po to kito didžiulis 
alasas. Visai dvasiškas tėve
lis pasiuto, įniršo dipukai. 
Norėtų pamatyti naujų veidų 
vadų tarpe! Ar tik ne savo 
abrozdėlį norėtų tenai pama
tyti? Tik pamanykit—siūlo 
visiems masiškai atsistaty
dinti! Uždrausti vadovauti 
net dešimčiai metų! Įdomu, 
keli sėdintys salėje po dešim
ties metų dar “tebevaduos”? 
Juk dauguma bus jau išsiva
davę nuo visų žemiškų rū
pesčių. 0 danguje VLIK-as 
nereikalingas . . .

Maža to—įsismaginęs, ku
nigėlis prikalbėjo visiškai 
neįmanomų dalykų! “Lietu
va—pasakė jisai,—priklauso 
jiems, o ne mums!” “Kai 
kurie gal teigtų,—pridūrė 
kunigėlis, kad toks mano 
pasisakymas atsiduoda išda
vimu ar bendradarbiavimu 
su priešu, tačiau mano min
tis visai kitokia”. Atsiduoda 
išdavimu, atsiduoda, vien
balsiai suriko vyresnieji 
“veiksniai”, o jaunesnieji 
taktiškai nutylėjo. Jeigu visi 
dipukiškų organų vadovai 
dešimčiai metų bus išvaryti į 
pensiją, vadinasi, vakuojan
čios vietos atitektų jiems. Ko 
gero, tas dvasiškas tėvelis 
žino, ką sako, tyliai mąstė 
jaunesnieji. Deja, deja, ta
čiau didžiąją “veiksnių” dau
gumą sudarė ne jie . . .

Mes nežinome, kuo pasi
baigė ši audra stiklinėje arba 
jaunųjų “veiksnių” mūšis su 
nusenusiais konservatoriais, 
tiesą pasakius, pabaigos dar 
nematyti. Tačiau atsiliepimų 
išeivijoje jau nemaža. Štai ką 
parašė Kanados lietuvių laik
raštyje “Tėviškės žiburiai” 
mokytojas Rinkūnas: “Gir
dint tokias mintis, “verkė iš 
skausmo širdis”, kaip Mairo
nis sakė. Tiesiog norėjosi 
atsikelti ir išeiti”. Įdomiai 
suregavo į tai liberalais save 
vadinantys atviro žodžio my
lėtojai, susibūrę “Akiračiuo
se”: “Ši mokytojo Rinkūno 
reakcija tik parodo, kokia 
yra praraja tarp išeivijos 
vyresnės ir jaunesnės kartos 
ir iki kokio laipsnio yra 
sustingęs galvojimas tų as
menų, kurie gyvena tik 
praeitimi”.

Geriau ir norėdamas nepa
sakysi. Atrodytų, tarsi ne iš 
“vaduotojų” lūpų tai išgirdo
me. Tad belieka palinkėti 
daryti išvadas . . .

Kazys Bagdonavičius

Geneva.—Nors ir suprantama, kad 
nepareina nusiginklavimo derybų sėk 
tojų dėmesiui spauda pateikia infor 
TSRS vadovus.

Paul Henry Nitze, 74 m. 
amžiaus, yra žinomas kaip 
kietas ir kantrus derybinin
kas. Jis ilgokai dalyvavo 
derybose kaip narys grupės, 
kuri darbavosi paruošiant 
strateginių ginklų apribojimo 
(SALT) sutartį. Ji buvo pasi
rašyta prez. Carterio, bet 
JAV Senatas jos niekados 
neratifikavo. Jis pasitraukė 
iš tos grupės 1974 m.

Gimęs Amherst, Mass., 
Nitze baigė Harvardo uni
versitetą ir dirbo investavi
mo srityje, o nuo 1940 m. 
įvairiose pareigose dirbo de
mokratų ir republikonų val
džioms. Prezidentų Kennedy 
ir Johnson laikais jis buvo 
Laivyno sekretorium.

nuo delegacijų vedėjų 
mė, bet savo skaity- 
macijų apie JAV ir

vicinski, 45 m. amJulijus
žiaus, savo karjerą pradėjęs 
dirbdarr 
1978 m.
ambasai
ambasa
ambasadoje Bonnoje.

as Vakaruose. Nuo 
jis buvo antruoju po 
doriaus tarybinėje 
doriaus tarybinėje

1972 m. jis darbavosi ketu
rių vyr 
pasiekiant susitarimo dėl 
nuolatinių vizitų abiejų Ber
lyno dalių gyventojų.

iausybių derybose,

Jo mokytojas yra'ambasa
dorius Vladimir Semenov, 
kuris vai 
jungos derybose dėl SALT 
sutarties 
kad jis esąs nepaprastai ga
bus ir kc 
savo pos

dovavo Tarybų Są-

. Vokiečiai tvirtina,

mpetentingas šiame 
;e.

LIETUVOS ŽINIOS
NETRUKUS ĮKURTUVĖS

Netoli Lekėčių iškilę nauji 
pastatai užima per 30 hekta
rų, juose bus užauginama 
daugiau kiaulių negu dabar 
visame Šakių rajone. Tarpū- 
kinė gyvulininkystės įmonė 
šių metų pabaigoje ruošiasi 
švęsti įkurtuves, praneša 
“Draugas”.

Busimosios^ įmonės darbuo
tojams jau anksčiau buvo su
ruošti trijų mėnesių kursai, o 
dabar Lekėčiuose įsteigtas 
Kaišiadorių profesinės tech
nikos mokyklos filialas, ku
riame neatsitraukiant nuo 
darbo galima įsigyti kiauli
ninkystės operatorių profesi
ją. Lekėčiuose taip pat kyla 
daugiaaukščiai namai kom
plekso darbuotojams, stato
mas 90 vietų vaikų lopšelis- 
darželis.

SIŪLO “JIESIA”
Dauguma dailiosios kera

mikos dirbinių, kuriuos ma
tome parduotuvėse, paga
minti Kauno “Jiesioje”. Jie 
populiarūs ir užsienyje. “Va
karinės naujienos” informuo
ja, kad molinius indus ir 
dekoratyvinę keramiką per
ka Čekoslovakija, Vokietijos 
Demokratinė Respublika, 
Lenkija, Suomija, o šiemet 
užsisakė ir Kanada.

“Jiesia” kasmet atnaujina 
maždaug trečdalį savo gami
nių. Ateinančiais metais ji 
pradės gaminti kaulo porce
liano dirbinius. Jų gamybai 
statybininkai baigia įrengti 
“Jiesioje” naują cechą, kurio 
metinės produkcijos vertė 
sieks 1300 tūkstančių rublių.

SVARBIAUSIAS 
KOMBINATAS

Vakarų laivų remonto ga
mybinio susivienijimo valgy
klose kasdien patogiai papie
tauja beveik 6 tūkstančiai 
žmonių. Susivienijime veikia 
taip pat dvi kulinarijos par
duotuvės, konditerijos ce
chas.

Darbininkų visuomeninis 
maitinimas labai pagerėjo, 
įsteigus vieningą šių įmonių 
kombinatą, pasakoja “Tary-

eralinis direktorius 
. Įrengtos dvi dieti- 
nimo salės. Dokų 
Bandomojoje laivų 
įmonėje atidaryti

binėje K aipėdoje” susivieni
jimo ger 
L. Pricas 
nio mat 
ceche ir 
remonto
kompleksinio karšto maisto 
paviljonai. Pradėjo veikti na
cionalinių patiekalų kavinė.

os laikinai nukrei-

RUOŠIAMI ELEKTRINĖS 
BASEINAI

Iš šimto metrų aukščio kris 
Kauno marių vanduo, sukda
mas Kaišiadorių hidroaku- 
muliacinės elektrinės turbi
nas. Apatiniame baseine— 
mariose — darbuojasi žem
siurbės.
pė nauja haga Strėvos upelį, 
gilina žerr 
da tiesti v
marių dugno statyboms bus 
pumpuojamas žvyras.

Viršutinį—300 hektarų ba
seiną, rašo laikraštis. Į ko
munizmą” 
16-17 met
Dabar dahomas bandomasis 
pylimo ruc 
to” institu 
toje tiria gruntą, efektyviau
sius jo sutankinimo būdus.

utinę daubą, pade- 
amzdyną, kuriuo iš

reikės apjuosti 
’ų aukščio pylimu.

žas, “Hidroprojek- 
lo specialistai vie-

PER PAMAINĄ-90 
TŪKSTANČIŲ DĖŽUČIŲ

Tokį kiekį mėsos konservų 
dėžučių, kurių kiekviena sve
ria 350 gramų, išleis atiduo
tas naudoti antrasis Klaipė
dos mėsos 
pleksas. Ji 
galingesnis 
sį. Uostamiesčio mėsos kom
binatas, p 
Klaipėda”, 
šios produ 
respublikojie.

Kartu su naujuoju kom
pleksu konjibinato darbuoto
jams pasta 
tinis korpusas, nauja valgyk
la.

kombinato kom- 
s puspenkto karto 
už iki šiol veiku-

ažymi 
yra 

k ei jos

“Tarybinė 
pagrindinis 
gamintojas

ytas erdvus bui-

nko
A. Petrauskas

R 
LAIKRAŠTI 
"LAISVI"

MKITE
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. . . Į Spitrėnus ir juose

Kai iš Utenos atpėstinęs j 
Spitrėnus, stabtelėjau čia 
apsižvalgyti, čioniškiai sužiu
ro išpūstomis akimis nelyg 
viduryje dienos ir viduryje 
miestelio būtų sutikę mešką. 
Esą korespondentas, o pa
žiūrėkite — ant savo pašlei- 
votų batų, o ne ant mašinos 
ratų. Et, nežinojo jie, kaip 
tuose batuos dega kojos, bet 
dar laikiausi, net buvau lai
mingas. Kelias parodė daug 
grožio, o išsijudinusios min
tys kabinasi už kiekvieno 
reginio, — apsikabino, pešio
ja juos ir, atrodo, kad po 
tokių operacijų paregėti 
vaizdai įsišlovina atmintyje 
visam laikui. Beje ilgam įsi
mins ir Kauno “Spalio” fabri
ko dar nauji 42 numerio 
batai, apkepinę kojas skau
džiomis pūslėmis.

Į Spitrėnus galima ateiti 
geresniu keliu, tačiau nera
tuotam bet koks kelias — 
geras kelias. Prie Droničėnų 
susitikau tris moteriškaites. 
Jos ėjo priešpriešiais per 
pečius persimetusios neštu
vus, ant kurių kabaldavo 
balti pieno bidonėliai. Pradė
jau atsegi nė t i foto aparatą.

— Ne ne! Mes dar šian
dien nesiprausę, — užprotes
tavo.

— Tai kad vistiek gra
žios,— giriu jas.

— Jei tau gražios, tai žiū
rėk, bet kitiems nerodyk. 
Užsirūstinsim mirtinai . . .

Pabūgęs rūstybės pasitei
ravau kelio į Spitrėnus. Ko
dėl j Spitrėnus? Ogi bala 
žino! Manasis žemėlapis dar 
vis rodė, kad Spitrėnai yra 
apylinkės centras, bet jau 
ne. Radau juose tik apylinkė 
Darbo žmonių deputatų Ta
rybos vykdomojo komiteto 
dviaukšti pastatą, kur žemu
tiniame aukšte įsikūrę biblio
teka, taupomoji kasa ir paš
tas. Antrame aukšte gyveno 
nuomininkės, sakė, dvi gra
žios merginos.

— Į Spitrėnus? Tai eik per 
Vaikutėnus, kelias geresnis. 
Bet galima ir per dvarą.

‘‘Per dvarą” buvo čia pat, 
po dešinei. Užkilęs į kalniuką 
žlegsėjau mašinų išmaltu pil
nu purvo keliu ir tik nuėjęs 
puskilometrį galėjau nusirai- 
toti kelnes — kelias dabar 
buvo pažvyruotas, lanksty
tas ir kuprotas. Gražu. Vaiz
dinga. Jeigu žmogus nori 
apsvaigti vaizdais, tai, sa
kau, geriausia tam priemo
nė — kelionė pėsčiomis. 0 
Spitrėnuose stebėjosi: nugi, 
sako, žurnalistas . . . Nors 
imk ir nepatikėk!

Aš gi džiaugiausi, jaučiausi 
turtingesnių ir, pasakysiu, 
net šį tą nuveikęs visuome
nės labui, nes, ana, įgriuvęs į 
aukšto pareigūno kabinetą 
pareikalavau:

— Reikia išsaugoti didelį 
gabalą žemės su visais jo 
vienkiemiais.

— Tai neatitinka mūsų 
partijos generalinės lini
jos,—atsisakinėja pareigū
nas.

— Aš ne apie liniją, o apie 
grožį, — sakau jam ir dar 
pridenu, kad, esą, partijos 
generalinėje linijoje yra ir 
mano, ir kiekvieno mūsų 
asmeniška linija . . .

Pareigūnas kantriai aiški
no gyvenviečių privalumus, 
aukštai iškeldamas jų teikia
mus patogumus žmogui — 
vandentiekis, kanalizacija, 
klubai, knygynai, kinas, pa
silinksminimai, organizuoti 
susitikimai su įžymybėmis,— 
viskas vietoje, tiesiog gali 
nosimi atsiremti ir aš žino
jau, kad jis kalba teisybę. 
Vienkiemijai tokių patogumų 
nesukurti, tačiau šiose kalvo
tose, griovomis supjaustyto
se, kalneliais ir kloniais ap
kaišytose vietose jauku buvo 
matyti, kaip dažnai spalvoti 
vienkiemių namai sumaniai 
derinasi prie gamtovaizdžio.

| Žmogus čia turėjo turtingas 
sąlygas įvairiai kurtis ir jo
mis pasinaudojo. Nereti gra
žūs sodybų ir gamtovaizdžio 
deriniai skatino žibinti min
tis, norą išsikalbėti ir net 
savo paties galvoje įsteigti 
aukšto pareigūno rezidenci
ją.

Mano kelias, prabėgęs ne
toli kalnelio, kur gražiai už
laikytos kapinaitės, susikirto 
Spitrėnuose su kitu ir čia, 
priešais Našlinienės sodybą, 
stovėjo stogastulpis su orna
mentuotu kryžkelių, o viršu- 
galyje iškėlęs nagingą kal
vystės kūrinį. Stogastulpis 
— ne tik stogastulpis, bet ir 
liaudies meno kūrinys, sau
gomas valstybės. Nedidelės, 
geltonai išdažytos medinės 
bažnyčios šventoriuje stovi 
ornamentais išpuoštas kry
žius, irgi su pritvirtintu prie 
jo valdišku užrašu: liaudies 
meno kūrinys saugomas val
stybės. Spitrėnų bažnytėlė 
tikinčiuosius kviečiasi žalva
riniu 1794 m. pagamintu var
pu, kuris priskirtas prie va
dinamų vietinės reikšmės 
dailės paminklų. Deja, jo 
nepačiupinėjau, nes dievo, o 
ir prie jų esantys vargoninko 
namai buvo užrakinti.

— Mažėjame, — graudžiai 
pasakė apie Spitrėnus Marija 
Juozėnienė. Turėjome apy
linkės vykdomąjį komite
tą — neturime, turėjome 
aštuonmetę mokyklą — irgi 
jau neturime. Pasiliko tik 
pirma, antra, trečia klasės, 
bet girdėti, kad ir jų nebus.

Norėjau užklysti į buvusią 
aštuonmetę, net pakilau 
priešduriniais 'Cemento laip
teliais, tačiau grėsmingas už
rašas, pritvirtintas prie du
rų, studentų administracijos 
vardu įsakmiai reikalavo 
“nueiti į artimiausią ežerą ir

Juozėnų sodybą puošia ir bičių aviliai

pa
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ŽINIOS IS LIETUVOS
ATGIMSTA BIRŽŲ 
PILIS

Beveik tris šimtus metų 
dūlėjo Biržų bastioninės pi
lies griuvėsiai. Biržų restau- 
racinių dirbtuvių meistrai 
prikelia naujam gyvenimui 
pilies reprezentacinius rū
mus—sąjunginės reikšmės 
architektūros paminklą.

Maždaug trečdalis restau
ravimo darbų—daugiau kaip 
už pusę milijono rublių—jau 
padarytą, informuoja “Bir
žiečių žodis”. Išorės mūro 
darbai bus baigti po pusme
čio, bet pastato viduj iš 
menkų pėdsakų reikės at
kurti apie 40 senovinių salių, 
kambarių ir kitų patalpų.

Rekonstruotuose trijų 
aukštų renesanso stiliaus rū
muose įsikurs Biržų krašto
tyros muziejus ir biblioteka.

PLEČIAMA PRAMONĖ
Pastaraisiais dešimtme

čiais Kuršėnai tapo stambiu 
industrijos centru, primena 
Šiaulių rajono “Leninietis”. 
Nedidelė Daugelių plytinė 
paversta statybinių medžia
gų gamybiniu susivienijimu, 
kuris kasmet patiekia per 
1300 milijonų plytų, apie 40 
milijonų šiferio lakštų, be
veik 50 milijonų drenažo 
vamzdžių, nemažai kitos pro
dukcijos. Dabar statoma

Tikintieji gražiai užlaiko Spi- 
trėnų bažnytėlę.

Valstybės saugomo stogo- 
stulpio viršus.

nusiplauti batus”. Maniesiem 
ši priežiūra buvo reikalinga, 
tačiau, pirma, jie to šiandien 
nenusipelnė, o antra — buvo 
neaišku, kur yra artimiau
sias ežeras?

Mostelėjau ranka, ir pa
traukiau toliau:

— Luktelėkite, tuojau at
važiuos autobusas, — pa
šaukė nuo parduotuvės bal
tai apsivilkusi moteriškaitė.

— Dėkui, dėkui, — pasa
kiau garsiai šiuos du žodžius, 
o patyliukais ir tik sau: — 
Kokie mieli, a! Kokie puikūs, 
dosnūs širdimi ir dėmesiu 
mūsų kaimų žmonės.

Pranas Karlonas

nauja gamykla, kuri plytų 
išleidimą dar padidins treč
daliu.

Plečia pajėgumus ir kitos 
Kuršėnų įmonės. Rekon
struojamas vienas seniausių 
respublikoje cukraus fabri
kas. Didina darbų apimtį 
Kuršėnuose įsikūręs Šiaulių 
rajono Komunalinių įmonių 
kombinatas, Durpių įmonė, 
Miško pramonės gamybinis 
susivienijimas. Gerą paklau
są šalyje ir užsienyje turi 
Kuršėjų puodžių dirbiniai.

DAUGIAU IR 
ĮVAIRESNIŲ

Šilutės baldžiai, praneša 
“Komunistinis darbas”, išsi
kovoja vis geresnes pozici
jas, lenktyniaudami su savo 
kolegomis baltarusiais iš Bo- 
bruisko ir Žlobino miestų, 
kur taip pat daromi virtuvi
niai baldai. Pastaraisiais me
tais šilutiškiai keletą kartų 
atnaujino savo gaminių asor
timentą: “Laumę” pakeitė 
“Ventė”, o ją—“Agila”. Kitą
met jie patieks naujus pietų 
baldus “Varsa”.

Kasmet Šilutėje dabar pa
gaminama virtuvinių baldų 
daugiau kaip už aštuonis 
milijonus rublių. Artimiau
siais metais planuojama dar 
pupsantro karto padidinti jų 
gamybą.

LIAUDIES
DAINININKĖ

1981 m. lapkričio 28 dieną 
sukako septyniasdešimt me
tų Beatričei Grincevičiutei. 
Kuo žymi ši moteris? Ką ji 
davė lietuviams, ką ji davė 
žmonijai, kad jos vardas ta
riamas su didžiausia pagar
ba. Beveik kiekvienas esame 
girdėję ją dainuojant ar tai 
per radiją, televiziją, plokš
telėse, ar tai salėse. Jos 
puikus balsas—lyrinis sopra
nas užburia visus. Ji mėgsta 
dainuoti J. Gruodžio, F. Šu
berto, J. Bramso, N. Rims- 
kio Korsakovo, S. Prokopje- 
vo ir kt. kompozitorių kūri
nius. Bet daugiausiai lietuvių 
liaudies dainas.

Per savo gyvenimą ji dai
navo gerokai daugiau tūks
tančio vokalinių kūrinių. 
Šiuo laiku jos septyniasde
šimt metų jubiliejaus proga 
apie ją sukurtas filmas “Bea
tričė”, parašyta knyga “Bea
tričė”, rengiama daugiau 
įvairių renginių jai pagerbti. 
Vaikystėje ir jaunystėje teko 
matyti jos brolį Grincevičių, 
kuris puikiai grodavo smui
ku.

Beatričė Grincevičiutė gi
mė 1911 m. lapkričio 28 d. 
Stolaukėlyje, Vilkaviškio ra
jone. Vaikystėje ji neteko 
regėjimo—tapo akla. Bet tai 
nepalaužė jos. Savo dėdės, 
Varšuvos konservatorijos di
rektoriaus E. Ulinarskio glo
bojama ji mokėsi Varšuvos 
konservatorijoje ir 1928 m. 
ją baigė. Po to mokėsi Kau
no liaudies konservatorijoje, 
mokėsi dainuoti privačiai. 
Nuo 1937 m. dainuoja per 
Lietuvos radiją. Nuo 1944 m. 
ji Lietuvos Filharmonijos, 
1946-1959 m. Lietuvos radijo 
komiteto solistė, 1954 m. jai 
suteiktas Lietuvos TSR nusi
pelniusios artistės vardas. Ir 
šiandien jos puikus balsas 
plačiai skamba, sužadinda
mas švelniausius jausmus. 
Tikime, kad Beatričė Grince
vičiutė dar ilgai mus džiugins 
puikia liaudies daina. Norė
tųsi, kad jos daina būtų 
girdima nenutiltų. Sėkmės 
Tau, šaunioji dainininke.

Kęstutis Balčiūnas. 
Kvėdarnos vaistinės vedėjas

Gimtame 
kaime

Ten, už upės vingio 
mano gimtas kaimas, 

Toliuose paklydus vyturio 
daina,— 

Obely pražydus ten 
vaikystė žaidė

Ir skurdi jaunystė 
nuotykių pilna.

Ten beržai svyruokliai 
ilgesingai ošė, 

Kai dulkėtas kelias 
vedė iš namų, 

Pakelėj mergaitė įmetė man 
puokštę 

Per mašinos bortą 
žydinčių gėlių.

Likosi alyvos
prie gimtos seklyčios 

Vėjų nuniokotais
dangiškais žiedais, 

0 širdy paliko
tų dienų patyčios— 

Per anksti mes tapom 
vyrais, ne vaikais . . .

o o o

Kvėdarnoje
Šlama Genioto 

vandenys sraunūs,
Liejas plačiai virš krantų; 
Supasi gulbės grakščios 

ir jaunos, 
Vandenį rėžia sparnu.

Supasi gulbės.
Lekia svajonės, 

Lankos švelniausi jausmai: 
Noris, kaip gulbės, 

žemės kelionę

Kęstutis Balčiūnas

LAUREATAI GYVENA KURŠĖNUOSE
I

Šių metų rudenį Kuršėnai 
paminėjo savo įsikūrimo 400 
metų jubiliejų. Gražią dova
ną šiai sukakčiai paruošė ir 
mažieji šio miesto gyvento
jai—moksleiviai, plačiai pa
garsinę jo vardą.

Maskvoje vykusiame tarp
tautiniame vaikų piešinių 
konkurse Kuršėnų internati
nės mokyklos devintos kla
sės moksleivė Eurika Usačio- 
vaitė kartu su berniuku iš 
Indijos Radžišu Kvatra tapo 
laureatais.

Eurikos piešinys “Taikos 
balandžiai” ir Radžišo—“In
dijos kaimo grožis” pripažinti 
geriausiais. Laureatais į 
Kuršėnus sugrįžo dar du 
Eurikos bendramoksliai. Jū
ratė Narauskaitė ir Arnoldas 
Fleras, pateikę parodai pie 
šinius kosmoso tematika, bu 
vo apdovanoti diplomais.

— Šie nauji mūsų auklėti
nių “laimikiai” nudžiugino, 
tačiau nenustebino,—sako 
mokyklos direktoriaus pava
duotoja Antanina Rasteny
tė.—Jie tik gražiai papildė 
gausią mūsų mokyklos apdo
vanojimų kolekciją. Įvairiuo
se tarptautiniuose konkur
suose moksleiviai dalyvauja 
nuo 1955 metų ir, reikia 
pasidžiaugti, kad retai kada 
grįžta be diplomų.

Tai ir suprantama. Pakan
ka pabuvoti šioje Kuršėnų 
mokykloje, kad iš karto su
prastum, kodėl nedidelio 
Lietuvos miestelio vaikų dar 
bai susilaukia gražaus įverti
nimo įvairiose pasaulio šaly
se. Ne, čia nesurinkti talen
tai iš kitų miestų. Ne vun-

Penktoko Romo Tvaskūno kūrinys “Draugystės medis”.
Antano Dilio nuotr.

W:

derkindai rankose laiko tep
tukus ir spalvotus pieštukus.

Nuo pat pirmųjų moky
mo dienų, - tęsia A. Rašte
li y t. ė , — m e s stengiamės 
įskiepyti moksleiviams meilę 
darbui, grožiui. Buvusi mūsų 
mokyklos piešimo mokytoja, 
dabar Vilniaus inžinerinio 
statybos instituto docentė D. 
Narvydaitė, labai daug dė

mesio skyrė estetiniam vaikų 
auklėjimui. Valandų valan
das ji praleisdavo su moks
leiviais piešimo būrelyje. Tai 
išliko iki dabar. Neatsitikti
nai internate “dailininkų” be
ne daugiausia—piešimo bū
relyje dalyvauja beveik pusė 
visų mokinių. Kita pusė taip 
pat ne dykaduoniai. Jų 
mėgstamas užsiėmimas — 
rankdarbiai.

Mokyklos koridoriai ir ka
binetai, internato miegamieji 
atrodo kaip miniatiūriniai 
dailės salonai—sienas puošia 
paveikslai, ant palangių—lip
diniai, lentynėlėse—įvairūs 
suvenyrai.

—*"Šios-h mokyklos--veikų 
piešinių pasfsekitnas neatsi
tiktinis. Estetiniam vaikų 
auklėjimui mūsų respubliko
je skiriamas didelis dėme
sys,—sako Lietuvos TSR 
švietimo ministerijos Mokyk
lų valdybos viršininkas B. 
Dobrovolskis. — Visuose 
miestuose ir didesniuose ra
jonų centruose veikia specia
lizuotos piešimo mokyklos. 
Tam tarnauja ir kiti rengi
niai. Pavyzdžiui, didelio pasi
sekimo susilaukia kasmet 
Panevėžyje vykstantis vaikų 
piešinių konkursas ant asfal
to. Vaikų piešinių parodos 
sistemingai rengiamos kino 
teatruose, jų tėvų darbovie
tėse. Reikia pažymėti ir di
delę profesionalių dailininkų 
paramą mokykloms. Respu
blikinių dailės dienų metu jie 
susitinka su moksleiviais, 
drauge aptaria jų darbus, 
duoda vertingų patarimų. 
Manau, kad propaguoti pieši
mą padės ir Lietuvoje kuria
mas vaikų piešinių muziejus.

Algimantas Degutis

■ KAIP ŽOVA 
ERITROCITAI

Ciuricho (Šveicarija) 
chemijos laboratorijos

bio- 
dar- 

buotojai k^rtu su Kalifornijos 
universiteto mokslininkais tyri
nėja, kaip organizme žūva 
seni raudonieji kraujo kūne
liai — eritr|ocjtai.

Yra žinotina, kad kiekvi 
žmogaus organizme 
žūva apie 
nusių eritrodtų, kurių bendras 
svoris yra e 
eritrocitai s 
blužnyje, kaulų čiulpuose 
net už kraujotakos 
ribų.

Prieš p 
mokslininkai 
antikūnų, ku'ie sunaikina rau
donuosius 
kaip bet kpkj pašalinj kūnq, 
kai iš jų pradeda išsiskirti mo
lekulių dalys 
las pradėti lįiaikinimą. jdomu, 
kad medžią

eno 
kasdien

200 mlrd. atgyve- '
.:a.. i___

pie 25 g, o nauji
usidaro kepenyse,

ir
sistemos

melus 
aptiko

enkerius 
kraujyje

kraujo kūnelius,

Tai ir yra jigna-

os, kuri duoda 
senėjimo signalą, būna eritro- 
cituose nuo 
pradžios, 
proteinas, 
raudonojo kd 
lyje.

pat jų susidarymo 
T|s medžiaga yra 
esantis kiekvieno 

nelio apvalkalė-
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KANADOS ŽINIOS
Pirma diena Vilniuje Lietuvos

*

Montreal, Quebec
Ligoniai

Verdūnietę Reginą Ada- 
kauskienę ištiko širdies smū
gis. Paguldyta Montreal Ge
neral ligoninėj.

Staiga susirgo ilgametis 
šios kolonijos veiekėjas—Jo
nas Vilkelis. Jam padaryta 
apendicito operacija Mon
treal General ligoninėje.

Jau seniai iaiks nuo laiko 
sušlubuoja širdis S. Spaičie- 
nei.

Juozas Stukas pergyveno 
antrą operaciją. Šiuo laiku 
ligonis sugrįžęs į namus 
sveiksta.

Linkiu sergantiems greit 
pasveikti.

Mirė tautietė
Lapkričio 18 mirė senosios 

kartos tautietė—Kazimiera 
Jokūbauskienė. Liko du sū
nūs ir duktė; taip pat septyni 
anūkėliai. Į šermenis ir į 
laidotuves atsilankė daug 
žmonių. Visi po palydų buvo 
pavaišinti.

Velionės šeimai didelė 
užuojauta.

Sutuoktuvės
Lapkričio 22 susituokė Da

na Kaušyliūtė su kitataučiu 
vaikinu. Vestuvėse dalyvavo 
tik artimieji giminės ir drau
gai. Kur praleis Medaus mė
nesį, neteko sužinoti.

Linkiu jauniesiems ilgo ir 
laimingo šeimyninio gyveni
mo! P.

London, Ont
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Lapkričio 11 sukako 1-eri 
metai, kai iš gyvųjų tarpo 
išsiskyrė Povilas Mažylis, 
palikęs dideliam nuliūdime 
savo žmoną Valeriją, su ku
ria neseniai buvo atšventęs 
50 metų vedybų sukaktuves, 
dvi dukras ir anūkus.

Šiai liūdnai dienai paminė
ti, V. Mažylienė pakvietė 
keletą artimesniųjų draugų. 
Saulutė maloniai šildė ir 
švietė kapą, apdengtą gražiu 
paminklu ir papuoštą gra
žioms gėlėmis nuo žmonos, 
dukrų ir jų šeimų bei drau-

gų. Bet liūdesys ir sielvartas 
spaudė kiekvieno dalyvio šir
dį. Kaip gaila, netekus gero 
draugo, o saviesiems—gero 
vyro, tėvo ir protėvio.

Atvykusiuos prie kapo V. 
Mažylienė pakvietė į namus 
pietums. Skaniai pavaišino.

Šiame paminėjime, be duk
ros ir anūkų, dalyvavo Sofija 
ir Povilas Pajuodžiai, Emma 
Byrienė ir J. Narusevičienė. 
Visiems šiems dalyviams, 
dukrai Berthai ir Lilijai, anū
kams—Ričardui ir Volteriui, 
V. Mažylienė dėkoja už daly
vavimą ir gėles. J. N.

[IŠ KELIONĖS ĮSPŪDŽIŲ]
Vakare atvykome į Vilnių, 

apsigyvenome “Neringos” 
viešbutyje. Rytą, tik spėjo
me papusryčiauti—skamba 
telefonas. Povilas Venta 
kviečia atvykti pamatyti 
operos solistės Aušros Sta
siūnaitės filmą. Pasišaukę 
taksį nuvykome į televizijos 
stotį. Lauke gražu, saulutė 
švietė, tik smarkokai pūtė 
vėjas, bet mus* po Floridos 
karščių, maloniai gaivino.

Mielus bičiulius niujorkie
čius Nelę ir Povilą Ventus ir 
Onutę Babarskienę jau rado
me belaukiančius. Tuojau at
vyko ir Aušra su savo gyve
nimo draugu Algimantu Ce- 
pulkausku. Mums su Povilu 
teko pirmą kartą susipažinti 
su gerbiama soliste Aušra 
Stasiūnaite. Tuojau ėjome į 
studiją, kuri mums padarė 
nepaprastą įspūdį. Žavėjo
mės nepaprasto talento ar
tiste, jos gabumais vaidyboje 
Jr dainavime.

Po to mus visus pakvietė į 
savo butą kavutei. Čia turė
jome malonių pokalbių ir 
progą arčiau susipažinti su 
labai simpatiška dainininke 
ir jos vyru Algimantu.

Padėkoję už vaišes atsi
sveikinę dar pareiškėme vil
tį, kad teks susitikti gal ir 
mūsų kontinente.

Nelė ir Onute jau ryt 
grįžta į New Yorką, reikia 
ruoštis į kelionę, tad išsku
bėjo tvarkytis reikalų. Vaka
re esame užkviesti į jų iš
leistuves, tai dar pasimatysi
me.

Bimbą, Ieva Mizarienė, Povi
las Venta. Pabrėžta, aktua
lus reikalas laikraščius “Lais
vę” ir “Vilnį” toliau stengtis 
išlaikytir atremti nacionalistų 
dipukų melams, šmeižtams 
prieš Lietuvą ir jos žmones.

Buvo gražiai pagerbti Nelė 
ir Povilas Ventai; tai nepa
prasto darbštumo ir energi
jos žmonės kurie prisideda 
prie laikraščio išleidimo.

Nelė solistė, “Laisvės” 
ekspeditorė ir pirmoji prie 
renginių—vaišingų pietų su
ruošimo, jai talkininkauja 
Onutė Babarskienė. Jos abi 
kartu ir keliauja po gimtąjį 
kraštą.

Visi kalbėjusieji apie Povi
lą Ventą labai šiltai atsiliepė. 
Kaip apie “Laisvės” direkto
rių ir darbštų visuomeninėje 
veikloje darbuotoją jungiant 
visas jėgas išleisti seniausią 
pažangų laikraštį Amerikoje.

Dalyvavo Povilo draugai 
su kuriais Ispanijoje kariavo 
prieš fašizmą: Jonas Jurgai
tis, Antanas Slapšys. Juos 
jungia tamprūs draugystės 
ryšiai. Ne tik Ispanijoje, bet 
kovoje buržuazinėje Lietuvo
je kur teko patirti areštai, 
kalėjimas. Visko kartu jų 
pergyventa kovoje už laisvę 
ir laimingesnę, šviesesnę 
žmonijos ateitį.

Paskutinieji amerikiečiai 
tarė padėkos žodį Nelė Ven-
tienė, Onutė Babarskienė, Joniškio rajono Bariūnų ko- 
Aldona Aleknienė. Dėkojo 
“Tėviškei”, pirmininkui Pra
nui Petroniui už iškvietimą ir 
progą pamatyti šiandieninę 
Tarybinę Lietuvą. Svečiai 
pakeliavę pamatė kokia dide
lė pažanga padaryta visose 
gyvenimo srityse.

Paskutinis kalbėjo Povilas 
Venta. Jis nurodė sunkų 
“Laisvės” išleidimo reikalą. 
Tačiau pareiškė viltį, kad 
dideliu draugų pasirižimu 
laikraštis ir toliau gyvuos. 
Dėkojo ir džiaugėsi plačiai 
pavažinėjęs po Lietuvą ir 
visur matęs padarytą didelį 
progresą. Linkėjo ateityje 
siekti dar didesnių laimėji
mų—kvietė dirbti, dirbti, 
dirbti.

Ilgai pasiliks atmintyje 
praleistas įspūdingas vaka
ras Vilniuje.

Aldona Aleknienė

žinios
Ryšium su sėkmingai įvyk

dytais grūdų',’ bulvių, daržo
vių, cukrinių runkelių ir kitų 
žemės produktų pardavimo 
valstybei socialistiniais įsipa
reigojimais TSKP CK Gene
ralinis sekretorius, TSRS 

Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininkas drg. 
L. Brežnevas karštai ir šir
dingai pasveikino respubli
kos vyriausyvbę, žemės ūkio 
darbuotojus, mechanizato
rius, mokslininkus, specialis
tus, partinius, tarybinius, 
profsąjunginius ir komjauni
mo darbuotojus, visus respu
blikos darbo žmones.

Vilniaus kino teatruose 
įvyko skirta TSRS 60-čiui 
Rusijos Federacijos kino sa
vaitė. Žiūrovai pamatė meni
nius filmus “Leninas Pary
žiuje”, ‘‘Kerinčios laimės 
žvaigždė”, “Meilės prisipaži
nimas”, ‘‘Rusų laukas”, 
“Praėjusios dienos faktai”, 
“Užrašų knygelės paslaptis”, 
muzikinę komediją “Būkite 
mano vyru”, dokumentinius 
filmus “Tarybų Rusija”, 
“Draugas Sibiras”, “Primor- 
je”, “Usurijos taiga” ir kt.

Šiemet respublikoje 42 ko
lūkiai ir tarybiniai ūkiai išau
gino po 30 ir daugiau centne
rių grūdų iš hektaro, o antai

Vancouver, B. C
Netekome gero draugo 

Jono Kundroto
Jonas Kundrotas mirė spa

lio 13, sulaukęs 79 metų. 
Nuliūdime liko jo žmona So
fija, dukra Helen, žentas 
John, anūkai Janet ir John, 
du broliai—Stasys, gyvenąs 
Vancouveryj ir Pranas Tary
bų Lietuvoje, sesutės Pranu
tė Lietuvoje ir Danutė Ed- 
montone.

Jonas buvo labai draugiš
kas, sugyveno su visais, my
lėjo darbininkiškąją spaudą. 
Jis skaitė ir rėmė Kanadoje 
leidžiamą “Liaudies Balsą”, o 
vėliau “Laisvę”.

Jis gimė Lietuvoje Jiezno 
apylinkėje. Kaip ir visiems 
atvykusiems į Kanadą, taip 
ir Jonui teko pergyventi de
presijos laikus. Paskiau dir
bo anglių kasykloje už labai 
mažą atlyginimą.

Po kelių metų, jis tą darbą 
paliko ir atvyko į Vancouve- 
rį. Tapęs pensininku, galėjo 
jau lengviau gyventi, bet 
nelaiminga mirtis—jį iš mū
sų tarpo išskyrė.

Šermenyse buvo 
žmonių, karstas skendo vai
nikuose. Palaidotas Moun
tain View kapinėse.

Palydovai buvo pakviesti į 
namus ir atgaivai.

Reiškiu gilią užuojautą 
žmonai Sofijai, dukrai Helen 
ir artimiesiems. O Tu, Jonuk 
ilsėkis Kanados žemėje.

Vancouver™ naujienos
Spalio 3 smarkiai lijo. Kal

no atskala slydo tiesiai ant 
tilto, ant kurio buvo trys 
automobiliai. Tiltas su maši
nomis nuverstas, žuvo devy
ni žmonės. Sųuamish mieste
lis buvo apsemtas. Padaryti 
dideli nuostoliai.

♦ ♦ ♦

Lapkričio 13 buvo labai 
vėjuota (apie 100 kilometrų į 
valandą). Išvartė telefono 
stulpus, nutraukė elektros 
vielas. Vietomis šviesų nebu
vo per tris dienas. Buvo 
išvartytų daug medžių. Vie
na moteris du dviem vaiku
čiais važiavo automobilyje, 
medis krito ant mašinos— 
moterį užmušė, vaikai su
žeisti. K. Makeravičius

daug

Vilniaus plastmasinių dirbinių gamyklos kolektyvas nuo 
metų pradžios virš plano pagamino produkcijos už pusę 
milijono rublių. Trečdalis dirbinių žymima valstybiniu 
kokybės ženklu.

Kolektyvo sėkmę žymiu mastu lėmė daug darbo 
reikalaujančių procesų mechanizavimas, socialinio ekono
minio vystymo plano įgyvendinimas. Dabar cechuose 
grynas oras, švelniomis spalvomis nudažyti įrengimai. 
Buitinėse patalpose yra minkšti baldai, lubos sumontuotos 
iš garsą izoliuojančių medžiagų, visur žydi gėlės. Už šių 
priemonių parengimą ir įgyvendinimą grupei gamyklos 
darbuotojų paskirta respublikinė premija.
Nuotraukoje: Remonto — mechaninio cecho poilsio kam

pelyje. A. Sabaliausko nuotrauka

“LAISVĖS” 70-MEĖIO 
JUBILIEJAUS 
PAMINĖJIMAS

Į Neringą atvyksta mūsų 
miela draugė Verutė Norkū- 
nienė. Taksi kartu nuvyksta
me į “Draugystės” viešbutį. 
Naujas gražus didžiulis pa
statas. Aplink daug žalumos 
sudaro malonų vaizdą. Čia 
apsigyvenę ir draugai Nelė ir 
Povilas Ventai su Onute Ba- 
barskiene. Šiandien jiem 
ruošiamos išleistuvės ir 
“Laisvės” 70-mečio atžymėji- 
mas.

Į didžiulę puošnią salę rin
kosi svečiai. Nustebome pa
tekę į tokį šaunų balių. Suti
kome nemažai pažįstamų ku
rie ėjo Lietuvos valstybės 
pareigas JAV, dar kiti buvo 
atvykę į svečius. Susirinko 
valstybės vadovai, diploma
tai, korespondentai, minis
trai ir žymūs įstaigų darbuo
tojai: “Tėviškės” Draugijos 
pirmininkas Pranas Petronis 
su žmona, Tarybų Lietuvos 
Užsienio ministras V. Zenke
vičius, Washingtone konsu
las E. Juškys su žmona 
Aldona. “Gimtojo krašto” re
daktorius Vacys Reimerys. 
Isolda ir Albertas Laurinčiu- 
kai, Onutė ir Robertas 
Žiugždai, Laurynas Kapo
čius, Romas Šarmaitis ir 
daugelis kitų. Kultūringai 
gražiai pabendrauta, pasi
keista mintimis apie praeitį 
ir dabartį.

Ilgas vaišių stalas nukrau
tas įvairiais skanėstais. Pui
kiai paruošti įvairūs patieka
lai neabejojamai kulinarijos 
ekspertų, nes tiesiog žavėjo
mės maisto išpuošimu, na— 
ir skanumu. Netrūko Lietu
vos gamybos ir importo stip
resnių taurelių.

Vaišinomės pakviesti gel
bėtis, kas ką mėgsta “Tėviš
kės” pirmininko Prano Pe
tronio, kuris tam vakarui 
pirmininkavo.

Pasakyta daug kalbų—kal
bėjusių trumpai, bet pras
mingai, negalima visų net 
suminėti. Prisiminta laikraš
čio “Laisvės” nueitas ilgas 70 
metų kelias pažangiajame ju
dėjime ir jo svarba Amerikos 
lietuvių tarpe suvaidinta ro
lė. Paminėti pasišventę tame 
darbe redaktorius Antanas

lūkis—po 44 centnerius grū
dų. Po 40 centnerių ir dau
giau grūdų išaugino Kapsuko 
rajono Kapsuko ir Kėdainių 
rajono “Rytų aušros” kolū
kiai.

Geriausią bulvių derlių 
respublikoje išaugino Varė
nos, Rokiškio ir Kėdainių 
rajonai, vidutiniškai iš hek
taro prikasę po 196-206 cent
nerius bulvių, o pavieni 
ūkiai, kaip antai Radviliškio 
“Draugas”—prikasė po 320, 
gi Varėnos rajono “Už taiką” 
kolūkis—po 273 centnerius iš 
hektaro bulvių.

Respublikos melioratoriai 
I iki lapkričio 1 d. uždaru 
drenažu nusausino 100 tūks
tančių pernelyg drėgnų že
mių.

Spalio Revoliucijos 64-ųjų metinių 
atiymėjimas ir Amerikos-Rusijos 
Instituto 50 metinių minėjimas

Šį atžymėjimą bei didelę 
iškilmę suruošė San Francis
co Holland Roberts Centras, 
Amerikos-Rusijos Institutas 
ir Berkeley, Cal. JAV-TSRS 
draugija. Šis iškilmingas mi
nėjimas įvyko lapkričio 8 
dieną Scottish Rite Audito
rium. Žymėtina, kad gražios 
publikos prisipildė gan erdvi 
auditorija.

Kalbos
Visų pirma šios šventės bei 

iškilmės programos pirmi
ninkas Zachary M. Stadt 
iškvietė instituto prezidentę 
bei direktorę Ksaverą Karo- 
sienę, kuri šiltai pasveikino 
gražų skaičių dalyvių su Di
džiosios Spalio Revoliucijos 
sukaktimi ir štai dalis, Ksa
veros kalbos. “Visiems aiš
ku, kad tarybiniai žmonės 
siekia taikos. Niekas taip 
nenukentėjo nuo karų, kaip 
tarybinė liaudis. Bet taika 
tiek pat svarbi ir būtina 
amerikiečiams.
pasirengimų galinčiam sunai
kinti civilizaciją branduoli
niam karui yra svarbiausias 
dabarties uždavinys. Jo iš
sprendimas labai priklauso 
nuo JAV ir TSRS santykių.

nimai. Nuo Tarybų Sąjungos 
Ambasadą 
brinino, n
bų Draugijos su užsienio 
Draugijom
nuo “Tiesos” Redakcijos Al
berto Laurinčiuko, nuo Lat
vijos Drau 
Draugijom: 
nuo buvusi 
kalbininko 
autoriaus 
Tarybų S
Draugijos š Maskvos.

riaus Anatoli Do
no Lietuvos Tary-

s R. Petrausko,

gijos su užsienio 
s A. Baranowsky, 
o sanfranciskiečio 
ir kelių knygų 

Mike Davidow ir 
ąjungos - Amerikos

Sustabdyti

Todėl mes manome, kad bū
tina Jungtinėse Amerikos 
Valstijose papasakoti tiesą 
apie Tarybų šalį”, taip pa
brėžė Ksavera Karosienė.

Antras kalbėtojas buvo 
San Francisco TSRS vice 
konsulas Gennadiy S. Ger
man, kuris pateikė išsamią 
kalbą apie Tarybų Sąjungos 
atsiekimus ir sveikino atsi
lankiusius svečius su Spalio 
Revoliucijos sukaktimi ir lin
kėdamas, kad pasaulyje gy
vuotų. laikos draugystės 
ryšiai. Sekantis pateikė kal
bą su šiltais linkėjimais, tai 
Oiva Nurmela Berkeley 
JAV-TSRS draugijos pirmi
ninkas. Buvo ir daugiau kal
bėtojų.

Sveikinimai
Štai atėjo San Francisco 

Amerikos-Rusijos Institutui 
50 metinių įdomūs sveiki-.

New York.—Gruodžio 5 d. 
Metodistų bažnyčios centre 
prie Jungtinių Tautų būsti
nės įvyksta simpoziumas tai
kos klausimais Artimuosiuo
se Rytuose. Pagrindiniu kal
bėtoju bus Palestiniečių 
Laisvės Organizacijos atsto
vas Jungtinėse Tautose am
basadorius Zhedi Labid Ter
zi.

Kaune pradėtas statyti dar 
vienas gyvenamasis rajo
nas—Šilainiai, kuris bus di
džiausias ir turės apie 100 
tūkstančių gyventojų. Visi 
butai turės didesnes virtu
ves, geriau išplanuotus kam
barius.

Šypsenos

♦ Dvi merginos sėdi ant 
upės kranto.

— Dženi, žiūrėk, kažkoks
šūkte-

Alytaus rajone Balkūnų 
kaime (“Saulės” kolūkis), kur 
augo dailininkas Antanas 
Žmuidzinavičius, atvėrė du
ris memorialinis muziejus. 
Alytaus kraštotyros muzie
juje eksponuojama jo 84-ri 
darbai.

vyras skęsta! — sfaiga
Ii viena.

— Bala jo nematė, 
skęsta. Jei akys manęs
gauna, ant jo piršto sutuok
tuvių žiedas.

tegu 
neap-

Įsilaužėjas dvi valandas 
plūkėsi su sudėtinga spyna, 
kuri niekaip nepasidavė jo 
atsuktuvams. Nuvargęs 
maudžiai sušuko:

—. Kas per žmonėsl 
nuodyti veiklaus vyro 
nimą. O dar meldžiasi 
lėk savo artimą "I

ap-

Taip 
gyve 
„My-

Amerikietis biznierius 
ateina pas dvasininką ir siūlo 
tūkstantj dolerių už tai, kad 
šis kalbėdamas „Tėve mūsų", 
nuo šiol sakytų: „koka — ko
los mūsų kasdieninės 
mums šiandien..."

Dvasinihkas atsisako,
nierius išeina murmėdamas:

— „Duonos mūsų kasdieni
nės, duonos mūsų kasdieni
nės", — tai jis gali tvirtinti. 
Norėčiau žinoti, kiek jam da
vė kepėjai.

duok

Biz-

REMRITE “LAISVĘ”

Iš Leningrado, kur įvyko 
Pabaltijo respublikų ir Le
ningrado mėgėjiškų filmų 
tryliktasis festivalis, į Lietu
vą parsivežta dešimt festiva
lio prizų. Iš viso festivalyje 
buvo pristatyta 52 konkursi
niai filmai, tame skaičiuje iš 
Lietuvos—trylika.

Italijoje vyko TSRS die
nos, kuriose Tarybų šalį at
stovavo Lietuva. Oficialiai 
respublikos delegacijai vado
vavo Lietuvos TSRS Minis
trų Tarybos pirmininko pa
vaduotojas A. Cesnavičius. 
Italijos miestuose koncerta
vo Vilniaus kvartetas ir an
samblis “Lietuva”, veikė me
ninės ir dokumentinės foto
grafijos, liaudies meno, gra
fiko ir kitos parodos.

Vilniuje buvo susirinkę 
elektrografijos specialistai iš 
įvairių Tarybų šalies mokslo 
įstaigų, gamybinių organiza
cijų. Jie aptarė elektrografi
jos pasiekimus, vystymosi 
kryptis.

Tarybų Sąjungos
Kažakstanų menininkai 

pasirodė žavingai
Pasibaigus kalboms su 

sveikinimą 
čiai liko su 
aukštos klasifikacijos artistų 
programa.
šies solistali, šokėjai ir labai 
žavinga jųj 
nebenorėjo 
scenos, kur
mingi aplodismentai su Bra
vo. Šių tale ntingų menininkų 
grupė susic ėjo iš 22 asmenų.

.is sanfranciskie- 
žavėti Kazakstano

Jų puikiausios ru-

ų muziką. Publika 
jų paleisti nuo 

iuos lydėjo graus-

merikos-Sovietų

ir vaišė-

Beje, tenka pažymėti, kad 
Berkeley-A 
Draugija lapkričio 7 dieną 
buvo paruošus priimtuvių 
vakarą Kazakstano artistams 
su programa
mis. Minimos priimtuvės 
įvyko Suomių salėje, Berke
ley, Cal.

San Franciske Tarybų 
Sąjungos Konsulas

San Frarcisco Tarybų Są
jungos Konsulas šventiškai 
paminėjo Didžiosios Spalio 
Revoliucijos 64 metinių su
kaktį. Pokil
5 dieną konsulato patalpose. 
Šiame iškilmingos šventės 
vakare publika buvo vien su’ 
kvietimais 
galima pav
gentija, graži, puošni ir kaž
kaip dalyvių nuotaika buvo 
elegantiška 
nukloti su 
patiekalais. 
Tarybų S
dviejų auk 
buvo sukviestų svečių.

is įvyko lapkričio

ir čia radosi, jei 
adinti visa inteli-

. Ilgi stalai buvo 
įvairios rūšies 
Ir puikaus šio 

ąjungos pastato 
štų salės pilnos

M. B-tė

BRONIUS MACKEVIČIUS

Tėvynė
Žinau.
Gyvent ir sent nebūtų verta
Matuojant amžių darbu, ne 
Jeigu ne tu,
Įrašius mano vardą
Į arimus,
Į metrikus laukų.

Jeigu ne tu,
Dienas pavertus sodais, 
Laužais prie miško, 
Skambesiu dainų.
Tėvyne mano,
Vis dažniau man rodos — 
Tu viskas,
Kam ir kuo aš gyvenu.

laiku.

Todėl,
Jei tavo pulso neišgirsčiau
Krūtinėj atsišaukiančio giliai,
Aš akmeniu,
Šiurkščiu grumstu pavirsčiau

Atsigulčiau pakelėj.

Iš kur ir kas aš — 
Žmonės nebeklaustų. 
Suskaldę, grįstų manimi gat 
Ir šiurkščią skaldą liesdami, 
Pajaustų,
Kad ir akmuo šis —
Tai
Dalis manęs.

ves.

Sveikinkite savuosius 
per “Laisvę”

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

ADMINISTRACIJA

1

i
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“LAISVĖS” REIKALAI
Aukos gautos nuo lapkričio 4 d. iki lapkričio 24 d.:

LLD 75 kp., Miami, Fla., per N. lešmantienę..........$200.00
Jonas ir Henry Juškai, Richmond Hill, N. Y.
per N. Ventienę...........................................•................. 100.00

Walter Smith, Port Charlotte, Fla................................100.00
Montrealo Lietuvių Sūnų ir Dukterų Paš. Draugija,
Montreal, Que., Canada, per J. Urbanavičių............100.00

K. Petrikienė, Elka Park, N. Y.,
88 m. amžiaus sukakties proga..................................... 88.00

K. Zalenas, Red Lake, Ont., Canada............................70.00
Elizabeth Repshis, Dorchester, Mass............................50.00
Paul Daugėla, Willowdale, Ont., Canada .......................50.00
A. Visotskienė, Kensington, Conn.................................50.00
Peter Silk, Maplewood, N. J., per M. Stensler..........50.00

1K. Rušinskienė, Brooklyn, N. Y., liūdnam šešių metų
prisiminimui mirusio vyro Jono...................................50.00

V. Bareišis, New Westminster, B. C., Canada........... 50.00
Mary Strauss, Bridgeport, Conn....................................50.00
Kazimeras ir Josephine Sisevičiai, Chicago, Ill............50.00
Toronto Lietuvių Moterų Klubas,
Toronto, Ont., Canada, per J. Ylą.... 

A. ir P. Cesnikai, New Kensington, Pa. 
Charles K. Urban, Hudson, Mass.........
LDS 10 kp., New Kensington, Pa.,
per P. Cesnikienę .............................  35.00

Anna Quater, New York, N. Y., per N. Ventienę ... .30.00 
Amelia Kazėnas, Johnson City, N. Y.,
prisiminimui mylimo vyro Vincento Kazėno ............. 30.00

A. Galinaitis, Toronto, Ont., Canada, per J. Ylą........26.00
Beatrice Bready, Park Ridge, N. J.............. . ................25.00
J. V. Kvetkas, Dorchester, Mass., per E. Repšienę . ,25.00 
N. Shumbris, Bayside, N. Y............................................25.00
V. Zaveckas, Brooklyn, N. Y. ........................................25.00
M.Hacinkevičius,Great Neck,N.Y.,per N.Ventienę .. .25.00 
Lillian Novak, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną.. .25.00 
Romualdas Maslaveskas, Springdale, Pa.....................23.00
Anna C. Shay, per C. K. Urban, Hudson, Mass.......... 20.00
Albert Vizbaras, Blairmore, Alta, Canada.................... 20.00
J. Ziulys, Toronto, Ont., Canada................................... 20.00
Eva Kralikauskas, Lawrence, Mass., prisiminimui
mirusio vyro Vinco Kralikausko................................... 20.00

P. Kalendo, Richmond Hill, N. Y., per N. Ventienę . .20.00

41.00
40.00
35.00

Hartfordietis, Hartford, Conn........................................ 20.00
Kathrin Auches, Slate Hill, N. Y................................... 18.00
E. Liepienė, Holliswood, N. Y., per C. Bender........... 15.00
Charles Markūnas, Methuen, Mass............................... 15.00
Adele M. Paužienė, Oakville, Ont., Canada........' • •• 14.00
Steve Raduszis, Bayonne, N. J......................  13.00
Anna Babarskas,Richmond Hill,N.Y.,per N.Ventienę 13.00 
P.Valinčienė,Lasalle,Que.,Canada,per J.Urbanavičių. 12.50 
M.Martus,Verdun,Que.,Canada,per J.Urbanavičių.. .10.65 
Petronė Malinauskienė, Chicago, Ill............................. 10.00
E. F. Laurusevičiai, New Lowell, Ont., Canada......... 10.00
F. Palilunas, Timmins, Ont., Canada.......................... 10.00
T. Stočkienė, Newark, N. J., perN. Ventienę........... 10.00
J. Mortuzas, Mexico, Me. . *......................................... 10.00
G. Taruška,Verdun,Que..Canada,per J.Urbanavičių .10.00
Helen Samanick, Seminole, Fla., per P. Alekną......... 10.00
Helen Siauris,St.Petersburg,Fla.,per P.Alekną......... 10.00
Mylda Žukas, Gulfport, Fla., per P. Alekną............... 10.00
Joseph Yankus, North Cape May, N. J......................    10.00
F. Kazokas, Lethbridge, Alberta, Canada....................10.00
V. Chesnick, Saltsburg, Pa............................... ............. 10.00
C.Rimau,Montreal,Que.,Canada,per P. Kisielienę........9.50
A.Semijonas,Lasalle,Que.,Canada,per J.Urbanavičių .8.70 
Charles Dibulski, Easton, Pa., per A. Muzikevicz........8.00
Ch. M. Bartnick, San Diego, Cal., per W. Doriną .... .8.00 
Joseph Krauzaitis, So. Windsor, Conn............................ 8.00
Rose Chenkus, W. Hazleton, Pa....................................... 8.00
Isabel Lamaitienė, North Merrick, N. Y......................... 8.00
John Drazdis, West Hartford, Conn.................................8.00
Juozas Žemaitis, Cleveland, Ohio, per A. Susnis..........8.00
Helen Žilinskas, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną . .8.00 
Ch. Narush, Willowdale, Ont., Canada, per J. Ylą ... .8.00 
Alex Yanulis, Cleveland, Ohio......................................... 8.00
E. Karpus, Georgetown, Ont., Canada, per J. Ylą ... .7.00 
P. Gudžiūnas, Winnipeg, Man., Canada,
per F. Stapanavičienę.....................

W. Stapon, Winnipeg, Man., Canada,
per F. Stapanavičienę..................................................... 6.90

Della Kvalkauskas, Bloomsburg, Pa.................................6.00
J. Girnis, per F. Palilūną, Timmins, Ont., Canada ... .5.00 
J. Astrauskas, Delhi, Ont., Canada................................5.00
Peter Gudelis,Pompano Beach,Fla.,per N.Iešmantienę 5.00 
Verdūnietė, Verdun, Que., Canada, per J. Urbanavičių5.00 
Viktoras Repečka, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną5.00 
J.Knistautas,Montreal,Que.,Canada,per P.Kisielienę .5.00 
P. Yoneliūnas, St. Catherines, Ont., Canada............... 5.00
J. Balčiūnas,Verdun,Que.,Canada,per J.Urbanavičių . .5.00 
M. Vidruk, Winnipeg, Man., Canada,
per F. Stapanavičienę.........................

W. Kurickas, Winnipeg, Man., Canada
per F. Stapanavičienę........................      4J60

R.Karalevitz,Verdun,Que.,Canada,per J.Urbanavičių .4.00; 
M. Niaurienė, Verdun, Que., Canada, per P. Kisielienę4.00r 
C.Lignugaris,Verdun,Que.,Canada,per J.Urbanavičių .3.75
V. Krupauskas, Verdun, Que., Canada,
per J. Urbanavičių.........................................

Anna Jacobs, Chicago, Ill., per F. Vaitkus .. 
Anthony Karch, Brooklyn, N. Y. ..................
Joe Draugelis, Huntington Šta., N. Y...........
A. N. Burnett, Canterbury, Conn..................
Anna Banulis, Billerica, Mass..........................
Maria Judzent, Gulfport, Fla., per P. Alekną 
Petrė Semen, Gulfport, Fla., per P. Alekną .
K. Milevičius, Rosemont, Que., Canada,
per P. Kisielienę.............................................

M. Cekaitienė, Montreal, Que., Canada, 
per P. Kisielienę...........................................

A. Mikulienė, Montreal, Que., Canada,
per P. Kisielienę..............................................................3.00

J. Norris, Montreal, Que., Canada, per P. Kisielienę . .3.00 
J. Stankevičius, Montreal, Que., Canada,
per P. Kisielienę..............................................................3.00

Dom Burkauskas, Toms River, N.J.......................  .3.00
R. Adakauskas, Verdun,Que.,Canada,per J.Urbanavičių2.00
F. Nakas, Verdun, Que., Canada, per J. Urbanavičių. .2.00 
Bronius Jankauskas,St.Petersburg,Fla.,per P.Alekną .2.00 
J. Balsis, Verdun, Que., Canada, per J. Urbanavičių . .2.00 
A. Kaupas, Verdun, Que., Canada, per J. Urbanavičių 2.00
W. Kazokas,Lethbridge,Alberta,Canada,per F. Kazoką 1.68 
A. White, Lasalle, Que., Canada, per J. Urbanavičių . .1.50 
J.Ambrose,Verdun,Que..Canada,per J.Urbanavičių.. .1.50
S. Stravinskas, Montreal, Que., Canada,
per J. Urbanavičių

6.90

MIAMI, FLA.

Mirus 4.60

Rapolui Chuladai
Reiškiame gilią užuojautą velionio dukroms 

Millie ir May Chadwick , jos šeimai, bei visiems jo 
artimiesiems ir draugams.

Stella Danis
A. Aimontas
M. Kvietkas
M. Novitsky
M. Koch
J. Lasauskienė
A. V. Nevins
J. Shukaitis
J. Smolenskas
P. G. Rušinskai

H. F. Mankauskai 
A. Švėgžda 
J. J. Sholliai 
M. Bružas 
J. Andrus 
J. Nevins 
J. S. Jurevičiai 
S. Kanapė 
H. J. Chalkiai 
J. Zutra

A. N. Iešmantai

MIAMI, FLA.

Mirus

Rapolui Chuladai
Reiškiame gilią užuojautą jo dukroms Millie ir 

. May Chadwick ir jos šeimai, taipgi visiems 
artimiesiems bei draugams.

L. S. KLUBAS

GRAND RAPIDS, MICH.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Aleksandro C. Gaspero
Gimė 1893, gegužės 18 d.
Mirė 1973, gruodžio 8 d.

Ilsėkis ramiai, mūsų mylimas.

Žmona—P. V. GASPER
Dukros:—RUTH BELL ir šeima

VOLGA MORREN ir šeima

LIŪŲNAS PRISIMINIMAS

Kazio ir Onos Nečiunskų
Mūsų mylimas tėvas Kazys gimė 1890 m. 

gruodžio 7 d., mirė 1977 m. rugsėjo 18 d. Mūsų 
brangioji mamytė Ona gimė 1890 metais, mirė 1954 
m. gruodžio 7 d.

Su dideliu liūdesiu ir pagarba mes prisimename 
abu tėvelius. Mes, jų dukros, buvome tikrai 
laimingos turėdamos tokius tėvelius.

ADELA ir ALDONA- 
dukros ir šeimos

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Agota Klimienė
mirė 1948 m. gruodžio 6

Daug metų jau prabėgo nuo jos mirties, bet 
mūsų mielos Mamytės niekad nepamiršime.

EMILU A—dukra
Englishtown, N. J.

3.50 
,3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00

3.00

3.00

♦ ♦ ♦

Viso dabar skelbiamų aukų į fopdą gavome $2,063.78. 
Pridėjus pirmiau skelbiamas aukas iki lapkričio 24 d. 
įplaukė $8,624.93.

Širdingai dėkojame. Vajus tęsis iki gruodžio 18 d.
ADMINISTRACIJA

A. Bunkus ligoninėje Kuo“e‘ anksžjau buvt°
Alfonsas Bunkus šeštadie

nį, lapkričio 28 d. išvežtas į 
ligoninę. Gydomas Mary Im
maculate ligoninėje, 153rd 
Street & 89th Ave., Jamai
ca, N. Y., Room 431, vardu 
Alphonse Bunkas.

A. Bunkus yra “Laisvės” 
skaitytojas, Valio ir Prano 
Bunkų, gyvenančių St. 
tersburg, Fla. brolis.

Brandon, Fla.
Vajaus laiku tenka lankyti 

“Laisvės” skaitytojus-rėmė- 
jus nesveikuojančius vieti
nius ir toliau gyvenančius.

Nuvykome pas gerus pa
žangiečius Oną ir Williama, 
Stakėnus. Williamui sukako 
90 metų amžiaus. Gaila, nu
siskundė savo silpna sveika
ta jam įdėta širdžiai sustip- 
rinti-pace maker.

Pe-
IM

ra sveikata jie dažnai atvyk
davo į St. Petersburg^ orga
nizacijų renginius, dabar ne
bepajėgia dalyvauti.

Užsimokėjo už savo prenu
meratą į Lietuvą giminėms 
savo gražaus jubiliejaus pro
ga > aukojo nuo savo metų 
amžiaus po dolerį, reiškia 
$90. Taip pat aukojo ir “Vil
niai”, kad įteikčiau vajininkei 
Julijai Andriulienei.

Linkiu Williamui stiprios 
sveikatos ir sulaukti dar 
daug saulėtų dienų.

Vajininkas P. Alekna

Miami, Fla.
MIRĖ

Trumpai sirgęs lapkričio 
7 mirė Rapolas Chulada, su
laukės 92 m. amžiaus.

Nuliūdime liko dvi duk
ros—May Chadwick. Su šei
ma ir Millie Chulada, kuri 
tėvą rūpestingai iki mirties 
globojo. Liko trys anūkai ir 
vienas proanūkas. Prieš du 
metu mirė jo žmona Mary.

Velionis nuo jaunų dienų 
priklausė įvairiose pažangio
se organizacijose. Ilgiau jam 
teko gyventi Lowell, Mass. 
Išėjęs į pensiją persikėlė 
gyventi į Miami Beach, Fla. 
Čia abu su žmona Mary 
nenuilstamai darbavosi pa
žangiečių gretose. Buvo Klu
bo nariu, kol buvo sveikas, 
jame daug dirbo.

Priklausė prie L.L.D. 75 
kuopos ir dainavo Miamio 
Aido chore. Buvo ilgametis 
“Laisvės” skaitytojas, ją rė
mė, kol išsigalėjo.

Velionio pageidavimu lai
dotuvės buvo privačios, jo 
palaikai tapo sukrematuoti.
SERGA

Gerai žinomas laisvietės 
Julės Lazauskienės dukra, 
Mrs. Lillian Paulson, pergy
veno sunkią sudėtingą opera
ciją. Operacija buvo sėkmin
ga, ir jos sveikata palaipsniui 
eina geryn. Šiuos žodžius ra
šant ji dar tebėra North 
Miami ligoninėje. Linkiu Lil
lian greit pasveikti.
L. S. KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Lapkričio 11 savo salėje 
įvyko L. S. Klubo mėnesinis 
susirinkimas. Dalyvavo ne
mažas skaičius narių. Buvo 
miela matyti Vincą Boviną, 
kurio, nežiūrint blogai trans- 
portacijai ir silpnai sveikatai 
nors ir retkarčiais klube lan
kosi. Jo sveikata šiuo metu 
kiek sustiprėjusi. Gerai nusi
teikęs ir dideliais norais kad 
čia visi darbuotųsi visų ben
drai gerovei.

Susirinkimą atidarė ir pra
vedė pirmininkas Augustinas 
Iešmantą. Sekė valdybos ra
portai. Visi raportai buvo 
priimti be pataisų. Pirminin
kas priminė, jog viskas Klu
be gerai tvarkosi ir Klubas 
finansiniai pajėgus.

Įnešta paremti du laikraš
čius iš Klubo: “Laisvę” ir 
“Vilnį”. Šiuo kartu vyksta 
minėtų laikraščių vajus. Bu
vo pasiūlyta po tūkstantį 
dolerių. Pasiūlymas priimtas

Po susirinkimo dalyviai bu
vo pavaišinti namie gamin
tais tortais ir kavute, ku
riuos iškepė ir paruošė Julė 
Lazauskienė, A. Aimantienė 
ir N. lešmantienė.
PRANEŠIMAS

Nuo rugsėjo pradžios Klu
be būna pateikiami pietūs 
kas sekmadienį 12 vai. Juos 
rūpestingai pagamįna Klubo 
šeimininkai.

Po vaišių seka šokiai prie 
geros muzikos, bei įvairūs 
lošimai ir pabendravimai.

Sekantis susirinkimas 
įvyks gruodžio 9, 1 vai. po 
pietų. Prašom visus isitėmy- 
ti ir skaitlingai dalyvauti. 
Bus renkama nauja valdyba. 
Vieta 2610 N. W. 119th St., 
Miami, Fla.

N. lešmantienė

Detroit, Michigan
Sugalvojau aplankyti mano 

geras bičiules Stefaniją ir jos 
mamytę Teofilę Masienę.

Trečiadienio vakare sėdau 
į lėktuvą ir skrendu. Valandą 
prieš mano atvykimą į De
troitą, Stefanija jau ruošėsi 
mane pasitikti aerouoste, 
kaip Masienė, eidama į kam
barį—puolė ir susilaužė jos 
šlaunies kaulą! Ketvirtadie
nio rytą ją reikėjo vežti į 
ligoninę, o penktadienį buvo 
padaryta operacija. Atrodo, 
kad jai teks ligoninėje pabūti 
apie dvi savaites, o sugrįžus

į namus negalės ant kojų 
stoti mažiausia apie dešimtį 
savaičių.

Labai gaila draugės Masie- 
nės ir Stefanijos, kuri turės 
daug darbo mamytę prižiūrė
ti.

♦ ♦ ♦

Noriu tarti širdingą ačiū 
Mike ir Pat Stunskams ir 
LDS prezidentui Servit Gu- 
gui ir jo mielai žmonelei 
Ruth. Vieną dieną praleidau 
su Stunskais, kitą su Gugais. j

Ieva Mizarienė

Teofilė Masienė ir dukra Stefanija St. Petersburge, 
Floridoje 1980 metais.

Waterbury, Conn.
Atėjo šaltas ruduo, pakei

tė gamtos grožį, ant medžių 
lapai margėja, džiūsta ir 
puola žemyn. Taip kaip žmo
gui ateina senatvė, paliečia 
žmogaus išvaizdą, susilpnina 
sveikatą, palieka bejėgiu.

Tiek daug metų praslinko 
kaip sapnas. Gruodžio 1 die
ną sukanka mano gimtadie
nis—sulaukiau 90 metų. Ta

proga aukoju “Laisvei” 
$1,000, “Vilniai” $500 ir 
“Daily World” $500.

Lai gyvuoja darbininkiš
koji spauda!

Juozas Švinkimas
Nuo administracijos ir re

dakcijos: Mielas drauge 
Svinkūnai linkime jums ilgų 
ir sveikų metų. Širdingai dė
kojame už taip stiprią auką.

-----  —. ---------------- — v

BRIEFS
Todd Cantrell arrived in 

Moscow November 22, 
where he is to be treated for 
a rare eye disease that Ame
rican doctors say they can
not cure.

“There’s no place else,” 
said youngster’s mother of 
Dalton, Ga. “This is the last 
hope, the last chance.”* * *

Former Secretary of State 
Henry A. Kissinger was 
trapped in a lecture hall for 
two hours recently by 400 
students protesting his visit 
to the University of Brasilia. 
He was finaUy rescued by 
the police and left in a paddy 
wagon. The demonstrators 
shouted anti-American slo
gans, burned a United 
States flag and lobbed eggs, 
tomatoes and rocks at the 
building.

The protest came during a 
nationwide strike by profes
sors over salaries at federal
ly run universities.

“The rector didn’t have 
money to hire professors for 
a translation course, but he 
spends $15,000 to bring to 
the university an imperialist 
agent who killed more than a 
million people,” read one 
banner for the protest. 
Another read, “Money for 
teachers, not assassins.”

* ♦ ♦

titled “Notice of Reduction in 
Force,” a layoff.

The worker fills out an 
unemployment benefit form 
and heads for the parking lot 
with the unfamiliar sensation 
of having no place to go 
tomorrow and of knowing 
that the paycheck will be the 
last one for who knows how 
long.

As the recession conti
nues, more and more people 
are finding themselves in 
this predicament. The natio
nal unemployment rate 
stands at ’8 percent, the 
highest level in six years.

♦ ♦ ♦

Until a 22-year-old Cam
bridge University student 
qualified to run for Parlia
ment in Liverpool, his name 
was John Desmond Lewis. 
But, for a 96-cent fee, he had 
his name legally changed.

And so now, on the Nov. 
26 ballot, along with seven 
other candidates, is the for
mer
new name: Tarquin FintinF 
Enbinwhinbimlin Bus Stop- 
FTang-Ole-Biscuit Barrel.

Not surprisingly, that is 
causing some problems.

(The New York Times]
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JAM PADĖJO?

Washington. — Kongreso 
pritarimu, kas dešimti metai 
Baltieji rūmai šaukia pagy
venusių žmonių konferenciją 
tos kategorijos piliečių reika
lams aptarti. Šiemet konfe
rencija prasidėjo pereitą pir
madienį ir baigsis ketvirta
dienį, tad laikraščio išėjimo 
metu dar nebuvo žinomi tos 
keturių dienų konferencijos 
nutarimai. Buvo nemažai 
kontroversinių klausimų. 
Prez. Reagan, specialiai at
vykęs 2,666 delegatų pasvei
kinti, užtikrino, jog jis ne- 
skriausiąs socialinio aprūpi
nimo programų.

News from Greece say 
that Prime Minister Andreas 
Papandreou has announced 
his Socialist Government’s 
intention to set a timetable 
for the removal of the Unit
ed States miHtary bases in 
Greece.

In his first major poHcy 
address, Mr. Papandreou al
so announced his Govern
ment’s intention to remove 
all nuclear arms from 
Greece.

♦ ♦ ♦

They say the end some
times comes in a pay enve
lope with a slip of paper
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