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KRISLAI
Tiesiai jo Įsakymu 
Sukilimas prieš imperializmą 
“Kill! Kili!”
Ir karvė karvei nelygi
Ir apsimelavo!
Pas šauniuosius laisviečius

— A. Bimba —
Pereitą savaitę Amerikos 

lėktuvai vėl baisiai puolė ir 
bombardavo šiaurės Vietna
mą. Aišku, .jog žalos jie pa
darė daug. Buvo leidžiami 
gandai, jog tas žygis buvo su
galvotas ir pravestas Saigone 
sėdinčių Amerikos militaristų. 

* Bet dabar visą atsakomy
bę prisiėmė prezidentas Nix
onas. Jis įsakęs š. Vietnamą 
©uiti.

Jau net ir “The New York 
Times” (rugs. 22 d.) sako, 
kad tai žiaurus ir nepateisi
namas sulaužymas Amerikos 
1968 metais padaryto pasiža
dėjimo, kad Šiaurės Vietnamo 
bombardavimas nutraukiamas 
visiems laikams. Šis puolimas 
reiškia karo plėtimą ir aštri
nimą.

Pasauliniai parlamentarai 
reikalauja JAV Kongreso 
baigti karą Indokinijoj

Washingtonas. —634 par
lamentu atstovai iš 9 šalia 
reikalauja Jungtinių Valsti
jų Kongreso ir Nixono ad
ministracijos baigti karą 
Indokinijoje.

Tarp reikalaujančių baig
ti karą yra 94 Anglijos par
lamento nariai. Kiti visi iš 
Kanados, Indijos, Australi
jos, Suomijos, Italijos, Mal
tos, Kolumbijos, Jamaikos.

Jie smerkia Nixona už 
padid i n t ą bombardavimą 
Šiaurės Vietnamo ir Laoso. 
Jie ragina Kongresą sulai
kyti Nixono karinę avan
tiūrą.

Londonas. — 1970 metais 
556 darbininkai Anglijos 
fabrikų darbuose užmušti 
ir daugiau kaip 300,000 su
žeista.

Mirė Pranas Ulevičius
Vilnius. — Rugsėjo 22 d. 

po sunkios ligos mirė revo
liucinio judėjimo dalyvis, 
buvęs Ispanijos Respublikos 
internacionalinės brigados
kovotojas, žurnalistas, isto
rijos mokslų kandidatas, 
Lietuvos nusipelnęs kultū
ros veikėjas, Mažosios Lie
tuviškosios Tarybinės En
ciklopedijos vyriausiojo re- 
dakto r i a u s pavaduotojas 
Pranas Ulevičius.

m

McGovern amnestuotų visus j 
drafto priešus |

S

vičius įstojo į Lietuvos Ko
munistų partiją.

Už revoliucinę veiklą jis 
buvo ne kartą suimtas ir 
kalinamas Vilkaviškio ir

Panamos sostinėje Panama 
City buvo laikomas Tarp- 
Amerikinės Ekonominės ir So
cialinės Tarybos susirinkimas. 
Susirinkimas pakrikęs be jo
kių rezultatų. Lotynų Ameri
kos šalys nebenori skaitytis 
su Washington© komanda. O 
Čilės atstovas tiesiog pareiš
kė, kad visa ta taip vadina
ma Sąjunga už Progresą, ku
rią sumanė ir įkūrė Jungtinės 
Valstijos, kad padėtų Lotynų 
^merikos atsilikusiems kraš- 
taiY)S, “buvo nuo pat pradžios 
gryna apgavystė.”

Tai laikoma rimtu sukilimu 
prieš Amerikos imperializmą.

Honolulu, Hawaii. — čia 
kalbėdamas pasiskelbęs de
mokratų prezidentinis kan
didatas senatorius McGov
ern pareiškė, kad: jeigu jis 
bus išrinktas prezidentu, 
tuomet amnestuotų visus 
drafto priešus, kurie atsisa
kė eiti militarinėn tarnybon.

Kadangi daugelis norėtų 
nubausti karo palaikytojus, 
McGoverno pasakė, kad jis 
tokių baudimui nepritaria.

Jis vis mano, kad karas gali 
baigtis šiais metais. i

Me Govern neatmeta gali
mybės negro kandidato vi
ce prezidento vietai.

Washingtonas. — Penta
gonas pridavė keturiems 
kongre si n i am s komi te tams 
atspausdintus dokumentus, 
kurie parodo valdžios są
mokslą Vietnamo karą plės
ti kad ir provokacijomis.
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Tik dabar sužinome, kad 
dar ir šiame amžiuje iki šiol 
mūsų armijoje, muštravojant 
naujokus kaip vartoti durtuvą, 
buvo šaukiama : “Kili! Kili!” 
(tai yra: “Užmušk! Už
mušk!”). Dabar jau būsią šio 
baisaus šūkio atsisakyta, ži
noma, bus mokomi jauni vy
rai, kaip sėkmingiausia žmogų 
nužudyti, bet nebebus šaukia
ma “Kill! Kili!”

Beje, ir puolant Atticos ka
lėjimo kalinius gubernatoriaus 
Rockefellerio buvo kareiviams 
ir policininkams įsakyta: 
“Kill! Kili!” Na, ir jie sėk
mingai per kelias minutes pa
skerdė net 41 žmogų!

Chicagos marijonų “Drau- 
(rugs. 15 d.) paskelbė 

'Lietuvos raguočių skaičių. 
Šiandien jų esą 1,814,000, o 
prieš karą (1939 m.) buvo 
1,311,640. Mažai tepaaugta.

Tokia pat istorija, girdi, ir 
su melžiamomis karv ė m i s . 
šiandien mūsų mielojoje 
Lietuvėlėje yra 861,000 mel
žiamų karvių, o anais laikais 
buvo 814,590. Tai irgi negali
ma “pasigirti.”

Taip, ir netaip. Bet juk 
karvė nelygi karvei. Viena 
karvė gali atstoti tris ir ke
turias niekam vertas karves.

Gražiai atsimenu, kaip kas 
pavasarį mes ir mūsų kaimy
nai beveik visas melžiamas 
karves turėdavome prikelti, 
nes pačios nebepajėgdavo at
sikelti. Ir ką tu žmogus iš 
tokios karvės primelši!

Kas kita šiandien. Filmuose 
matote (kurie Lietuvoje nesi
lankėte ir savo akimis nema
nėte), kai atrodo nūdienė Lie
tuvos karvė. Nepalyginsi prie

(Tąsa 3-ame pusi.)

TSRS ir Kinija siunčia 
pagalbą S. Vietnamu!

Hong Kongas. — Nuo 
potvinių nukentėjęs Šiaurės 
Vietnamas pradėjo gauti 
paramos iš Tarybų Sąjun
gos ir Kinijos Liaudies Res
publikos.

TSRS prisiuntė maisto, 
medikamentų, drabužių, 
sėklų, statybai medžiagų, 
tiltų ir kelių remontavimui 
reikmenų.

Vietnamas nėra turė- 
tokio didelio potvynio 
pastaruosius 25 metus.

Pasitarimai limituoti 
strateginius ginklus
Helsinkis, Suomija.— Čia 

susirinko Tarybų Sąjungos 
ir Jungtinių Valstijų atsto
vai į TSRS ambasadą ir 
pradėjo 91 sesiją strategi
nių ginklų Ūbavimo klausi
mu.

Lapkričio mėnesį jie persi
kels į Austrijos sostinę Vie
ną pasitarimams tęsti.

jęs 
per

Komeito par-Tokijas. ■
tijos vadą Takeirį užpuoli
kas pavojingai perdūrė. Ta- 
keirio partija nori geresnių 
ryšių su Kinijos Liaudies 
Respublika ir “švarios val
džios” Japonijoje.

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” plačiai rašo apie 
Brežnevo ir Brandto pasi
tarimus Kryme. Pasitari
mai žymiai prisidėjo prie 
Europos saugumo ir taikos, 
nurodo laikraštis.

Kongresas jau pratęsė 
drafto įstatymą

Washingtonas. — Kongre
sas ir Senatas nutarė pra
tęsti jaunų vyrų draftavi- 
mą į militarinę tarnybą dar 
dviem metams.

Drafto įstatymo pratęsi
mui susidarė didelė opozici
ja, kuri įrodinėjo, kad sava
norių gali pakakti militari- 
nėms jėgoms. Opozicija 
draftui reikalavo baigti ka
rą Indokinijoje ir sumažin
ti militarines jėgas užsie
niuose.

Ragina uždaryti 2,000 
aukštųjų mokyklų

Washingtonas. — Nacio
nalinė Studentų Sąjunga 
kviečia 2,000 universitetų ir 
kolegijų studentus

DarboWashingtonas. - 
departamentas skelbia, kad 
bus paskirta 200 milijonų 
dolerių viešiesiems darbams 
padidinti tose vietose, kur 
didesnis nedarbas siautėja.

Piety Vietnamo Senatas 
ragina Thieu atidėti 
rinkimus, rezignuoti

Saigonas. — Pietų Viet-0Kauno kalėjimuose. Emig
ravęs į Vokietiją, Ulevičius 
1928-29 metų žiemą nelega
liai gabeno į Lietuvą komu
nistinę literatūrą. Ištrem
tas iš Rytų Prūsijos, apsi
gyveno Berlyne, bet netru
kus vėl buvo suimtas. Išėjęs 
iš kalėjimo, išvyko į Liuk
semburgą, dirbo metalo fa
brike, lietuvių darbininkų 
tarpe platino komunistinį

■ ižurnalą “Balsas”.
Čia įstojo į Liuksembur

go Kompartiją. Už revoliu
cinę veiklą kelis kartus tre
miamas iš Liuksemburgo ir 
iš Prancūzijos, išvyko į Ar
gentiną. Buenos Aires mies- 

JL te dirbo pažangaus laikraš- 
I čio “Rytojaus” raidžių rin- 
B kėju. Įstojo į Argentinos 
|l Kompartiją. Aktyviai da- 
į, lyvavo lietuvių komunistų 
j grupės veikloje, su kitais 

redagavo šios grupės lei
džiamą pogrindinį laikraštį 
“Tiesos Žodis”. 1932 - 1937 
metais buvo lietuviu komu
nistų grupės biuro narys, 
sekretorius, redagavo pa
žangius laikraščius “Ryto
jus” ir “Dabartis.”

1937 metais įstojęs į Ispa
nijos Respublikos 13 inter
nacionalinę brigadą ir Ispa
nijos Komunistų partiją, 
Ulevičius kovojo prieš Ispa
nijos fašistus ir užsienio in- 
terventus. Bendradarbiavo 
pažangioje Amerikos lietu
vių spaudoje. 1938 metais 
kalėjo Prancūzijos koncen-

(Tąsa 3-čiame pusi.)
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Ulevičius gimė 1907 metų 
spalio 17 d. Vilkaviškio ra
jono Karalinavos kaime, ne
turtingų valstiečių šeimoje. 
Iš pat jaunų dienų jis įsijun
gė į revoliucinę veiklą, bu
vo nuolat buržuazinės val
džios persekiojamas. Nuo 
1920 metų Vilkaviškio apy
linkėse platino komunistinę 
spaudą. 1924 m. įstojo į 
Komjaunimą, buvo 
viškio rajono Suklių 
kuopelės komiteto 
1925-28 metais buvo
viškio rajono komiteto sek
retorius. 1928 metais Ule-

Vilka- 
kaimo 
narys. 
Vilka-

karui 
moratoriumo dieną spalio 
13 išeiti į streiką ir visas 
aukštąsias mokyklas užda
ryti.

Sąjunga primena, kad At
tica kalėjime skerdynės 
Indokinijos karo atmosfero
je. Protestuojant prieš sker
dynes kartu tenka protes
tuoti ir prieš karą.

Saigonas. — Partizanai, 
užpuolę dvi militarines ba
zes, užmušė 31 kareivį ir 
sužeidė 34. Bazėms pada
rė nemažai nuostoliu.

Alžyras. — Bahar oje ke
leiviniam traukiniui nusiri
tus nuo bėgių 22 keleiviai 
užmušti, 76 sužeista.

Tarybų Lietuvoje
Lietuvos TSR Aukse.

Tarybos Užsienio reikalų 
komisijoje

Šiomis dienomis Vilniuje 
įvyko Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Užsie
nio reikalų komisijos posė
dis, kuriame buvo aptarti 
organizaciniai klau simai. 
Posėdį vedė komisijos pir
mininkas A. Laurinčiukas.

Užsienio reikalų komisijos 
pirmininko pavaduotoju iš
rinktas P. Mišutis (Molėtų 
rajono Inturkės rinkiminė 
apygarda), sekretore — M. 
Grinienė (Širvintų rajono 
Gelvonių rinkiminė apygar
da) .

Komisija aptarė ir patvir
tino darbo planą 1971-1972 
metams.

Po to komisijos nariai su
sitiko su Lietuvos TSR už
sienio reikalų ministre L. 
Diržinskaite, užsienio reika
lų ministro pavaduotoju V. 
Ze n k e v i č i u m i, Lietuvos 
Draugystes ir kultūrinių 
ryšių su užsienio šalimis 
draugijos pirmininku R. Pe
trausku ir Kultūrinių ryšių 
su užsienio lietuviais komi- 
tęto pirmininku V. Karve
liu, kurie deputatus supa
žindino su savo įstaigų vei-

namo Senatas 28 balsais 
prieš 3 nutarė raginti pre
zidentą Thieu atidėti toliau 
prezidentinius rinkimus ir 
pačiam pasitraukti iš vietos. 
28 susilaikė nuo balsavimo.

Tai didžiulis Thieu reži
mui smūgis. Thieu tikrai ti
kėjosi, kad didelė dauguma 
senatorių jį parems, o išėjo 
priešingai.

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas ragina Senatą už- 
girti su Japonija padarytą 
sutartį Okinavos pervedi
mui Japonijai.

Londonas. — Spaustuvi
ninkams sustreikavus visi 
laikraščiai, apart komunis
tinio dienraščio “Morning 
Star,” užsidarė.

Vartotojai v ei reikalauja 
pelnų-dividendų kontrolės
Washingtonas. — Prekių Vartotojų atstovai turėjo 

vartotojų atstovai ir du su prez. Nixonu net šešetą 
ekonomai reikalauja prezid. 
Nixono įšaldyti ir valdžios 
kontrolėn paimti didžiuo
sius pelnus ir dividendus.

Kongreso ekonominiame 
komitete ekonomai siūlė už
dėti specialius taksus ant 
didžiųjų pelnų. Vien tik al
gų ir kainų įšaldymo nepa
kanka.

susirinkimų, kuriuose jie iš
dėstė, kad didžiuosius pel
nus būtinai reikia įšaldyti.

Toledo, Ohio. —2,000 stik
lo darbininkų Ohio, W. Vir
ginia ir Pennsylvania vals
tijose paskelbė streiką. Rei
kalauja didesnio atlyginimo 
ir geresnių darbo sąlygų.

kla. Pasikalbėjime dalyva
vo deputatai: G. Galinienė, 
M. Grinienė, J. Jakubonis, 
S. Moroz, G. Palai k i e n ė, 
“Gimt, krašto” redaktorius 
V. Reimeris, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Tarybų darbo 
skyriaus vyr. referentas D. 
Butkus ir Kultūrinių ryšių 
su užsienio lietuviais komi
teto prezidiumo narys A. 
Petraitis.

Kaltina brutalumą 
kalėjime

Attica, N. Y. —Advokatų 
grupė tik' ką baigė tyrinė
jimą kalėjime, kur buvo už
mušta 42 žmonės. Spaudos 
konferencijai jie aiškino, 
kad kalėjimo sargai bruta
liai elgėsi su kaliniais, taip
gi kalėjime sunkios sąlygos, 
prastas maistas.

New York o universiteto 
teisių mokyklos profesorius 
ir Amerikinės Civilinių Lai
svių Sąjungos vadas H. 
Schwartz pateikė spaudai 
pilną tyrinėjimo raportą. 
Jis sakė, kad buvo kalbėta
si su šimtu kalinių.

Vėliausios 
Žinios

Washingtonas. — Dešim
ties industrinių kapitalisti
niu šalių finansų ministrai 
posėdžiavo ir tarėsi dėl ki
lusios “dolerio krizės.” Pa
liestos yra šios šalys: Jung
tinės V aisti j os, Kanada, 
Anglija, Japonija, Švedija, 
V. Vokietija, Prancūzija, 
Italija, Holandija ir Belgija.

Saigonas.— Liaudiečių jė
gos pravedė smarkų puoli
mą ant Saigono ir Jungti
nių Valstijų militarinių ba
zių palei Kambodijos rube- 
žių. Net vienuolika bazių 
buvo atakuotos. Nuostoliai 
neskelbiami.

Nauji mokslų daktarai
Chemijos mokslų diserta

ciją šiandien apgynė Kau
no Politechnikos instituto 
docentas Juozas Bernatonis. 
Jo mokslinė specialybė — 
pieno ir pieno produktų che
minės sudėties bei maistin
gųjų savybių tyrimai.

Vilniaus universiteto me
dicinos fakulteto mokslinė- 
į e taryboj e medicinos moks
lų daktaro disertaciją šian
dien apgynė Elena Puodžiū
nienė.

Eksperimentinės ir klini
kinės medicinos instituto vy- 
vyresnioji bendradarbė E. 
Puodžiūnienė i š t y r i n ė j o 
vaikų re u m a t i n i ų širdieš 
raumens pakenkimų papli
timą respublikoje.

ELTA

Indija neįsileido JAV 
karo laivo

Saigonas, Pietų Vietna
mas. — Amerikos karo lai
vas Henry B. Tucker, plauk
damas į Vietnamo vandenis, 
norėjo sustoti Indijos uoste 
Cochin. Bet Indija atsisakė 
laivą įsileisti.

Indija nusistačiusi prieš 
karą Vietname, taipgi nepa
tenkinta Jungtinių Valstijų 
ginklais rėmimu Pakistano.

Anchorage, Alaska.—Pra
eitą savaitgalį čionai turėjo 
pasitarimą Jungtinių Vals
tijų prezidentas Nixonas ir 
Japonijos imperatorius Hi
rohito. Tai pirmą kartą Ja
ponijos istorijoje toks atsi
tikimas, kad jos imperato
rius buvo išvykęs į svetimą 
šalį. Iš čia jis išskrido į 
Europą.

Sužeidė 300 kalimų
Dr. S.Attica, N. Y

Schwartz, po kalinių apšau
dymo kalėjime tyrinėjęs pa
dėtį, surado daugiau kaip 
300 policijos ir milicijos kul
komis sužeistų kalinių.

•. Kalėjimo ligoninėje dir
bantieji daktarai liudija, 
kad 90 proc. sužeistųjų yra 
peršauti iš užpakalio, kai 
jie bėgo ir slėpėsi nuo kulkų.

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos* vyriausybė pareikalavo, 
kad Anglija atšauktų įsa
kymą net 105 tarybiniams 
tarnautojams apleisti Ang
liją. Sakoma, kad jeigu An
glijos valdžia atsisakys rei
kalavimą išpildyti, tai labai 
galimas daiktas, kad tarybi
nė vyriausybė panašiai pa
sielgs su Anglijos tarnauto
jais Tarybų Sąjungoje, ku
rių tik Maskvos apylinkėje 
yra daugiau kaip 500.

Kairas. — Egipto milita
rines jėgos esančios pilnai 
paruoštos karui su Izraeliu.
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Amerikos kovotojams už taikę
ŠIOMIS dienomis Jungtinėse Valstijose 

žymūs Anglijos parlamentarai ir veikėjai. 
Žurnalistų sąjungos vadas Frank Allan ir 
darbininkų unijos veikėjas John Mendelsohn

lankėsi du 
Jais buvo 

Transporto 
. Jie atsto

vavo ne tik Anglijos parlamento nariams, kurie kovoja
už pasaulinę taiką, bet ir plačioms Anglijos masėms, ku
rios, kaip ir mūsų Amerikos, kaip ir viso pasaulio dar
bo masės, trokšta pasaulinės taikos.

Rugsėjo 20 dieną jiedu kalbėjo Washingtone. Jie 
ne tik perdavė Anglijos žmonių nuoširdžiausius ameri
kiečiams linkėjimus, bet pasmerkė Vietnamo karą ir 
aštriai kritikavo prezidentą Nixoną už Amerikos palai
kymą Saigone prezidento Thieu militarinės klikos ant 
Pietų Vietnamo žmonių sprando. John Mendelsohn pa
reiškė : “Negalės būti ir nebus taikos taip ilgai, kaip 
ilgai Nixono administracija laikysis kietai prisirišusi 
prie militarinės klikos Saigone.”

Svečiams susitikimas Washingtone buvo suruoštas 
eilinių Amerikos unijistų. Didžiųjų darbo unijų lyde
riai susitikimą ignoravo. Jie, mat, žinojo, kad svečiai 
kovoja už taiką ir priešingi Vietnamo karui. Kaip ži
nia, mūsų George Meany ir jo kolegos visomis keturio
mis palaiko Nixoną Vietnamo karo tęsimo klausimu.

Taika nebus pasiekta Pekine!
PACIFIC News Service žinių agentūra paskelbė 

savo korespondento Randy Rappaport interviu su šiau
rės Vietnamo delegacijos Paryžiaus derybose pirminin
ke Mrs: Nguyen Thi Binh. Pas ją buvo teirautasi, kaip 
ji žiūri į Jungtinių Valstijų prezidento Nixono paskelb
tą kelionę į Kinijos sostinę Pekiną. Juk plačiai skelbia
ma, kad mūsų prezidento šio vizito vienas iš svarbiau
sių tikslu yra pasitelkti Kinijos valdžią pasiekimui tai
kos Indokinijoje, ypač Pietų Vietname. Mrs. Binh sako, 
kad prezidentas Nixonas tam tikrų susidėjusių sąlygų 
yra priverstas šią kelionę atlikti. Bet kas bus pasiekta? 
“Jis gal netgi galės apgauti tam tikrą viešosios opinijos 
dalį, bet, nežiūrint to, pagrindinės problemos pasiliks 
neišspręstos,” pasakė Mrs. Binh, turėdama galvovje pro
blemas, susietas su padėtimi Indokinijoje.

Baigdama pasikalbėjimą su Rappaportu, viet
namiečių atstovė, pakartotinai pabrėžė, kad “šis karas 
baigsis ne Pekine, bet Paryžiuje,” tai yra per Paryžiuje 
einančias derybas. Na, o Paryžiaus derybos nesijudina 
iš vietos. Ir nesijudina todėl, kad Nixono administra
cija nenori taikos Indokinijoje, kaip jos nenorėjo prezi
dentas Johnsonas. Kol šio tikslo nebus atsisakyta, jo
kios kelionės į Pekiną nieko nepadės.

URUGVAJAUS 
DARBlEčlAl RUOŠIASI

Urugvajaus pažangiųjų 
lietuvių leidžiamas “Dar
bas” spalio 30 dieną minės 
savo trisdešimtšeštąją meti
nę sukaktį. Rugsėjo 15 d. 
vedamajame “Sutinkant 36- 
sius Darbo sukakties me
tus” kalbama apie ruošimą
si iškilmingai šią garbingą 
šventę atžymėti. Jame, tarp 
kitko, sakoma:

“Ilgametinis organizaci
nis darbas, pasiryžimas ir 
praktika veikėjams nušvie
tė vienybės ir solidarumo 
kelią. Sutelkė prie ‘Darbo’ 
visus plunksnos darbuoto
jus į bendradarbių eilę. Vi
si jie suprato savo pareigas 
ir užduotį, noriai stojo į sa
vo laikraščio ‘Darbo’ šei
mą, kad jis gyvuotų ir gro- 
žėtų jo turinys.

Galima džiaugtis, kad 
šiandien mes turime skait
lingą ‘Darbo’ redakcinę ko
legiją ir administraciją, bro
lišką sutikimą draugų tar
pe ir patenkinančią skaity
tojų visuomenę. Tuo džiaug
damiesi drąsiai ir rengiamės 
sutikti ir atžymėti 36 metų 
jo garbingą sukaktį. Į šven
tę nuoširdžiai kviesdami 
laukiame mūsų gerbiamų ir 
brangių svečių iš broliškų 
lietuvių kolonijų ir taipgi iš 
tėvynės Tarybų Lietuvos. 
Spalio mėnesyje pas mus — 
gražus pavasario oras. Pra
žydusių gėlių malonus kva
pas gaivinančiai džiugina 
žmogaus širdį ir ją traukia 
į atgimstantį gyvenimą”...

or-

Geras tarybinis pasiūlymas
MAŽAI kam girdėtos trys mažytės šalelės — Bhu

tan, Bahrain ir Qatar — priimtos į Jungtines Tautas be 
didelių ceremonijų, šiandien ši organizacija jau turi 
130 narių. Siekiama, kad jos durys būtų visoms šalims 
plačiai atidarytos ir t. t. Tai visa gražu, puiku, remti
na. Gal kada nors to tikslo ir bus pasiekta.

Jau šiai Generalinės Asamblėjos sesijai Tarybų Są
junga turi, mūsų supratimu, labai praktišką pasiūlymą, 
būtent, kad į Jungtines Tautas būtų priimtos abidvi Vo
kietijos ir Šiaurinė Korėja. Net keista ir juokinga, kad 
kai mažytės šalelės priimamos, o šalims su desėtkais 
milijonų gyventojų durys kietai uždarytos.

Reikia tikėtis, kad šis Tarybų Sąjungos pasiūlymas 
susilauks didelės Jungtinių Tautų organizacijos narių 
daugumos pritarimo.

IR ČIA BEGĖDIŠKAI 
MELUOJA

Chicagos kunigų “Drau
gas” (rugs. 15 d.) šaukė:

Atticos kolėjimo riaušės pa
sibaigė, kai kalinius išsklaidė 
policija ir Tautinė gvardija, 
bet tos skerdynės įeis į istori
ją kaip vienas kruviniausių 
atsitikimų. Kaliniai nužudė, 
daugiausia papiovė 9 įkaitus, 
sargybinius, o kalinių žuvo 
apie 30, jei ne daugiau.

Reikia manyti, kad Atticos 
riaušės vėl sukels erzelį ir 
pyktį ne tik Amerikoj, bet 
bus naujos medžiagos Mask
vai kalbėti, kad šitai kaip lik
viduojami “politiniai’’ kali
niai. Prie to nemaža prisidės 
ir Amerikos spauda bei tele
vizija, kai riaušių kėlėjams 
skirs daugiau dėmesio nei 
įstatymo prižiūrėjimo orga
nams.

Na, numatyta, kad ka
lėjimo sargai žuvo nuo kul
kų, kurių kaliniai neturė
jo. Juos, kaip ir kalinius, 
paskerdė policija ir Tauti
nė Gvardija.

KAS GI Iš TIKRŲJŲ 
MŪSŲ AMERIKĄ 
VALDO?

Geležinkeliečiu unijų
ganas “Labor” (rugs. 4 d.) 
vedamajame “Mighty Cor
porate Power j Can and 
must Be Checked” sako:

“Dauguma amerikie č i ų 
šiandien gyvena geriau, ne
gu pirmesnioji karta. Ir 
vis tiek mes susiduriame su 
daugybe problemų: su in
fliacija, nedarbu, aukštais 
moketsčiais (taksais), poliu
rija, kriminalystėmis, pa
vojingais ir niekam vertais 
produktais. Kodėl šios pro
blemos nepasišalina, o dar 
netgi blogėja, nepa i s a n t 
mūsų produktyyiškumo ir 
sugabumo kaip žmonių?

Pagal gerą naują knygą, 
didelė mūsų nelaimių dalis 
pareina iš to fakto, kad 
mūsų tauta iš tikrųjų yra 
valdoma “America Ine. — 
gigantiško industrinio ir fi
nansinio komplekso, vei
kiančio labai kaip sovere- 
ninė valdžia.”

Ta nauja knyga, vadina
ma “America, Ine.” — pa
rašyta Morton Mintz, pre
miją laimėjusio “Washing
ton Post” reporterio, ir 
Jerry S. Cohen, buvusio vy
riausiu Senato antitrustinio 
pakomitečio patarėju.

Tai tik malonus mitas — 
pastebi Mintz ir Cohen, — 
kad mūsų federalinė val
džia veikianti kaip atspara 
prieš privatinę korporacinę 
jėgą. Kaip tik priešingai — 
valdžios jėga tiktai padeda 
privatiškai jėgai.”

Kai Amerikos komunistai 
sako, kad mūsų Ameriką 
valdo privatiškas monopo
listinis kapitalas, ir kad 
mūsų tiek federalinė, tiek 
valstijų ir miestų valdžios 
šoka pagal jo muziką, daug 
kas tai laiko tik propagan
da. Bet štai lygiai tokios 
pat išvados prieina ir kny
gos “America, Ine.” auto
riai Mintz ir Cohen.. Jie į 
savo veikalą yra sudėję ne
užginčijamus faktus tai iš
vadai paremti.

Yra žmonių, kurie visą 
savo gyvenimą trokšta mo
kytis, ilgisi knygos, laikraš
čio, nori kuo daugiau žino< 
ti. Toks žmogus nuo sun
kaus darbo likusiomis va
landomis sėdi prie spinksu- 
lės, užmiršdamas, kad reiks 
atsikelti anksti ir bėgti ten, 
kur jo ar jos laukia dar
bas. Įsitempia visai die
nai. .., Nėra laiko apgalvo
ti apie ką skaitė, kaip jis 
ar ji bendravo mintimis su 
pasaulio pažanga.

Jei ne darbo varginančios 
problemos, nuo kurių nega
lima pasiliuosuoti, jei ne ta 
nuolatinė sunki našta, ku
ri gula ant pečių, kuri len
kia vis arčiau žemės, tai, 
rodosi, gyv e n i m a s būtų 
daug malonesnis...

O, bet mes sulaukėm gar
bingos senatvės, išėjom į 
pensiją. Bus laiko — yra 
laiko įsigilinti į tą knygą, 
kurią tik į rankas paim- 
davom ir vėl reikėdavo su 
ja skirtis. Garbingas am
žius paliuosavo daugelį mū
sų nuo kasdieninių sunkių 
pareigų, bet ne visi mes pa
sirinkom ar mokėjom pasi
rinkt užpildyti mūsų likusį 
laiką garbingais darbais.

Pažangiečiams rūpėjo ir 
privalo rūpėti visuomeni
niai darbai, o juos galima 
sėkmingai atlikti, kol esi 
sąmoningai susirišęs su pa
saulėžiūra ir pilnai supran
ti.

Šiais laikais mes daug 
nusiskundžiam mūsų gretų 
retėjimu, bet nei vienas ne- 
iškeliam ir kitos mūsų veik
loje nepageidaujamos padė
ties, tai nukrypimo į ka- 
zyres (kortas). Daugelis 
mūsų LLD narių taip įsi
mylėjo, įsigilino į kazyres, 
kad viską meta į šalį. Sa
ko: neturiu jėgų darbuotis 
komisijoje, pavargstu, ko
jos silpnos. Negaliu skaity
ti laikraščio ar knygos, 
akys susilpnėjo...

Ką gi darysi, senatvė 
užgulė. Bet pasižiūrėk, tas 
silpnomis akimis draugas 
labai sėkmingai veda skait
lines, kokias reikia vesti

kortuojant. 0 ten reikia 
akių šviesos. .

Tiesa, lošia kazyrėmis ne 
iš pinigų, o kad laisvalaikį 
sunaudotų. Bet ar nebūtų 
geriau paimti knygą? čia 
nereikia 4, 6, arba 8 aplink 
stalą susėsti. Gali sau ra
miai sėdėti vienas ir skai
tyti, laikai, rodosi, tokie 
svarbūs mums pažangiems 
žmonoms. Pasaulis tiek 
daug pasikeičia kiekvieną 
dieną. Reikia įmatyti, kad 
suspėjus su juo bėgti, ar
ba nors jį sekti.

Reikia pagirti pažangius 
lietuvius už vieną didelį 
dalyką, tai kad jie moka ir 
noriai remia pažangią spau
dą. Niekada pirmiau taip 
kaip aavar ateina į paramą 
stambiomis aukomis. Tai 
tikrai puikus pavyzdys.

Bet mes, kurie dabar gau
siai remiam spaudą, gal ne- 
visada taip galėsime remti. 
Ar paliksime tvirtus kad
rus, kurie sumaniai galėtų 
paimti ir vesti visą mūsų 
darbą?

Klasinę sąmonę labai 
sunku įgyti, ima daug lai
ko. Todėl visada ir visur 
reikia ją skiepyti. Būkim 
mes patys pilnai informuoti 
klasiniais reikalais, o tada 
ir kitus galėsime informuo
ti. Kazy ros mus ii- mūsų 
<sekėjus veda į šalį nuo są
moningumo, nuo įsigilini
mo, nuo žinojimo. Mes 
pirmiau tokiais nebuvom. 
Verta pasitaisyti, ne dėl 
nuodėmės, bet dėl mūsų pa
čių garbės, j . - ■

širdingas LLD Narys

Įvairenybes
Kodėl kūdikis lėtai auga?

Sidnėjaus (Australija) 
Medicinos instituto moksli
ninkai teigia, jog jiems pa
vyko atsakyti į šį klausimą. 
Atlikę daugybę eksperi
mentų, jie padarė išvadą, 
kad augimo hormonas, ku
ris yra būtinas normaliam 
vaiko vystymuisi, patenka į 
kraują, tik kūdikiui ramiai 
miegant ir tik tam tikru pa
ros metu —- anksti rytą. D r. 
L. Lezeiras teigia, kad au
gimo sulėtėjimą ir kūdikio 
psichikos sutrikimus suke
lia blogas miegas rytais.
Libano sostinės Beiruto po
licija judėjimo taisyklių pa
žeidėjus baudžia labai pa
prastai : atima vairuotojo 
teises tik... vienai valan
dai. Bet tą valandą žmo
gus turi stovėti prie savo 
mašinos. Sako, tokia baus
mė efektyvi.

Ar gali užaugti tokia žem-, 
uogė, kad netilptų į stiklių 
n ę. Pasirodo, taip. Sverd- 
lovskietė Paulina Butenko 
savo darže šitokias uogas 
j au raško. Kurios - ne - ku
rios būna 11 centimetrų plo
čio ir sveria 90 gramų.

Tarnautojas Šoblė parei
kalavo, kad Paryžiaus ant
roji radijo stotis sumokėtų 
4 tūkstančius frankų už 
pasikėsinimą į jo gyvybę. 
Darydamas rytinę malkštą 
ir stovėdamas ant rankų, jis 
per radiją išgirdo koman
dą: “O dabar rankas išties
kite į šalis.

Šoblė guli ligoninėje—su
trenkti smegenys.

IŠ LAIŠKŲ

IR TAS JIEMS BAISU 
IR PAVOJINGA!

Ir ko tie lietuvių tautos 
atplaišos nebesugalvos prieš 
Tarybų Lietuvą ir jos vado
vybę. Štai kanadiečių kle
rikalų “Tėviškės Žiburiuo
se” (rugs. 16 d.) skaitome 
dar vieną “argumentą.” Ba
ramas ir smerkiamas “Gim
tasis Kraštas,” kad jis už
pildomas lietuvių žurnalis
tų raštais, kad jame po 
straipsniais ir žiniomis nesi
mato rusiškų pavardžių. Ir 
tai esą daroma su labai 
“piktu,” labai “pavojingu” 
tikslu, būtent, kad “suvilio-

tų džiaugtis, jog tas savait
raštis užpildomas lietuvių 
raštais, arba kad mūsų gim
tojo krašto durys atdaros 
gyvenimo bei gadynės au
drų išblaškytiems jos sū
nums ir dukroms sugržti. 
Bet priešingai į tai žiūri 
Kanados žiburiečiai. Jie vis
ką sveria bizniškais sumeti
mais. Kai išeiviai sugrįš į 
Lietuvą, girdi, mūsų “va
davimo” biznis nukentės.

Keista dar ir tas, kad tie, 
kurie per visą laiką keikė 
Tarybų Lietuvos vadovybę, 
kad ji turinti ant Lietuvos 
užleidusi geležinę uždangą,

VISA SISTEMA 
SUPUVUSI!

Šiais laikais daug kalba
ma apie mūsų Amerikos ka
lėjimų sistemą, visi prapa- 
žįsta, kad visa sistema yra 
supuvusi, nepake n č i a m a, 
jog ji žmones, ten pateku
sius, ne taiso, bet žudo.

Antai,, net toks kapitalo 
organas “The N. Y. Times” 
(rugs. 20 d.) sako:

“Faktinai kiekvienas mū
sų kalėjimas dėl rimtai pra- 
sižcngusių yra perpildytas. 
Jo sargyba prastai paruoš
ta. Jo gydytojų, psych la
trų ir mokytojų per mažai 
skaičiumi ir tie dažnai 
silpnos kokybės. Jo mais
tas nuo rasto iki nepaken
čiamo. Jo rasinė kompozi
cija nuolatos kinta kartu su 
juodųjų žmonių iš pietinių

seniausias ra- 
— M. Burla-

išėjo kaimynų 
pasakė sūnus.

pa- 
ko- 
ke-

ti giįžti Lietuvon bent dalį dabar jai primeta tiesiog Valstijų persikėlimu į daug
išeivių.” tiliojimą išeivius grįžti į daugiau rizikingą miesto

J,uk atrodo, kad tik reikė- Lietuvį. gyvenimo srovę.”

TIK KOJOS BLOGAI LANKSTOSI...

Seniausias rajono gyventojas
Vingiavo kaimo keliukas, vokiškų dujų, buvau už- 

Pamiškėje mašina porąkar- verstas žemėmis bunkeryje, 
tų pyptelėjo. Vidutinio ūgio Savaitę gulėjau ligoninėje, 
vyriškis ilga balta barzda 
pasitraukė į kelio pakraštį.

— 0 gal jis — šimtametis,
— tarė kažkuris mūsų.

— Jam daugiausia — sep
tyniasdešimt, — papriešta
ravau.

Važiavome į Dubinins 
kur gyvena 
jone žmogus 
čenka.

—Tėvukas 
aplankyti, —
— Pas kuriuos — nežinau.

Iš nuostabos mes beveik 
išsižiojome.

Sekantį kartą pavyko. Ra
dome namie. Jis talkinin
kavo marčiai, kuri liuobėsi.

M. Burlačenka gimė 1871 
metais valstiečių šeimoje, 
buvusioje Vilniaus guberni
joje netoli Švenčionių. 1907 
metais apsigyveno dabarti
niuose Dub i n i ū o S e. Čia 
vedė, vertėsi žemdirbyste. 
Jis — 1904-1905 metų rusų 
japonų ir pirmojo pasauli
nio karų dalyvis. Pastarą
jį ypač gerai prisimena:

Dalyvavau mūšiuose Ru
munijoje. Teko pūūostyti

Po to per visą savo gyve
nimą nežinojo, kas yra už
krečiama ar šiaip liga. Tie
sa, su dantimis blogiau, bet 
valgo beveik tą patį, ką ir 
kiti šeimos nariai.

i

— Rankos dar tvirtos, 
kibirą vandens panešu. Ne
siskundžiu ir kitkuo, — 
sako ja senukas. — Tik 
jos blogai lankstosi per 
liūs.

Kai švenčių dienomis vai
kai suvažiuoja pas tėvą — 
netelpa kamba r i u o s e. Ir 
kaip tilps, jeigu vien anū
kų — dvidešimt penki.

— Nerūkau. Tiesa, per 
šventes išlenkdavau vieną 
kitą taurelę, — pasakoja se
nukas.—Visą laiką laukuo
se,- gryname ore. Daug dir
bau. ..

Sėdime ant žolės ir mąs
tome: kokia ilgaamžiškumo 
paslaptis? M. Burlačenka 
valandėlę tyli, o po to šlep
si prie obelų. Žolėje lieka 
brydė.

Kapsukas, 1971.IX.10 
Brangūs laisviečiai!

Labai greitai prabėgo mie
la vasarėlė, su visais jos 
malonumais, neišpasakytais 
karščiais, kurie, deja, nie
ko gero nedavė.

Namie pasižiūriu į mielos 
viešnios drg. Mizarienė s 
nuotraukėlę ir visada prisi
menu .tą tokį netikėtą, bet 
mielą siurprizą. Gaila, kad 
tas vizitas buvo toks trum
pas, na, bet tikiuosi dar 
kartą pasimatyti, tada pri
imsiu kaip reikiant, aprody- 
siu Kapsuką.

Rugpiūčio 19 diena buvo 
svarbi rajono gyvenime. Tą 
dieną buvo užtverta senoji 
Šešupės vaga ir nukreipta 
į užtvanką. Maždaug po 
poros metų čia bus Kapsu
ko marios, plaukios garlai
viai, kapsukiečiai turės kur 
maudytis.

Rugsėjis prasidėjo gra
žiai. Pas mus mieste stojo 
rikiuotėn nauja penktoji 
vidurinė mokykla, skirta 
1,390 mokinių. Pastatas mo
dernus, šviesus ir gražus. Į 
pirmą mokslo metų dieną 
atėjo mokiniai su savo tė
veliais, nešini gėlėmis. Vi
sų akys tik blizga, kaip sek
sis mokytis naujoje mokyk
loje, ar nepikti mokytojai, 
ypač direktorius ir jo pa
vaduotojai. Bet ne, tai labai 
malonūs ir paprasti žmonės, 
kaip ir visi tarybiniai žmo
nės.

Kalbėję švietimo skyriaus 
vedėjas K. Urba, LKP pir
masis sekretorius A. Snieč
kus ir kiti džiaugėsi nauja 
mokykla, kuri buvo taip rei- 
reikalinga, • linkėdami sėk
mės moksle.

A. Savickis Tuo pačiu metu “Naujojo 
gyvenimo” kolūkyje buvo

taip pat atidaryt a nauja 
pradinė mokykla, kurią paė
sta tė Kapsuko tarpkolū&- 
nės statybos organizacijos 
darbininkai.

Gražiai praėjo ši diena 
vi s o s e miesto mokyklose. 
Na, o po to prasidėjo seni 
“vargai,” vėl drausmė, pa
mokos. Nejučiom mokinu
kai pasižiūri pro langą, kaip 
gerai būtų dar palakstyt, 
bet reikalinga laukti sekan
čių atostogų, o dabar—stro
piai ir sąžiningai dirbti.

Rugsėjo .7 d. p ra s i d ė j o 
koncertinis sezonas, buvo 
atvažiavęs LTSR Valst. fil
harmonijos s i n i f o n i n i s o r
kestras, kuris, diriguojant 
LTSR nusipelniusiam artis
tui J. Domarkui, atliko visą 
eilę populiarių simfoninių 
kūriniu.

Buvau užsukęs ir pas P. 
Naudžių. Dar tebesergu 
nors po kambarį pavaikš
to^ Skundžiasi, kad atsibo
do gulėti. Kaip paprastai, 
pasišnekam “Laisvės” rei
kalais, pereinam prie kas
dienybių. ’ Labai buvo dė
kingas ir patenkintas, kad 
amerikiečiai lietuviai jo ne
pamiršta, kad buvo apsilan
kiusi ir 1. Mizarienė.

Šiuo metu baigiau tvar
kyti P. Naudžiaus eilėraščių 
rinkinuką; jie buvo spaus
dinami “Laisvėje,” taip pat 
parašyti atskiromis progo
mis. Neužilgo išsiųsiu Jums.

Drg. Kavaliauskaitės laiš
ką, kuriame rašo, kad “Lais
vės” albumas išsiųstas lie
pos 21 d., gavau. Tačiau al
bumas dar iki šiol neatėjo.

Tiek šiam kartui.
Širdingiausius linkėjimus 

siunčia.

Šiaulių įsa jonas

z
Jūsų

V. Gulmanas
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NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Žemaitijos milžinas

Netoli Mažeikių, prie Var
duvos upės, prasidėjo di
džiausios Lietuvoje naftos 
perdirbinio gamyklos sta
tyba. Mažeikių pakraštyje 
jau iškilo du gyvenamieji 
namai. Po kelių metų čia 
išaugs ištisas naftininkų 
rajonas, kuriame gyvens 
apie septynis tūkstančius 
žmonių.

Nafta į Lietuvą ateis iš 
Pavolgio telkinių naftotie
kio vamzdžiais. Iš Latvijos 
miesto Ventspilio bus nu
tiesta vamzdyno atšaka į 
Mažeikius. Naftos perdir
bimo gamykla tieks kelių 
rūšių benziną, mazutą, įvai
rias chemijos žaliavas — 
dirbtinį pluoštą, plastma
sę, kaučiuką, sieros rūgštį, 
dirbtinius riebalus, pašarus 
gyvuliams ir t. t.

Gamyklos projekto auto
riai pritaikė pasaulinio 

^mokslo ir technikos laimėji
mus, kad naftos atliekomis 
nebūtų užterštas vanduo ir 
ypač atmosfera,

Rugsėjo pirmosios 
įkurtuvės

Beveik penkiolika tūks
tančių Lietuvos moksleivių 
pradėjo šiuos mokslo metus 
naujose mokyklose.

Net ketverios įkurtuvės 
atšvęstos Vilniuje. Dabar 
Lietuvos sostinėje — jau 36 
vidurinės mokyklos. Į nau

jas šviesias klases rugsėjo 
pirmąją atėjo taip pat ne
maža Kauno, Kla i p ė d o s, 
Šiaulių, Panevėžio, Utenos, 
Grigiškių moks! e i v i ų. 27 
pradines mokyklas už savo 
lėšas pastatė arba baigia 
statyti patys kolūkiai.

Antrą iš eilės rugsėjį šven
čiamos įkurtuvės Vilniaus 
studentų miestelyje Anta
kalnyje. Čia be Vilniaus in
žinierinio statybos institu
to studentų mokysis univer
siteto ekonomistai.
Iš naujojo obuolių derliaus

Nepašykštėjo šiemet žem
dirbiams dovanų sodai. Ypač 
gerai užderėjo obuoliai. Pil
nos jų miestų parduotuvės, 
turgūs. Pakanka jų ir kon
servų pramonei.

Naujas adresas
Daugiau kaip dešimtyje 

pasaulio šalių žinomi Pane
vėžio “Ekrano” gamyklos 
produkcija. Kineskopus ir 
stiklines jų kolbas panevė
žiečiai siunčia į Vokietijos 
Demokratinę Respub 1 i k ą, 
Bulgariją, Rumuniją, Itali
ją ir kitas valstybes. Nese
niai gautas užsakymas iš 
Jugoslavijos. Tos šalies te
levizorių gamybos įmonėms 
panevėžiečiai pradėjo siųsti 

“Vardų ir žodžių” knyga 
naujo modelio kineskopus.

Gimtosios kalbos mylėto
jus pradžiugino leidinys

PAKETAI-DOVANOS
Į TARYBŲ SĄJUNGĄ

Sena patikima firma 
TARNAUJA IR TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI 

KLIJENTŪRAI 40 METŲ EGZISTENCIJOS 
TRADICIJOSE

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 
klijentų mes dėkojame Jums už palaikymą.

Jei nesate mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą 
ir Jūs būsite mums dėkingi.

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams
Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų 

kreipkitės į:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 WALNUT STREET PHILADELPHIA, PA. 19106 

Phone (215) 935 3455
ATYDOS! NAUJAS ADRESAS 

NEW YORK CENTRAL OFFICE:
240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001 

Telephone (212) 725-2449
arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių :

“Vardai ir žodžiai,” kurį 
paruošė Paminklų apsaugos 
ir kraštotyros d r a ugi jos 
Lietuvių kalbos sekcijos na
riai.

Knyga suskirstyta į tris 
skyrius. Pirmasis jų 
skiriamas kalbos kultūrai, 
antrasis — vietovardžiams 
ir asmenvardžiams. Įdo
miausias šiame skyriuje K. 
Kuzavinio ir S. Savukyno 
pirmąkart sudarytas “Lie
tuvių vardų etimologinis 
žodynas,” iš kurio skaityto
jas sužino, kurie vardai yra 
lietuviški, kurie atkeliavę iš 
svetur.

Trečiąjį knygos skyrių 
sudaro 1971 metų kalboty
ros dątynas, kuriame taip 
pat apstu žinių apie pasau
linio garso lingvistus, besi
dominčius lietuvių kalba, 
apie žymiausius mūsų kul
tūros veikėjus.

Knygos redakcinę kolegi
ją, taip pat autorių kolek
tyvą sudaro žymūs Tarybų 
Lietuvos kalbininkai.

V. Daunoras ruošiasi 
į Tulūzą

Prancūzijos mieste Tulū- 
zoje šiemet įvyks tarptau
tinis vokalistų konkursas, 
kuriame taip pat dalyvaus 
tarybiniai dainininkai.

Neseniai Maskvoje įvyko 
paskutinis atrankinis ratas, 
lėmęs dainininkams keliala
pius į Prancūziją. Vertini
mo komisija geriausiu bo
su pripažino Lietuvos TSR 
Valstybinio operos ir bale
to teatro solistą Vaclovą 
Daunorą, kuris puikiai pa
sirodė su savo koncertmeis
teriu, FilharmonijoiS solistu 
Gičiu Trinkūnu.
Liaudies menininkų švente

Susirinkę prie gražaus 
Platelių ežero, Žemaitijos 
liaudies menininkai pažy
mėjo tradicinę liaudies dai
lės dieną. Joje dalyvavo 
Klaipėdos, Mažeikių, Tau
ragės, Skuodo, Šilutės, Tel
šių ir kitų rajonų tekstili
ninkai, gintaro ir metalo 
apdirbėjai, medžio drožėjai.

Ta proga Plungės vidu
rinėje mokykloje iškilmin
gai atidaryta Liaudies me
no draugijos Žema i t i j o s 
skyriaus menininkų kūrinių 
paroda. Jos stenduose — 
daugiau kaip 700 kūrinių, 
kuriuos pateikė trys šimtai 
liaudies meistrų.

Sekančią liaudies dailės 
dieną numatyta surengti 
Skuode, kuris ateinančiais 
metais pažymos savo 400 
metų jubiliejų.

laisvi; 3 puslapis

Mirė Pranas Ulevičius
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

tracijos stovykloje, ten bu
vo išrinktas lietuvių komu
nistų grupės sekretoriumi.

Atkūrus Lietuvoje tarybų 
valdžią, jis grįžo į Lietuvą, 
dirbo “Tiesos” redakcijoje. 
Didžiojo tėvynės karo me
tais vadovavo raudonosios 
armijos 16 lietuviškosios di
vizijos spaustuvei, kurioje 
buvo spausdinamas divizi
jos laikraštis “Tėvynė Šau
kia”. Pokario metais daug 
pasidarb a v o organizuoda
mas knygų leidyklą. Įvairiu 
metu jis vadovavo politinės, 
grožinės ir pedagoginės li
teratūros leidykloms. 1953 
metais eksternu baigė Vil
niaus pedagoginio instituto 
užsienio kalbų fakultetą. 
Nuo 1958 metų buvo Lietu
viškosios Tarybinės Enci
klopedijos, o nuo 1965 m. — 
Mažosios Lietuviškosios Ta
rybinės Enciklopedijos vy
riausiojo redaktoriaus pa
vaduotojas.

1962 metais Ulevičius ap
gynė Istorijos mokslų kan
didato disertaciją, kurioje 
nagrinėjo priežastis, nulė
musias gausią lietuvių emi
graciją į Ameriką iki Ant
rojo pasaulinio karo, nuš
vietė užsienio lietuvių kul
tūrinę ir politinę veiklą, pa
skelbė atsiminimų ir moks
linių straipsnių apie inter
nacionalinių brigadų kovą 
prieš Ispanijos Respublikos 
pri e š u s. Bendradarbiavo 
Tarybų Lietuvos ir pažan
giojoje užsienio lietuvių 
spaudoje, palaikė glaudžius 
ryšius su pažangiaisiais už
sienio lietuviais.

Visą sąmoningą savo gy
venimą Pranas Ulevičius 
paskyrė kovai už Lenino 
partijos idėjas, už šviesų 
darbo žmonių rytojų, už so
cializmo pergalę Lietuvoje.

Prano Ulevičiaus palaikai 
buvo pašarvoti Politinio 
švietimo namuose. Atsisvei
kinimas su velioniu įvyko 
rugsėjo 24 d. Palaidotas 
Antakalnio kapinėse.

A. Vaivutskas

Philadelphia, Pa.
Mūsų parengimų sąskaitų 

klaidos
Kad mūsų parengimuose 

veikėjai padaro klaidų, tai 
tame nieko naujo, nes mes 
visi esame užsiėmę darbais. 
“Laisvėje” dažnai pastebimi 
klaidų atitaisymai, o ypa
tingai iš aukų rinkliavos 
parengimuose. Ot, vieno 
piniginė auka negerai užra
šyta, kito pavardė, trečio 
kitkas, ir taip kartojasi 
per daugelį metų. O man 
rodosi, kad tos “makalie- 
nės” galima būtų išvengti. 
Tuomet būtų redakcijai ir 
korespondentams lengviau.

Parinkus aukas reikėtų 
vietoje perskaityt aukotojų 
vardus-pavardes ir kas kiek 
aukojo, ir atliktas kriukis! 
Jeigu klaida įvyko, būtų 
lengva vietoje atitaisyti. 
Kam siųsti laikraščiui ir 
pasiskelbti pasauliui, kad pa
aukojai penkinę ar dešimti
nę?

Šiomis dienomis vienas 
phailadelphietis gauna laiš
ką nuo K. Petrikienės. Ji
nai nusiskundžia, kad phi- 
ladelphiečių parengime 
Darbo dienoje jinai aukoju
si $10, bet aukotojų sąraše 
“Laisvės” Nr. 71 pažymėta 
tik $5. Atasiprašau drg. 
Petrikienę. “L” Reporteris 
neužrašinėjo aukotojų pa
vardžių ir kįek kas aukojo. 
Viską ėmeiiš priduoto są
rašo, ir taip pasiuntė “Lais
vei” aukotojų sąrašą. Atsi
prašau ! ' ,.t

HELP WANTED-MALE-FEMALB

“L” Reporteris

BATCH MAKER. Paint mfgr. 
Experienced. Steady work, good pay, 
all benefits. Call 201-344-8000, bet
ween 12 and 2 PM.

(66-75)

AUTO BODY MAN and Bear 
Machine operator. Experienced. 
Call WALTER’S AUTO BODY 

201-727-3660.
(70-74)

PORTERS. 18 yrs. of age or over. 
Will train the inexperienced. Free 
coffee breaks and lunches in beauti
ful Colonial surroundings. Blue Cross 
and Blue Shield. 8 pd. holidays, va
cation, etc. We are an eųual oppor
tunity employe)’. Contact Convales
cent Center, 1515 Lamberts Mill 
Rd., Westfield, N. J. (70-75)

3 LABORERS WITH 
TRANSPORTATION.

GOOD PAY WITH RAISE.
201-236-6249

(71-77)

CARPENTRY & MASONARY
All Types — Estimates

Cheerfully Given.
201-236-6249

(71-75)

WEB PRESSMAN — offset to 
work in expanding Co. —back
ground forms & commercial job shop 
helpful. Opportunity to advance to 
your potential. Call 201-548-1054.

(71-79)

MEN & WOMEN WANTED for 
Food Processing Plant, also 1 all 
around Truck and Plant mechanic. 
30. Some light typing and taking 
30. Some light typing & takink 
phone orders. Must be Good 
figures.

201-521-3338.
■ Ask for Mr. Abbott.

(71-80)

with

COUPLE or MATURE woman to 
live in. Housekeeping and cooking. 
Own living quarters, with private 
bath and TV. Excellent salary. Ex
perienced and refs. Family of 5. 
School age children. Chestnut Hill. 
215-CH-2-6288. (73-74)

Aii’ conditioning. Refrigeration 
mechanic for top commercial serv
ice and installation shop. Top pay, 
excel, benefits, full time, year round. 
United Comm. Ref. Hillside, 201- 
923-2113. Alex Fiedler.

(72-75)

MEN willing to train hand squee
gee pushers, automatic press oper
ator and helper. Exp. pref, willing 
to train. Steady full time company 
benefits. Color reproductions, Gar
den State Rd., Union, N. J. 686- 
4780. (72-74)

ATTENTION
Web Pressman-Offset to work in 

Expanding Co. — background forms 
& commercial job shop helpful. Op
portunity to Advance to your po
tential. Metuchen, N. J. Call 201- 
548-1054. (72-78)

EXPERIENCED MACHINIST
OR TOOL MAKER J

With roll forming background pre
ferred. Apply in person to Mr. Sam 
Greene • 
Products
Dover, 201-366-3070.

Greene Hammer Metai 
— 15 Rechboyton Road,

(72-76)

MAN FOR
MODERN DAIRY FARM

in Columbia County, must be ex
perienced milker, top salary, with 
earned raises to right man, good 
housing with utilities. Excellent 
school district. Code 518-348-8196.

(72-76)

So. Boston, Mass.
Buvome pranešę per 

“Laisvę,” kad LLD 2 kuopa 
nutarė turėti pietus spalio 
24 d. Dabar sužinojome, 
kad tą pačią dieną montelie - 
čiai rengia pobūvį, tad mes 
atšaukiame savo pietus. Jie 
bus suruošti vėliau. Mes 
raginame visus bostonie
čius vykti į Montello tą die
ną.

RN and LPN. For small Nursing 
home. Part time.
HOMESTEAD NURSING HQME
119 Broadway, Freehold, N. J.

201-462-0444.
(73-77)

Full

No

R.N.SUPERVISOR
time evenings. Liberal benefits.

Van Dyk Manor, 
445-8200,

Richwood, N. J.

GIRLS WANTED

(71-77)

Or
in

GLASS CUTTER-GRINDER. Ex
perienced to cut all thickness of 
glass, free hand. Must know dimen
sions in metrics and American sys
tem. Salary open. 201-256-6200. X10.

(73-77)

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
prikeltos ir ant virvės paka
bintos mūsų vargšės karvutės.

Clerk — Typist 
Answer telephone 

switchboard. Also Girl for
der picking and billing. Apply 
person:

AMBASSADOR LACE & 
EMBROIDERY CO.

Palisade Ave., Union City, N.J.
(73-75)

KNITTERS. Threaders, Wrappers 
and Foremen wanted.

Call 201-345-2800.
FINTEX ELASTIC

10 Owens Dr., Wayne, N. J.
(73-79)

4216

REAL ESTATE

PRESSMAN. For A. B. dick and
M. D. G. offset. Steady day job. 
Call BOISE-PRINTING CO. for 
appt. 122 E. Second St., Plainfield,
N. J. 201-757-7200.

(73-76)

BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue

DI 2-2874 
CHICAGO, ILL. 60632 
4102 Archer Ave.

254-4144
BRAN CH:
CHICAGO ILL. 60622 
2242 W. Chicago Ave.

BE 5—7788
CLEVELAND. OHIO 44119 
787 East 185th Street 

486-1836
DETROIT MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue

TA 5-7560
ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elizabeth Avenue 

354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Josi Campau Avėtiue 

365-6350
HARTFORD. CONN. 06103 
11 Charter Oak Ave. 

249-6255
KANSAS CITY, KANSAS 66102 
18 So. Bethany

AT 1-1757
LOS ANGELES, CALIF. 90026 
2841 Sunset Blvd.

382-1568
MIAMI, FLA. 33138 
6405 Biscayne Blvd.

FĖ 9-8712
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 . Central Ave., N. E.

Telephone: (612) 788-2545 
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave.

224-0829

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 

OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St.

731-8577
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

749-3033
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street

WA 5-8878 
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ave.

GR 1-3712 
ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudsoh Ave.

BA 5-5923 
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avenue

LO 4-7981
SEATTLE WASH. 98103 
1512 N. 39th St.

ME 3-1853 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway

AN 8-8764 
SOUTH RIVĖR. N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

.257-2113 
TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street 

LY 9-9163 
VINELAND, N. J. 08360 
Parish Hall 
West Landis Ave.

(609)691-8423
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-3347

Washingtonas. • — Gyveni
mo kainų taryba ir toliau 
pasiliks veikloje tėmyti, ar 
kainos kai kur nepakelia
mos. < '

Globe Parcel Service, Inc. yra Įgalioti Podaroglfts, Inc. priimti 
dovanų užsakymus Tarybų gamybos prekėms: automobiliams, šaldy
tuvams televizijoms, motociklams drabužiams ir t. t.

“LAISVĖS” 60-MEČIO

Jubiliejinis 
Albumas

Kurie norite įsigyti Ju
biliejinį Albumą, pasiųsti 
savo giminėms Lietuvoje, 
arba padovanoti savo 
draugams Amerikoje, pra
šome užsisakyti “Laisves” 
raštinėje.

Kaina $3 už vieną Albu
mą.

Norintieji pasiųsti į Lie
tuvą, prašomi prisiųsti $3, 
ir 3Oc. už pašto ženkle
lius. Albumas labai gra- 
žus, jūsų giminės ar drau
gai Bus labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovaną.

—Administracija
Rašykite: “Laisvė”

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

Mūsų Klubo pirmininkės 
Grigaliūnienės dukra, A. 
Žvingila, pasidavė į ligoni
nę operacijai. Dar neteko 
sužinoti daugiau informaci
jų, bet linkime jai greit pa- 

i sveikti.
Bostono menševikų “Ke

leivis” (rugs. 21 d.) net pir
majame puslapyje paskelbė, 
kad “Bimbai Chruščiovas dar 
gyvas.” Girdi, “Chruščiovas 
mirė rugSį 11 d., o Bimbos 
redaguojama “Laisvė” net 
rugsėjo 17 d. dar ne žodžio ■ 
nepranešė apie Nikitos mirtį.” ,

Ir tu man taip negražiai 
apsimeluok.

“Laisvė” išeina antradie- 1 
niais ir penktadieniais. Rug
sėjo 10 diena buvo (penktadie
nis, tai negalėjo būti apie 
Chruščiovo mirtį, nes jis mirė 
rugsėjo 11 d. Antradienis bu
vo rugsėjo 14 d. ir šios dienos 
“Laisvėje” pirmajame pusla
pyje juodomis raidėmis žinia 
iš Maskvos, kad ten rugsėjo 
11 d. mirė, buvęs Tarybų 
Sąjungos premjeras Nikita 
Chruščiovas.

Elizabdth Repšienė

ii

New Jersey miestelis Pat
tenburg garsus tuo, kad jame 
arba šalia jo gyvena laisvie
čiai Jėdzė ir KėZys Čiurliai. 
Jie turi gražų namą ir pui
kų sodą. Jau kelinti metai 
apie šį laiką, kai obuoliai pra
noksta ir pasidaro skaniausi, 
jie susikviečia laisviečiūs pas 
save į svečius, šiemet toks 
laišviečių sąskrydis pas Jadzę 
ir Kazį įvyks spalio 10 d.

Kaip ir paprastai, N e w 
Yorko laisviečiai ruošiasi vyk
ti net keliomis (pilnomis ma-

Montello, Mass.
LLD 6 kuopos susirinki

mas įvyks spalio 3 d. Liet. 
Tautiškame Name. Pradžia 
2 vai. po pietų. Nariai pra
šomi dalyvauti. Pasikalbė
sime apie draugišką pikniką 
po stogu, kurį nutarta su
rengti spalio 24 dieną Tau
tiško Namo viršutinėje sa
lėje. Taipgi apkalbėsime 
mūsų progresyviškos spau
dos “Laisves” ir “Vilnies” 
reikalus. Taipgi p r a š a u 
“Laisvės” ir “Vilnies” skai
tytojus man pagelbėti, atei
nant į susirinkimą ir atsi
naujinant prenumeratas. 
Būsiu jums labai dėkingas.

Geo. Shimaitis

ATLANTIC CITY. Guest house, 
near Convention Hall. So. Georgia 
Ave., off Pacific. 17 rms. two por
ches, 2^ baths, 3 kit. Lot 25’xl57’. 
Asking $28,000. 609-345-2760.

' (74-76)

Screw Machine Set-Up Man For 
Escomatics. Permanent good work
ing cond. A/C Growing plant with 
our own produucts, 8 paid holidays, 
paid vacation ,other benefits, 277- 
4200: or apply in person. Johnson 
Engineering Co. Inc.

95 Summit Ave., Summit, N. J.
(71-75)

PenMontgomery, Ala.
kios nėščios mokytojos ap
skundė teismui mokyklų 
viršininkus, kurie jas palei
do iš darbo. Tai esanti ly
tinė diskriminacija.

Washingtonas. —Areštuo
tas advokatas Houghton ir 
kaltinamas žmonos nužudy
mu.

Maintenance worker. General clean
ing, able to do modern repairs. Must 
speak and write English. Must have 
owners license. Starting salary 
$5200.00 a year. Apply West New 
York Housing Authority, 6100 Adams 

Ave., West New York, N .J. 
201-868-6100

(71-74)

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos karo biudžetas 1972 
metams siekia net 5 bilijo
nus dolerių. Tai didžiausias 
karo biudžetas Vakarų Vo
kietijos istorijoje.

s
šinomis. New Jersey ir Penn- 
sylvanijos laisviečiai taip pat, 
tikiu, nenusileis mums. Tai 
ir vėl su visais, susitiksime*

Philadelphia, Pa.
Pranešimas

LLD 10-tos kuopos susi
rinkimas įvyks, spalio 3 
dienį, 2 vai. po pietų, 715 
N. 6th St. salėje.

Be kuopos bėgančių rei
kalų, bus renkami delega
tai į LLD 6-tosios apskri
ties konferenciją, kuri įvyks 
17 d. spalio, Chester Pa. 
Prašomi atvykti į susirin
kimą visi nariai.

Valdyba
(73-74)

PRODUCTION WORKERS
GOOD WORKING CONDITIONS.

Steady employment. 
Apply Fimbel Door Corp.

Whitehouse, N. J.
201-534-4112

(71-77)

Varšuva. —Šiems lUdkyk- 
liniams metams Lehkijoje 
atidaryta 220 naujų mokyk
lų, 4,000 mokyklų remom 
tuota.J...,r V -

Belfast, Šiaurės Airija.— 
Apšaudyta buvo policijos 
stotis, du kareiviai ir poli- 
cistas nušauti. Taipgi buvo 
numesta prie stoties bomba.
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NASTE BUKNIENĖ

Atitrukai! tėviškės padangėj
(Pabaiga iš pereito num.)

Saulė, vanduo, nuosta
bios kranto smiltys yra pa
grindiniai sveikatos šalti
niai šitame kurorte, betgi 
čia žmonės ne tik poilsiauja, 
o ir gydosi. Palangoje yra 
sanatorijų, atrasta ir mine
ralinių šaltinių.

Man pasakojo, kaip Pa
langa atsistatė po karo su
naikinimų, kaip iš kadaise 
grafų Tiškevičių nuosavy
bės tapo visiems Lietuvos 
žmonėms prieinama poilsio 
vieta. Čia, kur prieš karų 
medicinos patarnavimą teik
davo vos vienas gydytojas, 
dabar ištisus metus dirba 
per penkiasdešimt gydyto
jų, yra kelios sanatorijos, 
ligoninė, poilsio namai, pra
džios ir vidurinės mokyklos, 
kinai, veikia gintaro apdir
bimo įmonė, vyksta įvairūs 
koncertai, teatro pastaty
mai. Yra gerų restoranų ir 
valgyklų.

Atremontuoti buvę grafo 
Tiškevičiaus rūmai ir su
tvarkytas parkas kuriame 
yra įvairių užsienietiškų 
medžių ir krūmų, dar iš gra
fų laikų. Dvaro patalpose 
dabar Dailininkų poilsio na
mai, kitoje dalyje įrengtas 
gintaro muziejus.

Apsilankymas Palangoje 
nebūtų pilnas, jei nepama
tytum gintaro muziejaus ir

Banionis Is Happy 
to Be Home

The famous Lithuanian 
stage and film actor Dona
tas Banionis said that he is 
happy that fate hasn’t tak
en him far away from 
home. He visited United 
States this year after re
ceiving an invitation from 
Barauskas in Chicago with 
whom he had worked to
gether in their youth in the 
Vilnius artist studio. Both 
of them were talented stu
dents.

Leon Barauskas left Lith
uania during the war — 
first to Germany and then 
to America. Donatas Ba
nionis stayed in Lithuania 
and became a well known 
actor. He thought that his 
friend Barauskas was also 
working along those lines 
but found that he was a 
retired foreman of a rubber 
factory. He has a nice home 
and family, financial com
forts, but Banionis has much 
more than that. He has the 
work he loves, he has his 
home in his own country, 
among his own people. He 
didn’t envy any of the 
people he met here or things 
he saw.

Some of the people he met 
were unbelievably back
ward. One “cultured lady” 
asked him: “What do you 
do in Lithuania in the eve
nings? You don’t have tele
vision.” Banionis sarcast
ically answered: “We light 
the kerosene lamp and play 
cards and lotto.”

Banionis was in the Uni
ted States a month and a 
half and was happy to get 
back home to his beloved 
Panevėžys. He likes to think 
about the American homes 
where he saw a lot of books 
from the Soviet Lithuania. 
L Use

(Based on an article 
in an Estonian paper)'

bendrai, kaip gintaras ap
dirbamas. Miela Leokadija, 
kuri rūpinosi man ko dau
giausia Palangos parodyti, 
mane ir ten nuvedė. Mačiau, 
kaip muziejuje lankėsi daug 
jaunimo — seka gido aiški
nimus apie tai, kaip atsira
do gintaras, kaip jis perei
na meistrų rankas iki tam
pa tokiu kokiu mes jį ma
tome suvenyrų krautuvėje.

Įdomu buvo klausytis gi
do aiškinimų, o paskui pa
matyti, kaip dirbtuvėje gin
taras keliauja per įvairias 
šlifavimo stadijas.

Džiaugiuosi savo apsilan
kymu Palangoje ir tuo, kad 
pamačiau, kaip poilsiauja 
tarybinis žmogus tose vieto
se, kur anksčiau tvarkėsi 
ponai ir grafai.

Vilniuje
Savo įspūdžius iš Vilniaus 

tyčia buvau palikusi pabai
gai, nes Vilnius buvo mano 
centras, iš kurio mane vieną 
ar su draugais pavežiodavo 
po Lietuvą ir į kur vis su
grįždavau, jei ne po dienos, 
tai po savaitės. Pagaliau ir 
iš New Yorko pirmiausia 
atsiradau Vilniuje.

Vilniuje per vienuolika 
metų nuo mano pirmojo ap
silankymo yra įvykę daug 
pasikeitimų. Išaugo ištisi 
nauji rajonai Antakalnyje, 
Žirmūnuose, Lazdynuose.

Įvairiu laiku Vilniuje tu
rėjau progos ir įdomių ren
ginių pasižiūrėti. Dramos 
teatre mačiau Justino Mar
cinkevičiaus veikalą “Min
daugas” — operą “Aidą” 
pastatymą labai įspūdingai 
po atviru dangum. Buvau 
valstybin ėję filharmonijo
je baigiamajame koncerte, 
kurį atliko tuo metu Vilniu
je vykusio Sąjunginio Glin- 
kos vardo vokalistų konkur
so laimėtojai. Nepaprastai 
susižavėjau jauna lietuvaite 
Giedre Kaukaite, to konkur
so laureate.

Teko dalyvauti ma
siniuose vilniečių suė
jimuose. Birželio 22 d. An
takalnio kapinėse Vilniaus 
visuomenė buvo susirinkusi 
pagerbti tarybinių karių, 
žuvusių Vilniaus vadavimo 
kovose.

Kalbas pasakė Vilniaus 
miesto partijos, vyriausybės 
ir darbo žmonių atstovai. 
Gėlių nuo Amerikos pažan
giųjų lietuvių padėjome tuo 
metu Lietuvoje viešintys 
niujorkiečiai—“Laisvės” re
daktorius J. Gasiūnas ir aš, 
ir čikagiečiai “Vilnies” re
daktorius Jonas Mažeika ir 
A. Pavilionis.

Birželio 30 d. tose pat An
takalnio kapinėse buvo pa
laidotas po ilgos ir sunkios 
ligos miręs liaudies rašyto
jas ir visuomenės veikėjas 
Antanas Venclova. Su juo 
atsisveikinti buvo susirin
kusi gausybė žmonių, jų tar
pe dalyvaujant atstovams 
net iš tų vietų, kur velionis 
buvo gimęs, augęs ir darba
vęsis. Didelį įspūdį man pa
darė ir tai, kad gedulingo 
mitingo nesutrukdė nė lie
tus, kuris kaip iš kibiro pa
sipylė kalbų metu. Visi sto
vėjo kaip prikalti o namo 
skirstėsi šlapi šlaputėliai.

Susitikimai oficialūs ir 
privatūs

Pir m i e j i apsilankymai 
Vilniuje buvo redakcijose. 
Su draugais iŠ Amerikos 
buvome pakviesti į dien
raščio “Tiesos” redakciją,

kur vyriausiu redaktoriumi 
yra mums gerai pažįstamas 
Albertas Laurįnčiukas, il
gametis “Tiesos” ir Mask
voje leidžiamų laikraščių 
korespondentas SNO New 
Yorke, kelių knygų auto
rius, pastaruoju metu para
šęs net pjesę apie Amerikos 
moteris ir knygą vaikams. 
Red. Laurinčiukas supažin
dino mus su savo bendra
darbiais, papasakojo apie 
darbą. Vėliau mudvi su V. 
Pavilioniene ir su tame pri
ėmime dalyvavusiomis “Ta
rybinės moters” žurnalo re
daktorėmis, vyr. red. B. Bo- 
reišienės pakviestos, nuvy
kome jų redakcijos aplan
kyti.

Su “Tarybinės moters” re
daktorėmis pasikeitėme įs
pūdžiais iš jų ir mūsų dar- 

Įbo. Pavaišino kavute, pyra
gaičiais apdovanojo suveny
rais, ir kartu nusifotogra
favome.

Žurnalo vyr. red. ir kitos 
darbuotojos padarė labai 
malonų įspūdį. Jos visos 
j a u n o s, išsimokslinusios, 
energingos. Jos taip pat do
misi ir įvertina mūsų pa- 
pažangių moterų veiklą 
Amerikoje.

“Gimtojo krašto” redak
cijoje mus pasitiko vyr. re- 
dak. poetas Vacys Reimeris 
su savo kolektyvu. Jie visi 
domisi mūsų įspūdžiais Lie
tuvoje, pasakoja apie savo 
darbą, klausinėja mus apie 
Ameriką. Gaila, kad tuo 
metu nežinojome, jog šiemet 
kaip tik sukanka Reimeriui 
50 metų amžiaus, o tai bū
tume pasveikinę jį ir 
palinkėję, kad ir toliau 
taip vadovautų laikraščiui, 
kuris yra svarbiausias ry
šys tarp užsieniuose gyve
nančių lietuvių ir jų gimto
jo krašto — Lietuvos.

Turėjau eilę susitikimų su 
vilniečiais kuriems yra tekę 
trumpiau ar ilgiau gyventi 
Amerikoje. Jų tarpe buvo 
Vytautas ir Marytė Zenke- 
vičiai, Albertas, Izolda ir 
Izoldutė Laurinčiukai, Ro
bertas ir Onutė Žiugždos, 
Irena ir Levas Vladimirovai. 
Iš kitų senų pažįstamų bu
vau susitikusi su G. Zimanu 
ir jo šeima su Justu Palec- 
kiu ir jo žmona Genovaite. 
Aplankiau ir daug mano 
Amerikoje gyvenančių bi
čiulių giminių, kaip pavyz- • 

Idžiui, mūsų aidietės Onutės 
Čepulienės seserį Filomeną 
Petruševičienę, mano bičiu
lės Adelės Rainienės gimi
naitį dr. Romą Kontrauską, 
mano kaimyno Kl. Briedžio 
seserį Valeriją Stogis ir kt.

Pagaliau aplankiau ir mū
sų mielus bruklyniečius-bu- 
vusią mūsų “Laisvės” re
dakcijos darbuotoją Stefa
niją Saisną ir jos vyrą Joną 
Gužą. Jiedu paliko mūsų 
New Yorką ir atvyko į Vil
nių visam laikui. Jie dabar 
įsikūrė Lazdynų rajone, tu
ri gražų modernų butą, rū
pestingai globojami savo se
nų pažįstamų, bet 
laisviečių.

Su Stefanija pasikalbėjo
me. Jai viskas įdomu iš
girsti. Atsisveikinant, ji 
prašė pasveikinti visus ir 
visas ir įteikė parvežti do
vanėlę Moterų Klubui ir Ai
do Chorui.

Teko ir daugiau žmonių 
susitikti, bet čia visų nė ne
surašysi, kaip ir nesudės! 
visų, kurie prašė perduoti 
sveikinimus savo draugams 
ir pažįstamiems Amerikoje.

Pabaigai—abudu su Pra
nu norime išreikšti drau
gišką padėką visiems, kas

Daugiau sveikinimą
Gerb. A. Petriką,

Tokio tauraus jubiliejaus 
proga nuoširdžiai sveikina
me, linkime sveikatos ir ti
kime, kad mūsų literatūros 
ir žurnalistikos istoriją Jūs 
paturtinsite daugeliu talen
tingai, su didele erudicija ir 
aistringai parašytų straips
nių.

Lietuvos Literatūros 
muziejaus kolektyvas 

M. Macijauskienė 
1971.IX.3

Gerbiamam Jubiliatui 
Antanui Petrikai,

Jau 60 metų, kai sunkus 
ir sudėtingas gyvenimas at
skyrė Jus šalta Atlanto mė
lyne nuo Tėvynės. Tik 
kaip gervės skrydis pleve
na Jūsų širdyje didelis il
gesys gimtųjų Paežerių, 
panemunės skambančių lie
tuvių liaudies dainų, tur
tingos gimtosios kalbos, 
kuri gyva gintaro Lietuvo
je. Todėl Jūs savo kūrybi
niais darbais — knygomis, 
straipsniais, dalyvavimu 
pa ž a n g i o s e JAV lietuvių 
organizacijose — kaip lie
tuviškas beržas, svečioj že
mėj įleidęs šaknis i Balti
jos skalaujamą Lietuvos 
žemę. Jūsų nenui 1 s t a m a 
energija, meilė žmogui, 
meilė gimtinei neleidžia už
gesti svetimam krašte iš
klydusių tautiečiu židiniuo
se Tėvynės meilei.

Nuoširdžiai sveikindama 
Jus jubiliejaus proga ir lin
kėdama sveikatos, tikiu 
Jūsų kūrybinėmis galiomis, 
kurios dar ilgus metus 
liepsnodamos praturtins lie
tuvių kultūros istoriją nau
jais ryškiais puslapiais.

J. Narkevičiūte
Kaunas, 1971.IX.3

Mielas drauge, 
Antanai Petriką!

Savo ir respublikos dar
bo žmonių vardu nuošir
džiai sveikinu Jus, šven
čiantį aštuoniade š i m t i e s 
metų gimimo sukaktį. La
bai apgailestaudamas, kad 
negalėjote ta proga aplan
kyti Tarybų Lietuvos, kur 
Jūsų nuopelnai gražiai pa
gerbiami, perduodu Jums 
karštus linkėjimus įveikti 
ligą ir toliau vaisingai dar
buotis pažangios emigraci
nės kultūros baruose.

Tarybų Lietuva žino Jus, 
kaip vieną autoritetingiau
sių pažangios emigracinės 
kultūros ugdytoją, kaip vi
sos pažangiosios lietuviškos 
kultūros nagrinėtoją. Už di
delius nuopelnus šioje sri
tyje Jums suteiktas gar
bingas Lietuvos TSR nusi
pelniusio kultūros veikėjo 
vardas. Jūsų knygos, kurių 
dalis išleista ir Tarybų Lie
tuvoje, yra ne vien svarbus
išeivijos proletarinės kul
tūros dokumentas, bet ir 
daug prisidėjo prie mūsų 

pasiilgę žmonių socialistinio auklėji
mo. Lietuvoje gerai žinomi
Jūsų nuopelnai pažangiame 
visuomeniniame emigraci
jos veikime. Jūs daug pri
sidėjote prie tiesos anie so
cializmo laimėjimu Tarybų 
Lietuvoje paskleidimo, prie 
nacionalistinių šmeižtų de
maskavimo. Gražaus įverti
nimo susilaukė Jūsų darbas, 
sudarant jubiliejinį “Lais- 

prįsidėjo prie to, jog aš tu
rėjau progos pamatyti, kaip 
taikos ir kūrybos keliu žy
giuoja mūsų Tarybų Lietu
va.

įvės” albumą, talkininkau
jant pažangiai užsienio 
lietuvių spaudai.

Mielas drauge Antanai, 
leiskite Jūsų garbingo ju
biliejaus proga dar kartą 
nuoširdžiai pasveikinti Jus 
ir Jūsų mielą žmoną Mar- 
garetą, perduodant Jums 
geriausius mūsų linkėjimus 
ir jausmus.

Su pagarba
A. Sniečkus 

1971.VHI.18d.

Gerb. A. Petriką,
Sveikiname Jus garbingo 

jubiliejaus proga. Linkime 
daug sveikatos, sėkmės Jū
sų nenuilstamoje kultūrinė
je veikloje, kuriai Jūs ne
gailite nei laiko, nei - ener
gijos.

Su pagarba
Vilniaus ELTOS 
žurnalistai

Vilnius, 1971, IX.3

Liet. Namo Bendrovės 
šėrininką dėmesiui

Laiškai su kvietimais da
lyvauti Lietuvių Namo 
vės suvažiavime spalio 16 
d. jau išsiuntinėti prieš po
ra savaičių. Dar nedaug* iš 
kitų miestų gavome užpil
dytų Proxiu. Prašome pasi
skubinti išpildyti ir prisiųs
ti, kaip laiške nurodyta.

Taipgi norime priminti, 
kad pas mus yra nemažai 
šėrininkų vardų, kurių ad
resai negeri. Tie negalėjo 
gauti laiškų. Prašome to
kių šėrininkų, kurie nega
vo laiškų, prisiųsti gerus 
adresus. Tuomet pasiųsime 
laiškus su pakvietimais ir 
visomis informacijomis.

Prašome vietinius 'ir iš 
plačios apylinkės šėrinin- 
kus dalyvauti suvažiavime. 
Taipgi norime priminti, kad 
no suvažiavimo vakare visi A 
suvažiavimo dalyviai bus 
pavaišinti.

Bendrovės reikalais rašy
kite sekamai: Lithuanian 
Bldg. Corp., 102-04 Liberty 
Ave., Ozone Park, N. Y. 
11417.

J. Grybas,
LNB sekr-ižd.

Viešnia iš Floridos
Pereitą savaitę vietiriės 

niujorkietės B. Spūdienės 
palydima “Laisvės” įstaigą 
aplankė buvusi niujorkietė 
floridietė Tęsė Buivydienė. 
Maloniai su viešnia pasi
kalbėjome. Gaila, kad bu
vo darbo laikas, tai į ilges
nius pokalbius nesileidopie.

Pastebėjome, kad Tęsė 
dar nėra pilnai atgavus 
sveikatos po smarkaus su- 
sižeidimo automobilio avari
joje. Tačiau, kaip ir pa
prastai, ji nesiskundžią ir 
linksmai nusiteikusi. Ačiū 
Tesei už mūsų aplankymą.

Reporteris

Kiną atšaukė paradą
Pekinas. — Per dešimtis 

metų spalio 1 d. kasmet ruo
šiamas tradicinis nacionali
nis paradas Tienanmen 
aikštėje, kur dalyvauja šim
tai tūkstančių žmonių.

Pirmu kartu valdžia pra
neša, kad šiemet tokio pa
rado nebus ir nepasako at
šaukimo priežasties. Mano
ma, gal vadas Mao sunkiai 
susirgęs ir negali dalyvauti 
iškilmėse, nes jis visada da
lyvaudavo.

Pakai binkite savo kaimynui 
ir pažjstamus užsirašyti “Lais
vę.” Jie jums bus dėkingi

Puiki pradžia
Turime labai džiugų pra

nešimą. Niujorkiečių ruoš
tas šio “Laisvės” jubilieji
nio vajaus atidarymas sek
madienį pavyko daugiau ne
gu šimtu procentų. Tai bu
vo labai gražiai praleista 
popietė. Vajaus pradžiai į 
“Laisvės” 15 tūkstančių do
lerių fondą mielieji atsilan
kę laisviečiai sudėjo $1,030. 
Vargiai kada pirmiau iš to
kios palyginti ne per daug 
skaitlingos grupės žmonių 
buvo gauta tokia stambi 
laikraščiui parama.

Plačiau apie šį šaunų pa
rengimą ir aukotojus bus 
sekamame “Laisvės” nume
ryje, Rep.

Mieste pasidairius
Prezidento Nixono paskir

ta Gyvenimo kainų taryba 
nusprendė, kad New Yorko 
t r i j ų m o k y k h į autobusų 
kontraktoriai, kurie perve
ža 116,000 mokinių ir buvo 
atsisakę toliau patarnauti,

p J privalo ir toliau vežioti mo
kinius ir nereikalauti dides
nio atlyginimo algų ir kai
nų įšaldymo metu.

' •

Liepos mėnuo buvo blo
gas New Yorkui. Policijos 
departamentas raportuoja, 
kad per tą mėnesį buvo 
smarkiai pakilęs krimina- 
lizmas. Apiplėšimai pakilo 
nuo 6,588 iki 7,120. Apiplė
šimų metu užmušta 126 
žmonės.

•

East River Drive vieške
lyje automobiliui susidau
žius užmuštas vairuotojas 
William Barkley, Dolores 
Kelly sunkiai sužeista.

9 žmonės buvo apsinuo- 
dinę nuo miške parinktų 
grybų. Ligoninėje jų gy
vastis išgelbėta.

Policijos komisionierius 
Murphy suspendavo du po
licijos inspektorius už kyšių 
ėmimą.

•

Keli šimtai airių ketvir
tadienį piketavo Anglijos 
konsulatą, protest u o d a m i 
prieš palaikomą terorą 
Šiaurės Airijoje.

1,000 jaunuolių nuo Union 
Square numaršavo į Rock
efeller Center, protestuoda
mi prieš skerdynes Attica 
kalėjime.

40,000 telefonų darbinin
kų tebestreikuoja. Derybos 
su unija kontraktui atnau
jinti nevyksta. Jau 13 sa
vaičių išstreikavo.

Marksistinio Švietimo Cen
tre, 29 W. 15 St., Manhatta- 
ne, rugsėjo 28 d. vakare bus 
lekcija apie revoliucinį ju
dėjimą, rugsėjo 29 d. — lek
cija infliacijos kla u s i m u. 
Įžanga $1.50.

Rep.

LDS1 kp. susirinkimas •«
Jis įvyks spalio 5 d., 2 vai. 

po pietų, “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke.

Visi nariai kviečiami at
vykti! r

Sek r. A. Gilman (74-75)

Pekinas. — Kinijos val
džia skelbia, kad Kinijoje 
padaryta nemaža pažangos 
ekonominiame gyvenime, 
kad žmonių gyvenimo lygis 
yra gerokai pakilęs.

Pramogą Kalendorius ’
__ —■ - — ■ — A

Spalio 9 d.
Binghamton, N. Y.
Naujų filmų iš Tarybų 

Lietuvos rodymas. Rodys 
J. Grybas iš New Yorko. 
American L eg i on salėje 
Pradžia 6-ą vai. vakare.

Spalio 10 d.
Pattenburg, N. J. Įvyks 

socialis pobūvis pas K. J. 
Čiurlius. Prašome šią die
ną rezervuoti.

Spalio (Oct.) 16 d.
Lietuvių Namo Bendro

vės (Lithuanian Bldg. Corp.) 
šėrininkų suvažiavimas 102- 
02 Liberty Avė. 4 Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet.

Spalio 17 dieną
A

LLD 6-tos apskrities me-$ 
tinė konferencija prasidės 
11 vai. ryto. Po konferen
cijos bus pietūs. Konferen
cijos vieta: 339 E. 4th St., 
Chester, Pa. Kuopos išrin
kite delegatus. Delegatai 
pribūkite laiku.

Kviečia Apskrities
Komitetas

Spalio 17 d.
HARTFORD, CONN.
Įvyks Banketas-Koncer- 

tas “Laisvės” naudai, 157 
Hun g e r f o r d St. Rengi a 
Liet. Moterų Klubas. Pie
tūs—1 vai.

Spalio 24 d.
Niujqrko Moterų Klubo 

popietė, Laisvės salėje. Vė
liau duosime daugiau infor
macijų.

Spalio 30 d.
LDS 1-ma kuopa ruošia 

popietę “Laisvės” salėje, 
Ozone Parke. Bus rodomi 
filmai. Prašome įsitėmyti 
parengimo datą ir dalyvau
ti.

Kanadiečiai tabako 
nebegarsins

Ottawa. — Kanados taba
ko kompanijos sutiko sulai
kyti visokį tabako garsini
mą radijo ir televizijos pro
gramose nuo sausio 1 d.

Kompanijos taipgi sutiko 
užrašyti ant cigarečių pa
ketų, kad rūkymas gali ža
loti sveikatą.

---------- -—

Moterą Klubo narėms
Spalio 2 d. sueikime visos 

pas draugus Julytę ir Joną 
Lazauskus. Kaip žinote, jie 
mums pavedė savo daržą tai 
popietei, kad mes galėtume 
suėjuseios gražiai pasikal
bėti, pasivaišinti. Visos bū
kime 2 vai. po pietų ir at- 
siveskime savo draugus.

Maisto gaminimu rūpina
si mūsų nenuilstančios na
rės — Elena Siaurienė ir 
Nelė Ventienė. Būtų gerai, 
kad atsirastų “ukvatninkiu” 
ii- joms padėtų. Jei kas ma
note kaip nors prisidėti su 
pyragu bei kuo kitu, pra
neškite.

Lazauskų vieta: 11445— 
122nd Street, South Ozone 
Park. ‘
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Pirmininke




