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Prisimenu

- A. BIMBA -

Dabar jau aišku, kad šie
metinis “Laisvės” koncer
tas žymiai išsiskirs iš visų 
pirmiau buvusių koncertų. 
Tikimės, kad jame dalyvaus 
visa skaitlinga šiomis dieno
mis į Ameriką atvykusi iš 
Lietuvos turistų-svečių gru
pė. Joje matosi daug didelių 
dainos ir muzikos talentų.. 
Ne tik pamatysime, bet ir 
išgirsime juos.

New Yorko ir apylinkės 
lietuviams puiki proga. 
Visi, kam tik sveikata ir są
lygos leis, dalyvaukite šiame 
koncerte.

* * *
Net keletas laisviečių yra 

sau jgyvendinę gražią tradi
ciją per “Laisvės” metinius 
vajus paaukoti į jos fondą po 
vieną dolerį už kiekvienus 
savo amžiaus metus. Būtų 
gražu, jeigu šitą tradiciją 
pradėtų praktikuoti visa eilė 
kitų laisviečių, kurie, žino
ma, finansiškai yra pajėgus 
tai padaryti.

* * *
Praeitą vasarą gamta la

bai skaudžiai nubaudė Tary
bų Sąjungos žemės ūki. 
Derlius nebuvo toks, kokio 
buvo laukta ir tikėtasi.

Prie kapitalistinės sant
varkos ne tik žemdirbiams, 
bet ir visai liaudžiai būtų 
buvę labai sunkūs laikai. 
Bet tarybinė vyriausybė yra 
pačios liaudies vyriausybė. 
Ji visados budi jos geriausių 
interesų sargyboje. Taip 
buvo ir dabar. Jungtinėse 
Valstijose ir Kanadoje ji 
skubiai nupirko kviečių ir 
kitų grūdų už šimtus milijo
nų dolerių. Tarybų žemėje 
niekam nereikės alkanauti.

* * *
Vakarų Vokietija su so

cialdemokratu Brandtu prie
šakyje per palyginti trumpą 
laiką pravedė gerų reformų 
santykiuose su kitomis šali
mis. Bet ji tebesilaiko 
kvailo, nepateisinamo užsi- 
spyrim o nepripažinti 7. Rytų 
Vokietijos ir sumegzti su ja 
diplomatinius ryšius. Tie
sa, su ja tariasi, kalbasi, 
derasi, bet formališkai pri
pažinti atsisako.

Kaip atrodo, tai tik todėl 
abidvi Vokietijos tebesiran- 
da už Jungtinių Tautų sienų. 
Jau 1966 metais Rytų Vo
kietija prašė priimti į pa
saulinę organizaciją. Bet 
tam priešinasi V. Vokietija 
ir Jungtinės Valstijos.

♦ * *
Jau čia pat prezidentiniai 

rinkimai. Gerai, kad ir ko
munistų Partija daugelyje 
valstijų turi savo kandldatus 
oficialiame kandidatų są-
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Vietnamiečiai reikalavo 
karą baigti spalio 31

Nixono kontrolė naudinga 
didžiosioms korporacijoms

Paryžius. - Prieš desėt- 
ką dienų JAV pasiuntinys 
Kissingeris baigė slaptus 
pasitarimus su šiaurės Viet
namo pasiuntiniu Tho. Su
sitarta baigti karą spalio 31 
d. pasirašius bendrą sutarti.

Sutartyje įrašyta, kad po 
mūšių pertraukos kariau
jančių jėgų armijos pasilie
ka tose pačiose pozicijose; 
per 60 dienų nuo pasirašymo 
sutarties visos amerikiečių 
militarinės jėgos ištraukia
mos ir karo belaisviai palei
džiami; sudaryta tarptautinė 
kontrolės komisija prižiūrės 
tvarką Pietų Vietname; rin
kimai bus pravesti Saigono 
valdžios, Pietų Vietnamo re
voliucinės valdžios ir neu- 
tralistų bendru susitarimu.

Jungtinės Valstijos, Tary
bų Sąjunga, Anglija, Ptan- 
cūzija ir Kinija sutiko įeiti į 
tarptautinės kontrolės komi
siją.

Dabar didžiausia karui 
baigti kliūtis - Pietų Vietna
mo prezidentas -diktatorius

S.V. numušė 4,000 
JAV lėktuvų

Hanojus. - Siaurės Viet
namo militarinė komanda 
skelbia, kad nuo 1964 metų 
iki šių metų spalio 17 d. 
buvo numušti 4,000 Ameri
kos lėktuvų, bombardavusių 
Siaurės Vietnamą.

Per šių metų paskutinius 
6 mėnesius buvo numušta 554 
lėktuvai S. Vietnamo terito
rijoje. Prieš savaitę nu
mušti du 8 motorų B-52 sun
kieji bombonešiai.

Kairieji ruošiasi 
rinkimams

Paryžius. - Prancūzijos 
Komunistų partija, .Socia
listų partija ir Radikalų-So- 
cialistų organizacija sudarė 
bendrą ryšių komitetą pir
miau priimtos “bendros 
programos” pagrindu veikti.

Ryšių komitetas paruoš 
rinkimams planą ir platfor
mą. Kairiesiems bendrai 
veikiant tikimasi rinkimuose 
atsiekti nemaža laimėjipių.

PNOMPENH. - Kambodi- 
jos Komunistų partija dabar 
turi tarp 30,000 ir 40,000 
narių. Apie pusę jų tarnau
ja patriotų militarinėse jė
gose. 1970 metais partija 
turėjo tik apie 3,000 narių.

TEHERANAS, Iranas. -34 
maineriai nuogazų užtroško, 
tik 4 kasykloje rasti gyvi.

PARYŽIUS. Čia atvykęs 
Laoso premjeras Phouma 
pasakė, kad jis tikisi taikos 
Laose ir visoje Indokinijoje.

Thi^u, kuris dar vis nesu
tinka laikytis sutarties. Tuo 
pačiu metu Nixonas pareiš
kė noris sutarties pasirašy
mą atidėti, kad Kissingeris 
galėtų dar pasitarti su viet
namiečiais. Bet šiaurės 
Vietnamo valdžia ir Pietų 
Vietnamo revoliucinė val
džia griežtai reikalavo pasi
rašyti sutarti spalio 31 d. ir 
tada baigti karą. Prie jų 
reikalavimo prisidėjo Kinija 
ir Tarybų Sąjunga.

Nixonas atsisako 
su McGoverriu 

debatuoti
Washingtonas. - Demo

kratų prezidentinis kandi
datas McGovernas kelintu 
kartu kviečia Nixoną televi
zijoje debatuoti karo ir ki
tais klausimais. Žada nu
pirkti televizijoje ir laiką 
debatams. Bet Nixonas ne
sutinka debatuoti.

Nixonas dar vis atsimena 
1960 metais turėtus su John 
Kennedy televizijoje debą- 
tus, kuriuose Nixonui baisiai 
nepavyko, J. Kennedy deba
tus laimėjo.

Mirė beisbolninkas 
Jackie Robinson
Stamford, Conn. - Nuo 

širdies smūgio mirė pagar
sėjęs 53 metų amžiaus beis- 
bolininkas Jackie Robinson. 
Jis pradėjo profesionaliu 
beisbolininku žaisti su 
Brooklyn Dodgers 1947 mo, 
buvo pripažintas Hall of 
Fame 1962 metais. Jis yra 
gavęs ne vieną premiją.

Kaip negras, jis buvo pir
mas profesiniame sporte pa
naikinti rasinę diskrimina
ciją, nes pirmiau tik baltieji 
tokias vietas teužimdavo. 
Robįnson taipgi dalyvavo vi
suomeninėje veikloje, kovo
damas prieš rasinę diskri
minaciją.

Kankina kalinius 
kaip naciai

Jungtinių Tautų asamblė
jai raportavo specialis poli
tinis komitetas apie žiaurų 
politinių kalinių kankinimą 
Pietų Afrikos respublikoje.

Komitetas savo raporte 
nurodo, kad ten kalinių kan
kinimas yra lygus, kokicnau
dojo naciai Hitlerio laikais. 
Baltieji rasistai daugiausia 
kankina afrikiečius.

WASHINGTONAS. - Tik 
septyni senatoriai nubalsavo 
sekamiems metams skirti 
militariniams reikalams 
$74,400,000,000. Tai 4 bili
jonais daugiau, kaip 1972 m. 
Nixonas norėjo penkiais mi
lijonais didesnio militarinio 
biudžeto.

MELIORATORIAI 
v ŽEMDIRBIAMS

Lietūs trukdo dirbti Že
maitijos melioratoriams. 
Tačiau Telšių rajono laukų 
drenuotojai garbingai ište
sės žemdirbiams duotąjį 
žodi. Jie baigia drenuoti 
didelius plotus “Tausalo”, 
“Žemės maitintojos”, 
“Raudonojo Spalio” kolū
kiuose, Masčio, Tryškių ta
rybiniuose ūkiuose.

Vien per rugsėjo mėnesi 
Telšių MSV kolektyvas ati
duoda 700 hektarų derlingų 
žemių.

A. JONUŠAS

VARŽĖSI JAUNIEJI 
SPECIALISTAI

Mažeikių statybos treste 
iyyko jaunųjų specialistų 
konkursas. Dalyviai atsakė 
teorinius ir saugumo techni
kos klausimus, atliko įvai
rius praktinius darbus.

Geriausiai konkurse pasi
rodė statybos valdybos Nr. 2 
meistrė V. Skaivydienė. An
trą ir trečią vietas užėmė 
statybos valdybos Nr. 1 dar
bų vykdytojai H. Galalis ir 
V. Juonys.

D. SAUKA

DARBYMETIS
CUKRAUS FABRIKUOSE

Naują darbo sezoną pradė
jo respublikos cukraus ga
mybos pramonė. į saldžiuo
sius kristalus perdirbti pir
mieji tūkstančiai tonų cu
krinių runkelių.

Kaip ELTOS koresponden
tui pranešė respublikos 
Maisto pramonės ministeri
joje, darbymečiui cukraus 
fabrikuose pasiruošta gerai. 
Suremontuoti mechanizmai,

Moterys demonstruoja už lygias teises darbuose, moksle, 
politinėje veikloje. Jos ragina piliečius sulaikyti Nixoną 
lapkričio 7 d.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
rikuotėn stojo nemaža gamy
bą tobulinančių įrengimų. 
Labiau, negu anksčiau, me
chanizuoti krovimo darbai. 
Ypač daug padaryta Kėdainių 
cukraus fabrike. Čia su
montuota nemaža papildomų 
įrengimų, kurie padės žy
miai pagerinti gamybą.

VIEŠĖJO
FILIPAS BONOSKIS

Vilnius (ELTA) Tris die
nas Vilniuje, Lietuvos Kine
matografininkų sąjungos pa
kviestas, viešėjo žinomas 
JAV rašytojas Filipas Bo- 
noskis. Svečias susipažino 
su naujais Lietuvos Kino stu
dijos meniniais ir dokumen
tiniais filmais, susitiko su 
savo senais pažįstamais ir 
bičiuliais, kuriuos jis įsigijo 
ankstesnių septynių kelionių 
į Tarybų Lietuvą metu.

Prieš atvykdamas į mūsų 
respubliką, F. Bonoskis lan
kėsi Bulgarijoje.

Prelatas Krivaitis 
iš Vilniaus 

atvyksta į JAV
New Yorkas. - Lapkri

čio 12 d. čia atvyksta daug 
dvasiškių iš Tarybų Sąjun
gos. Tarp jų bus ir Vil
niaus diecezijos administra
torius prel. Česlovas Kri
vaitis. Kartu atvyks ir apie 
20 tarybinių organizacijų at
stovų.

Dvasiškius kviečia įvai
rių tikybų dvasininkų orga
nizacija “Appeal of Con
science Foundation”. Sve
čiai viešės New Yorke ir 
Washingtone 10 dienų, turės 
su amerikiečiais dvasiš
kiais pasitarimų.

Washingtonas. - Per šių 
metų trečiąjį bertainį 744 
didžiosios korporacijos, at
mokėjus taksus, padarė 20 
procentų pelno daugiau, negu 
per tą patį 1971 metų ber
tainį.

Korporacijos pilniausiai 
naudojasi Nixono ekonomine 
kontrole, kurioje algos pil
nai sukontroliuotos, užšal
dytos, o kainos nesvietiškai 
kyla, pelnai pasilieka ne
kontroliuojami, neužšaldyti.

šiomis dienomis Nixonas

Pensininkai 
Nixoną kritikuoja
Washingtonas. - Nacio

nalinė pensininkų taryba pa
reiškė, kad neteisingai Nixo
nas giriasi 20% pakėlimu at
lyginimo pensininkams.

Nixonas pirma siūlė pa
kelti pensininkams tik 5%, 
vėliau 10%, bet visą laiką 
buvo priešingas pakelti 20%. 
Kai Kongresas nutarė pakel
ti 20%, tuomet jis nenorom 
pasirašė Kongreso tarimą.

Čilėje dešinieji 
pralaimėjo

Santiago. - Čilės Komu
nistų partija skelbia, kad de
šiniųjų suokalbis nuversti 
prezidento Allendės socia
listinę valdžią visai nepavy
ko. Darbo žmonės pastojo 
kelią suokalbininkams ir 
Jungtinių Valstijų imperia
listams.

Dešinieji suokalbininkai 
bandė skelbti “generalinį 
streiką’ , naudojo bombas ir 
dinamitavo valdžios įstai
gas, bandė, visur sabotažą 
naudoti. Bet viskas jiems 
nepavyko. 

Diplomatas - 
Amerikos 

bombų auka

PIERRE SUSINI

Paryžius. - Prancūzijos 
diplomatas Pierre Susinis 
mirė ligoninėje, sunkiai su
žeistas Amerikos lėktuvams 
bombarduojant šiaurės Viet
namo sostinę Hanojų.

Bombos pataikė į Prancū- 
jos misiją, sugrovė pastatą 
ir užmušė ten dirbusius 5 
vietnamiečius. Bombos 
taipgi apdaužė Švedijos ir 
Alžyro ambasadas.

vetavo Kongreso priimtus 9 
bilius, kurie siekia 2 bilijo
nus 75 milijonus dolerių. 
Tie biliai - naudingi visuo
menei, bet iš jų nebūtų nau
dos didžiajam bizniui.

Nenuostabu, kad didysis 
biznis gausiais finansais ir 
kitais būdais remia Nixono 
išrinkimą. Juk tai savas 
žmogus, ištikimai tarnaująs 
kapitalui.

Didysis biznis griežtai nu
sistatęs prieš demokratų 
prezidentinį kandidatą Mc 
Governą, kuris žada tur
čiams žymiai padidinti tak
sus, neturtingiesiems - nu
mažinti.

Pragyvenimo 
kainosvėl 

smarkiai pakilo
Washingtonas. - Federa

linis Darbo Statistikų biuras 
skelbia, kad rugsėjo mėn. 
pragyvenimo kainos nacio
naliniai pakilo 0.4%, bet New 
Yorko mieste pakilo 0.9%.

Rugsėjo mėn. paprastai 
maisto kainos kiek sumažė
ja, bet šiemet jos padidėjo, 
nepaisanti algų ir kainų kon
trolės. Inflacija nuolat di
dėja.

Indėnų konvencija 
prieš Nixoną

Sarasota, Fla. -Naciona- 
lio Amerikos Indėnų Kongre
so 29-oji konvencija pa
smerkė Nixoną už indėnų 
reikalams skirtų fondų ma
žinimą.

Konvencijoje nurodyta, 
kad Nixono administracija 
sumažino fondus tikslu pa
didinti karo reikalams ski
riamus fondus. Konvencija 
reikalauja gražinti atitrauk
tą sumą ir dar daugiau finan
sų skirti indėnų reikalams.

JT reikalauja 
napalmą uždrausti

Jungtinių Tautų asamblė
joje asisakyta už napalmo 
draudimą. Čekoslovakija, 
Meksika, Tarybų Sąjunga, 
Švedija ir kelios kitos šalys 
rekomendavo griežtai 
drausti nepalmo naudojimą.

Jungtinės Valstijos plačiai 
naudojo napalmą Indokinijos 
kare. Iš lėktuvų purkštas 
napalmas išdegino daug javų, 
krūmų, medžių lapų, taipgi 
sužalojo ar visai sudegino 
daug civilių žmonių.

WASHINGTONAS. -Jung
tinės Valstijos ir Tarybų Są
junga pradės pasitarimus dėl 
ofensyvių branduolinių gin
klų limitacijos lapkričio 21 
d. Genevoje, Šveicarijoje.
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Revoliuciniai laimėjimai
Lapkričio 7 dieną sukanka 55 metai nuo didžiosios 

proletarinės revoliucijos laimėjimo Rusijoje. Revoliuci
jos pasėkoje buvo įsteigta darbininkų, valstiečių ir karei
vių tarybų valdžia.

Garsusis amerikietis rašytojas John Reed, matęs revo
liucijos laimėjimus, parašė knygą, kurioje atžymėjo, kaip 
Lenino vadovaujama proletarinė revoliucija sukrėtė visą 
pasaulį. Tai buvo milžiniškas darbo žmonių laimėjimas, 
tuo pačiu metu kapitalištinės santvarkos pralaimėjimas. 
Tarptautinio kapitalizmo sistemos retežis, laikęs apjuosęs 
ir surakinęs visą pasaulį, silpniausioje vietoje trūko.

Imperialistinis kapitalizmas bandė tą rętežįvėl sujungti, 
bet nepavyko. Kontrevoliucinis judėjimas, remiamas kitų 
šalių imperialistų, taipgi buvo revoliucinių jėgų sukriu- 
šintas. ' 1

Per 55 metus tarybinė valstybė, nugalėjusi visus revo
liucijos priešus, padarė milžinišką pažangą. Socialistinė 
valstybė susidorojo su hitleriniais užpuolikais. Revoliu
cinės bangos persirito per daugelį šalių. Įsisteigė nema
ža naujų socialistinių valstybių.

Šiandien jau apie pasaulio trečdalis gyvena socialistiniu 
gyvenimu. Mūsų tėvynė Lietuva taipgi socialistinė. ^Re
voliucinės idėjos persimetė į Afriką, Aziją, Lotynų Ameri
ką. Kolonializmui Afrikoje ir Azijoje suduotas mirtinas 
smūgis. Pasaulis dabar visai kitoks, koks buvo prieš 55 
metus. Socializmas užkariauja naujas sritis. Socializ
mas pasidarė toks tvirtas, kad dabar kapitalizmas privers
tas sugyventi su socializmu ir net užleisti pastarajam 
naujas pozicijas.

Tokiais laimėjimais galime pasidžiaugti ir kiek galėda
mi prisidėti prie didžiosios revoliucijos sukakties minėji
mo; prisidėti su savo darbu ir energija, kad galėtume at
siekti dar daugiau laimėjimų, kad ir Jungtinėse Valstijose 
socialistinės idėjos smarkiau plėstųsi ir laimėtų.

Kas ką rašo ir sako
NE GARBĖ, BET BAISUS 
NUSIDĖJIMAS

Vienas lietuviškų reakci
ninkų galvočius, užgirdamas 
prez. Nixono kandidatūrą ir 
tęsimą Vietnamo skerdynės, 
sako:

“Visa tai veda prie min
ties, kad kardo nėra reikalo 
nuleisti be garbės. To kaip 
tik nori Nixono administra
cija ir turi, atrodo, ameri- 

■ kiečių daugumos pritari

kovoje su gamtos užgaidom.
Ne mažiau už vakarones 

žemdirbių tarpe išpopulia
rėjo kelionės į miestus bei 
kitas respublikas. Nors ru
duo - ne pats geriausias me
tas keliauti, mažiau patogu
mų ir egzotikos, tačiau su
maniai organizuotos išvykos 
palieka kaimo žmonėms gilių 
įspūdžių, plečia jų akiratį, 
puoselėja tautų draugystės, 
internacionalizmo jausmus.'

Svarbūs rinkimai
Jungtinėse Valstijose lapkričio 7 d. turėsime labai svar

bius rinkimus, kurie gali daug ką nulemti.
Nixono .vadovybėje republikonai stengiasi ne tik Baltuo

siuose rūmuose pasilikti šeimininkais, bet ir Kongresą 
užkariauti. pidžiojo kapitalo partija bando rinkimuose 
pasigrobti pilną šalies kontrolę.

McGoverno vadovybėje Demokratų partija taipgi ryžtąsi 
užkariauti Baltuosius rūmus, kad Nixonas būtų pašalintas 
ir prezidento kėdėn atsisėstų liberalinių nusiteikimų 
McGovernas.

Karas Indokinijoje, skurdo didėjimas, nedarbas, pragy
venimo kilimas, infliacijos besiplėtimas - tai svarbiausi 
rinkimuose klausimai. Nepaisant, kaip Nixonas manev
ruoja, bėt karo nesulaiko. Karas vis tebesiautėja.

Per beveik keturis savo prezidentavimo metus Nixonas 
turėjo geriausių progų karą baigti. 1968 metais jis žadėjo 
tuoj baigti karą; jis pats pareiškė, kad piliečiai neturi su
teikti teisės toliau prezidentauti, jeigu jis nebaigs karo. 
Todėl d.abar geriausia atsiskaityti su Nixonu ir suteikti galią 
naujam prezidentui. McGovernas žada į trumpą laiką 
baigti karą. Jis žada/pažangias reformas pravesti, skur
dą, nedarbą ir infliaciją nugalėti. Tai puikūs pažadai.

Bet reikia žinoti, kad Demokratų partija, nors žymiai 
persiorganizavo, pasidarė masinė partija, turinti daug 
jaunimo, negrų ir kitų rasių, tačiau pagrindiniai ji kapita
listinė. Ji neturi mierių panaikinti kapitalistinio išnau
dojimo.

Todėl šiuo atžvilgiu labai svarbu atiduoti balsą už komu
nistų kandidatus tose valstijose, kur jie bus ant balotų. 
Gus Hali ir Jarvis Tyner ne tik kovoja prieš karą ir viso
kias skriaudas, bet kartu skleidžia socialistines idėjas, 
vedančias prie pilnų darbo žmonių pergalių.

Neturi lygių teisių
Daugelis mano, kad moterų išsilaisvinimo judėjimas 

Jungtinėse Valstijose nebereikalingas, nes moterys čia jau 
turį pilnas ir lygias teises su vyrais.

Tačiau faktai rodo ką kitą. Čia paduosime keletą duo
menų, kurie parodo, kad moterys darbuose dar neturi lygių

mą (
“Garbė” per daugiau kaip 

dešimt metų vesti nepateisi
namą skerdynę? “Garbė” 
beprasmiškai pakloti dau
giau kaip 45,000 ir daugiau 
kaip pusę milijono sužeisti 
jaunų amerikiečių?! “Gar
bė’ išžudyti gal daugiau negu 
milijoną vietnamiečių, kurie 
mums amerikiečiams mūsų 
žemėje nėra nė vieno plauko 
nuo galvos nurovę?!

Pagal tą reakcinį galvočių, 
būtų buvus “negarbė”, jeigu 
prieš ketverius metus savo 
iškilmingai sudėtą pažadą 
šią skerdynę tuojau užbaigti 
būtų įvykdęs ir gyveniman 
ir iš viršuje minėto skai
čiaus jaunų amerikiečių apie 
20,000 būtų sutapęs laimei ir 
gyvenimui?!

Istorija ir žmonija šį karą 
laikys ne garbe, bet nusidėji
mu, papildytų net kelių Ame
rikos prezidentų - Kennedy, 
Johnson, Nixon. Jie šį karą 
pradėjo ir vedė neatsiklau
sę Amerikos žmonių daugu
mos. Jie jį pradėjo ir vedė 
neatsiklausę Kongreso. Jie 
ji pradėjo ir vedė nelegališ- 
kai, nes pagal Konstituciją, 
tiktai Kongresas turi teisę 
skelbti karus.

SVEIKINA UNIJISTŲ 
SUKILIMĄ

Pirmutinė unijų organiza
cija prieš AFL-CIO biuro
kratus sukilo Colorado val
stijos unijų federacija. Ji 
pareiškė, kad George Meany 
ir jo klikos nusistatymas 
šiuose rinkimuose laikytis 
“neutrališkai”, yra priešin
gas darbo žmonių intere
sams. Šiomis dienomis co- 
loradiečius pasekė Floridos 
valstijos darbo unijos. Jos 
savo suvažiavime beveik 
vienbalsiai užgyrė McGo
vern kandidatūrą.

George Meany žada šias 
organizacijas smarkiai nu- 
bausti, gal net išmesti iš 
AFL-CIO.

Pažangus darbininkų laik
raštis “Daily World’ karš
tai sveikina ši Colorados ir 
Floridos organizuotų darbi
ninkų sukilimą. Laikraštis 
nurodo, kad AFL-CIO biuro
kratų nusistatymas patar
nauja prezidentui Nixonui 
laimėti rinkimus.

RUDENINIAI
APDŪMOJIMAI APIE ' '
LIETUVOS KAIMĄ
IR KAIMIEČIUS

Savaitraštyje “Literatūra 
ir Menas” (spalio 14d.)skil
tyje “Septynios dienos” 
skaitome:

“Saulė įkopė į neaukštą 
rudens zenitą, iš kur ji nei 
šildo, nei šaldo. Eina į pa- 
paigą didieji kaimo darbai, 
laukai visai nykūs. Kas 
nuimta - popastoge, kas liko, 
tai liko. Žemdirbiai sudės 
rankas ant kelių žiemos ato
kvėpiui, tegu jos pailsi, tegu 
atleidžia sąnarius. O tokiu 
metu paprastai pagyvėja 
“dūšia” - duok jai kokio 
kultūrinio peno.

Iš kur to peno žemdirbiui 
pridera laukti? Supranta
ma, visų pirma iš artimiau
sių kultūros židinių - biblio
tekos, kultūros namų ir pan. 
Tačiau ne pirmiena, kad ir 
ten laukiama ir ten tvyro ta 
pati rudens prieblanda: vis 
ieškoma formų (arba nieko 
neieškoma), vis tųformųne
matyti, vis tylu 
ramu. . .

Beje, viena kita 
tampanti tradicija,
niame kaimo gyvenime vis 
dėlto atsirado. Visų pirma 
tai - vakaronės, kultūrininkų 
organizuojamos kartu su 
moterų tarybom, profsąjun
ga ir kitom organizacijom. 
Tokiuose sūsibūrimuose ne
reti svečiai būna rašytojai, 
muzikai, kiti meno žmones. 
Taip jau priimta, kad vaka
ronėse pasirodytų ir dau
giau kalbėtų svečiai, bet at
vykėliams irgi atsiranda 
gerų progų artimiau susipa
žinti su kolūkių žmonėmis, 
patirti jų rūpesčius ir 
džiaugsmus. Ypač daug ko 
turės žemdirbiai papasakoti 
šiemet, šitiek jėgų padėję

it vis

naujovė, 
kultūri

Profesionalai ir technikai, bendrai imant, uždirba maž
daug po $10,000 į metus. Moterys, tuos pačius darbus 
dirbdamos, teuždirba $6,691. A

Raštinių darbininkai uždirba $7,351, moterys - $4,789. 
Pramoniniai darbininkai - $6,738, moterys - $3,991.’

Tai tik keli pavyzdžiai, rodą, kad moterys darbuose 
neturi lygių teisių su vyrais. Politikoje taipgi vyrai do
minuoja. ..Todėl moterys teisingai kovoja už lygias teises.

Nuoširdžiausiai prašome visus skaitytojus nepamiršti, 
kad dabar yra mūsų didžioji metinė javapiūtė. Vajaus pa
sisekimas labai reikalingas “Laisvei ’ sustiprinti. Visi 
darbuokimės, kad vajaus pasibrėžti tikslai būtų pilnai pa
siekti. Reikia visiems savo prenumeratas atsinaujinti, 
gauti naujų skaitytojų, sukelti $15,000 fondą. Išnaudokime 
kiekvieną ir visas progas va jaus* reikalams.

BIAURUS IŠNAUDOJIMAS 
VALDŽIOS APARATO 
AGITACIJAI UŽ NIXONĄ

Prieš kelias dienas gavo
me iš Washington© gražiai 
atspausdintą net 7 puslapių 
straipsnį - cirkuliarą. Jį 
išsiuntinėjo US Department 
of Labor - federalinės val
džios įstaiga. Aišku, kad 
cirkuliarą Darbo Departa
mentas atspausdino ir iš
siuntinėjo valdžios lėšomis, 
arba mūsų piliečių mokes
čiais.

Straipsnis paimtas iš kny
gos “Pieces of Dream”, kurį 
iš spaudos išeinanti tik spa
lio 30 dieną. Jis visas pa
švęstas gyrimui prezidento 
Nixono naminės politikos ir 
agitacijai už jo kandidatūrą į 
prezidentus. Kreipiamasi į 
darbininkus. Sakoma, kad 
per Nixono prezidentavimą 
rhūsų šalyje atsirado net visi 
penki milijonai naujų darbų. 
Bet nepasakoma, kad per tą 
patį laikotarpį bedarbių 
skaičius paaugo keliais mi
lijonais. Nieko nesakoma, 
kad infliacija be pasigailėji
mo smaugia Amerikos dir
bančiuosius. Nesakoma, kad 
prezidento Nixono “algų ir 
kainų kontrolė” 
prieš algas, o 
kainas.

Toks valdžios
lėšų panaudojimas agitacijai 
už savo kandioa 
terminui 
aukštos pietos išprievarta-

IR GAUNA TIE “VARGŠAI” 
CICERIEČIAI 1

Chicagos menševikų ga- 
zieta (spalio 18 d.) išleido 
dar vienam lietuvių tautos 
garbingam, tauriam sūnui 
rūstų prakeiksmą. į “kai
lį” gauna svečias iš Lietu
vos “Gimtojo Krašto” re
daktorius Vacys Reimeris.

Bet dar skaudžiau “Nau
jienos” dar kartą nuplakė 
“vargšus” savo kaimynus 
Cicero lietuvius. Jie pirmą 
baisią nuodėmę prieš men
ševikus papildė, kai vasarą 
pasiuntė į Tarybų Lietuvą 
būrelį vaikučių, kurie su
grįžę labai džiaugiasi ir di
džiuojasi savo puikią viešna
ge savo gražioje tėvelių gim
tinėje. Kur buvę, kur nebu
vę tie patys ciceriečiai ėmė 
ir papildė dar bene baises
nę “nuodėmę”: neseniai jie 
surengė mūsų mielajam sve
čiui Vaciui Reimeriui išleis
tuves, kuriose, pasak “Vil
nies”, dalyvavo apie 30 žmo
nių, kurie ne tik valgė ir vai
šinosi, bet dar pasiklausė ir 
Vacio poezijos!

Savo sieksninę tiradą “N’ , 
redaktorius, kuris, matyt, 
vedamąjį rašė būdamas ne
blaivioje padėtyje, baigia 
šauksmu:
i “Ar vertėjo Reimerįsvei
kinusiems poetams važiuoti 
iš Lietuvos? Tarybinėje 
Lietuvoje jie būtų galėję 
garbinti didžiojo melo pra
našą, o ne po Ameriką be
sisukinėjantį jo gizelį Rei- 
meri ”, c

Dabar jau mes tikime tais, 
kurie sako, kad Gudelis savo 
vedamuosius visuomet rašo 
jau labai smarkiai paė
męs. . o Argi blaivus žur
nalistas drįstų šitaip biau- 
riai kolioti vieną iš pačių 
geriausių lietuvių tautos vei
kėjų, rašytojų, poetų, žur
nalistų?

Laiškai redakcijai

nu kr cipt a 
ne prieš

aparato ir

___ atūrą antram 
yra piktas savo

v i ma s. ,
' 'WO i

Jeiguį į Nixonas naudoja 
Qarbo Departamentą agita
cijai už gave, tai tokia pat 
privilegija turėtų būti su
teikta ir kitų partijų kandi
datams, pav., Komunistų 
Partijos kandidatui Gus Hali, 
arba Demokratų partijos 
kandidatui George McGo
vern, arba Amerikos Liau
dies Partijos kandidatui Dr. 
Spock.

Nejaugi nėra įstatymo, 
kuris draustų prezidentui 
šiaip prievartauti federali
nės valdžios įstaigas?

LAIŠKAI
Mieli Draugai!

Grįžau laimingai į namus 
pirmadienį. Malonu ir džiu
gu buvo pasimatyti, pasisve
čiuoti .su artimais bičiu
liais, kurių nemačiau per 
virš 20 metų. Esu labai 
linksmai nusiteikusi, kad 
teko dalyvauti Vacio Reime- 
rio išleistuvėse ir drauge 
su Mildred Stensler progra
moje.

Teko pamatyti ne tik savo 
pažįstamus nuo senų laikų, 
kai dar gyvenau Pennsylva- 
nijos valstijoje, Wilkes- 
Barre apylinkėje, bet ir su
sipažinti su kitų pažiūrų, 
minčių žmonėmis, apie ku
riuos girdėjau ir skaičiau 
laikraščiuose. Taipgi teko 
turėti pokalbius su naujai
siais imigrantais. Gaila, 
kad jų vardų neatmenu. 
Man atrodo, kad kai kurie jų 
pradeda pažinti naująją Lie
tuvą Tarybų Sąjungoje, ir ti
kiu, kad, su laiku, pradės 
daugiau bendradarbiauti su 
progresyviais, su laisvie- 
čiais. . .

Ponia Tysliavienė inteli
gentė moteris. Man teko su 
ja ilgai padiskusuoti apie 
politiką iš praeities ir apie 
jos veiklą dabartiniais lai
kais. Labai interesingai va
karą praleidžiau jos suruoš
tame pobūvyje.

Daug netikėtų įspūdžių 
parsivežiau.

Tos trys dienos praėjo 
kaip vėtra, taip, kad net pa
miršau jums įteikti pasvei
kinimą “Laisvės’ fondui. 
Taip buvau užimta, kad pa
miršau svarbiausią mano

Gerbiamas Drauge:
Amerikos lietuviai, grįžę 

iš viešnages tėviškėje, be 
abejo, pasakoja, kad, čia 
svečiuojantis, jiems krito į 
akis skaitlinė 50. Ir jūs, 
aišku, pastebėjote, per
versdamas iš Vilniaus gau
tus laikraščius, kad Lietuva, 
kaip ir kitos tarybinės re
spublikos, ruošiasi didžiam 
jubiliejui - Tarybų Sąjungos 
įkūrimo 50-mečiui.

Prieš penketą metų pana
šiai šventėme didžiosios 
Spalio revoliucijos 50-metį, 
reikšmingą datą ne tik Ta
rybų Sąjungai, bet ir visam 
socialistiniam ir nesocialis- 
tiniam pasauliui. Kiek vė
liau buvo švenčiamos prole
tarinės revoliucijos vado 
Lenino 100-osios gimimo 
metinės.

Tarybų Sąjungos 50-metį 
puikiais meno žiedais pasi
tinka rašytojai, kompozito
riai, dailininkai, kinemato
grafininkai, teatralai ir kitų 
sričių kūrėjai.

Vilniaus Parodų Rūmuose 
atdaryta sąjunginė tapybos 
paroda “Draugystė”, kurio
je pirmą kartą tokiu plačiu 
mastu eksponuojami tarybi
nių respublikų dailininkų 
darbai, skirti šiam jubilie
jui.

Salia vilniečių, kurie gau
siai čia lankosi, nuolat iš
girsti šnekant ir Vakarų 
Europos kalbomis.

Į Parodų Rūmus einama 
ne kaip į klubą, cirką ar ko
kią kitą pramogų vietą, 
skirtą pailsėti, laikui pra
leisti. Žmonės čia eina sa
ve • praturtinti, pasisemti 
optimistinės nuotaikos, pa
mąstyti kartu su plataus aki
račio menininkais, sustip
rinti savo tikėjimą ateitimi. 
Jie trokšta, kad pamatyti pa
veikslai padėtų jiems kas 
kartą giliau įprasminti savo 
gyvenimą.

Ir šitie lankytojų troški
mai didžiai įpareigoja me- 
ninką. Jis negali ateiti į 
Parodų Rūmus parodyti savo 
eksperimento. Su savo su
kurtu paveikslu jis ateina ši
čia prabilti į lankytojų šir
dį ir protą, duoti jų dvasiai 
to, ko jie čia ieško.

Aš nesu meno specialis
tas ir ne tiek daug skaičiau 
knygų apie meną. Bet man 
įdomu stebėti, su kokiu pa
garbumu, su kokiu savotišku 
pietizmu dažnas jaunuolis 
ilgą laiką stovi sustingęs 
prieš kurį nors paveikslą. 
Kaš jį patraukia? Ką jis 
regi drobėje? Kas absor
buoja visą jo dėmesį?

Štai prieš vieną paveikslą 
stovi rimto veido vyriškis. 
Kažkaip savaime užsimezga 
pokalbis. Pasidaliname 
savo pastabomis. Viena 
kita, pašnabždomis.

- Mano nuomone, tai pats 
geriausias paveikslas šioje 
salėje, - sako jis man.

Priėjęs aš perskaitau pa
vadinimą “Laiškas”. Pa
veikslo autorius A. A. Plas
tovas (1893-1972). Vaizduo
jama, kaip motina su dviem 
mažamečiais vaikais skaito 
laišką iš fronto. Berniukas 
padeda skaityti, o mergaitė, 
gal kokių penkerių metukų, 
guli, atmetusi galvutę, mo
tina ją prilaiko atmesta ran-

tikslą. “Laisvė” turi gy
vuoti. Siunčiu $10 vertės 
perlaidą “Laisvės” fondui. 
Prašau įteikti Administra
cijai.

Iki pasimatymo “Lais
vės” koncerte.

DARATĖLĖ

ka. Ir kokios tos mergaitės 
akys! Ji dar per maža su
prasti, kokia tragika i dvel
kia fronte kariaujančio jos 
tėvo, žodžiai. Bet nesąmo
ningai ji jaučia, kad motina 
džiaugiasi, gavusi laišką, ir 
kartu su klaikiu siaubu bijo 
gauti vietoj laiško šiurpų 
mirties pranešimą. Sis pa
veikslas - tai ištisas epinis 
romanas, sutelktas į vieno 
kvadratinio metro d^obe.

Vyriškis, patylėjęs valan
dėlę, sako man:

- Sis\ paveikslas tarsi 
klausia žiūrovą, ar jis yra 
vertas visų panašių karo tė
vynės tragedijų, ar jis galė
tų drąsiai pažvelgti j akis 
šiai motinai, kuri vieną die
ną gavo tą siaubingą prane
šimą apie vyro mirtį.

- Bet juk žiūrovui tat jau 
seniai yra žinoma iš daugy
bės knygų, kino filmų, laik
raščių straipsnių ir girdėtų 
pasakojimų? - paprieštara
vau tam rimtaveidžiui vyriš
kiui.

Jis ramiai atsakė:
- Vienas dalykas yra apla

mai žinoti vieną ar kitą gy
venimo tiesą ir visai kitas - 
pajusti ją betarpiškai pul
suojant iš meno veikalo. 
Meninė tiesa ne tik veikia 
mūsų protą, ji mobilizuoja 
mūsų valią, kitaip sakant, 
patraukia širdį. Ji turi ga
lią formuoti mūsų pasąmonės 
jauseną.

Mes priėjome prie kito pa
veikslo, irgi skirto Tėvynės 
karo tematikai. Tai - 
“1941 metai”. Dailininkas - 
V. A. Safronovas. Drobėje - 
kareivis, vilkįs pilką vatinu
ką, baltais dažais piešia už
rašą “Pakilk, šalie!” Tai 
karo pradžios šūkis visuoti
nai mobilizacijai. Tapytojas 
smulkmeniškai nutapė vati
nuko raukšles ir šautuvo 
buožę. Pilkas, nusitrynęs 
vatinukas ir subraižyta šau
tuvo buožė iškyla paveiksle 
kaip šiurpios karo realybės 
simboliai, supurtą ir šian
dieninį žiūrovą, kuris karo 
nematė, kurio tik artimieji, 
jį galų gale laimėjo praėję 
visą kraujo pragarą.

Čia pat G. M. Korževopa
veikslas “Motina”. Iš se
rijos “Nugairinti karo aud
rų”. “Jis vaizduoja stam
biu planu moterį, susiėmu
sią ranka galvą. Moteris 
apsigaubusi pilka, languota 
skara. Paveikslas iš karto 
įstringa į atmintį. P'.lkos 
ir juodos skaros dėmės 
drauge su raukšlėta veido ir 
rankos oda vykusiai apiben
drina visą tos tarybinės mo
ters tragiką.

Nemaža paveikslų vaiz
duoja Leniną. Kiekvienas 
•jų pabrėžia vis kitokį šio 
didžio vado asmenybės as
pektą. Gelovanio paveiksle 
Leninas su apsiaustu antpe
čių žengia auštančio dangaus 
fone, rašydamas kažką blok
note. Jo figūra tarsi skrie
ja, kildama galingai aukštyn.

Lietuvio dailininko, V. 
Mackevičiaus, paveiksle Le
ninas klausosi Bethoveno 
muzikos. Pavadinimas 
“Apasionata”. Už pianisto 
figūros neaiškiai šmėkšo 
revoliucijos žygiuotė.

Mirzašvilio paveiksle - 
pirmoji elektros lemputė, 
įsižiebusi tolimame Gruzi
jos užkampyje. Aplinkui ją 
jaunimas šoka tarsi ritualinį 
senovės šokį. Juos stebi iš 
patamsių susigūžę figūros. 
Iš paveikslo dvelkia tikėji
mas, kad ši kol kas dar silp
na lemputė susilauks \atei- 
ties. \

(Nukelta į 5 psl.)
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Teko nugalėti didelius sunkumus

SOCIALIZMAS
IR KAIMAS

Spalio Socialistine revo
liucija išvadavo Rusijos dar
bo valstiečius ne tik iš dva
rininkų bei kapitalistų prie
spaudos, aprūpino mažaže
mius žeme, bet ir nutiesė ke
lią i naują šviesesnįgyveni- 
mą kaime. Tačiau, norint 
pasiekti visišką socializmo 
pergalę Tarybų šalyje, rei
kėjo įvykdyti vieną iš svar
biausių ir sudėtingiausių už
davinių - socialistiškai per
tvarkyti žemės ūki. Pir
mieji šalies socialistinio in
dustrializavimo laimėjimai 
parodė, kad pramonėje įsi
tvirtino nauji gamybiniai 
santykiai, padedantys spar
čiai augti gamybinėms jo
goms. Tuo tarpu žemes ūkis 
buvo smarkiai atsilikęs nuo 
pramonės, nepajėgė tenkinti 
didėjančių šalies poreikių.

1927 metais Tarybų Sąjun
goje buvo* daugiau kaip 25 
milijonai smulkių valstietiš
kų ūkių, kurių žymi dalis 
buvo pusiau natūralūs ūkiai, 
gaminę maža grūdų, kitų že
mės ūkio produktų. Tai 
trukdė aprūpinti maistu 
miestus ir armiją, kėlė 
grėsmę, kad gali sužlugti ša
lies socialistinis industria
lizavimas. Maisto trūkumas 
privertė vyriausybę įvesti 
miestuose kortelių sistemą. 
Toliau nebuvo galima gristi 
socializmo statybos dviem 
įvairiais pamatais - stambia 
socialistine pramone ir 
smulkiu privačiu valstiečių 
ūkiu, kuris gimdė kapitalis
tinius elementus.

KAIP BŪTINA SĄLYGA 
SOCIALIZMO KELYJE

I partijos darbotvarkę iš
kilo kolektyvizacijos klausi
mas, kaip būtina sąlyga so
cializmo statybos kelyje. 
V. Leninas yra nurodęs, kad 
be stambaus socialistinio 
žemės ūkio sukūrimo negali
ma kalbėti apie socializmo 
pergalę. Šio klausimo tei-‘ 
singas sprendimas buvo ypač 
svarbus šaliai, kur valstie
čiai sudarė gyventojų daugu
mą.

Ištisą dešimtmetį vyko di
delis ūkinis, organizacinis, 
auklėjamasis darbas. Buvu
sių dvarų vietoje buvo ku
riami tarybiniai ūkiai, kurie 
tapo pirmaisiais stambaus 
socialistinio ūkio pavyz

Tarybų Lietuvos pasidžiavimas

MUZIKA IR 
TRADICIJOS

VILNIUS. - Turiningas ir 
įdomus naujasis muzikos se
zonas Tarybų Lietuvoje. 
Prasidėjęs tradiciniu vargo
nų muzikos festivaliu, supa
žindinęs vilniečius su puikiu 
simfoniniu kolektyvu - Am
sterdamo filharmonijos or
kestru, su ispanų estrados 
žvaigždės Rafa'elio daino
mis, jis išsiliejo į didžiulį 
jubiliejini renginį - TSRS 
tautų meno šventę. Visą 
spali respublikos miestuose 
ir miesteliuose koncertuoja 
žinomi broliškųjų tautų 
meno kolektyvai ir solistai, 
kurie surengs apie 120 kon
certų, daug draugystės va
karų.

Da ugelis m uzikinių re ngi- 
nių Tarybų Lietuvoje jau tapo 
tradiciniais, turinčiais savą 
vietą, laiką, auditoriją. To
kie yra, sakysime, sekma
dienių dieniniai koncertai

džiais. Kaime plėtėsi įvai
rios kooperacijos formos. 
Valstiečiai įsitraukdavo i< * 
kolektyvinį darbą, patys įsi
tikindavo jo nauda.

1927 metų pabaigoje įvyko 
Komunistų partijos XV suva
žiavimas, kuris numato per
vesti valstiečių ūkius į 
stambių socialistinių ūkių 
kūrimo kelią, sustiprinti 
materialinį pagalbą kaimui, 
visų pirma aprūpinant juos 
žemės ūkio technika. Jau 
1929 m, “Raudonasis putilo- 
vietis” (dabar Kirovogamy
kla) išleido 25,000 traktorių. 
Toliau buvo statoma Stalin
grado traktorių gamykla.
ATKAKLUS PRIEŠINIMASIS 

NUGALĖTAS
Masinei kolektyvizacijai 

ypač atkakliai ^priešinosi 
buožės. Tai atsispindėjo ir 
partijos gretose. Dešinieji 
oportunistai gynė kapitalis
tinių elementų kaime inte
resus, siūlė atsisakyti ko
lektyvizacijos.

Kolūkių suorganizavimas 
buvo tik pirmas žingsnis so
cializmo kūrimo kelyje. To
liau reikėjo juos stiprinti 
organizaciniu bei ūkiniu po
žiūriu, reikėjo mokyti kolū
kiečius, kad jie išmoktų ge
rai tvarkytis stambiuose 
ūkiuose, galutinai atsisakytų 
smulkiaburžuazinių įpročių 
bei tradicijų.

Su kolektyvizacijos perga
le tiek mieste, tiek kaime 
įsigalėjo socialistinė nuosa
vybė. Buvo panaikinta pa
skutinė išnaudotojų klasė - 
buožija

Kolūkinė santvarka vi
siems laikams likvidavo 
skurdą kaime. Nuo medinės 
žagrės, kuri buvo paplitusi 
carinėje Rusijoje, iki galingi! 
traktorių, kombainų, sudė
tingų žemės ūkio mašinų - 
toks buvo techninės žemės 
ūkio rekonstrukcijos šuolis. 
Kolūkinė santvarka Tarybų 
Sąjungoje reiškė tikrą revo
liuciją žemdirbių buityje. Ji 
puikiai išlaikė pirmąjį isto
rinį išbandymą Didžiajame 
Tėvynės kare, tuo dar kartą 
patvirtindama Komunistų 
partijos vedamos politikos 
žemės ūkyje teisingumą.

G. JUKNIENE 
Vilniaus

Valstybinio V. Kapsuko 
universiteto docentė.

Paveikslų galerijoje (buv. 
Katedroje), kur klausytojai 
dažnai renkasi šeimomis, 
kad pusantros valandos pra
leistų gražioje muzikos ir 
senų tapybos drobių drau
gystėje.

Pilietines teises įgavo 
Nakties serenados - kame
rinės muzikos vakarai iPa- 
langos Gintaro muziejaus 
terasoje. Vien su bilietais 
čia susirinkdavo apie tūks
tanti vasarotojų - o kiek dar 
būdavo jų, pasklidusių po 
parko teritoriją, iš toliau be
sigėrinčių švelniais senovi
nės muzikos akordais! Pa
langos muzikinis gyvenimas 
labai suaktyvėjo, pastačius 
čia šiemet didelę 1,500 vietų 
koncertinę estradą.

Nidos kraštotyros muzie
juje šeštadieniais ir sekma
dieniais rengiami vargonų 
koncertai, o Druskininkuose, 

M. K. Čiurlionio namelyje, 
pastoviai muzikuoja Lietu
vos pianistai. Tradiciniais 
tapo muzikiniai pirmadieniai 
Panevėžyje, dramos teatre, 
reguliariai rengiami rimto
sios muzikos vakarai Klai
pėdoje, Šiauliuose.

Filharmonija - Tarybų 
Lietuvos muzikinio gyveni
mo centras - pasiryžusi dar 
labiau išplėsti tokių tradici
nių koncertų geografiją. Ne
trukus muzika ims skambėti 
ir gausiai turistų lankomoje 
senojoje Trakų pilyje, ovie- 
na iš Paveikslų galerijos 
nišų numatoma pritaikyti 
nuolatiniams Lietuvos nusi
pelniusio styginio kvarteto ir 
klavesinistų pasirodymams.

“Profesionalumas plius 
tradicijos’’, - šie du veiks
niai, filharmonijos direkto
riaus, respublikos nusipel
niusio meno veikėjo D. Trin
kūno nuomone, nulemia mu
zikinių renginių populiaru
mą. Iš tikrųjų, filharmoni
jos statistika rodo, kad pa
raiškos į kiekvieną simfoni
nės muzikos koncertą pusan
tro karto viršija realų vietų 
skaičių didžiojoje filharmo
nijos salėje, kur jie papras
tai vyksta. Vilniečiams - 
muzikos mėgėjams - per 
ankšta miesto koncertų sa
lėse, nors jose yra daugiau 
kaip 6,500 vietų!

Filharmonija, jos visuo
meninė muzikos propagavi
mo taryba ieško vis naujų ir 
naujų būdų plėsti muzikos 
valdoms. Meno kolektyvai, 
atskiri atlikėjai dažnai kon
certuoja įmonėse, gamyklo
se, nuolatiniais tapo jų pa
šnekesiai - koncertai Vil
niaus mokyklose. Abone
mentas 6-8 tokių koncertų 
ciklui tekainuoja mokiniui 
viso labo vieną rublį, o kaip 
įdomiai ir prasmingai jis 
praturtina savo žinias, įgy
tas muzikos pamokų metu!

Ne paskutinę vietą kon
certų populiarume vaidina, 
be abejo, ir žemos bilietų 
kainos. Juk bilietas į Lie
tuvos artistu koncertus te- 
kainuoja nuo 30 kap. iki 1 
rb., į gastrolierių - iki2rb. 
(Tuo tarpu šių eilučių autorei 
lankantis JAV, teko įsitikin
ti, kad ten brangiau kainuoja 
bilietas i eilini kino sean
są). Nemokamas įėjimas į 
koncertų sales - konservato
rijos, specialiųjų vidurinių 
muzikos mokyklų studen
tams.

Muzikos ugdymui, - jos 
propagavimui Tarybų val
stybė tikrai negaili lėšų, ir 
Lietuvos artistų apdovanoji
mai tarptautiniuose konkur
suose, pilnutėlės koncertų! 
salės - prasmingiausias at
sakymas į šį rūpestį.

T. GEČIENĖ

Profesoriaus Balio Dvariono laidotuvės Palangos kapinėse. Prie karsto velionio
šeima - žmona, konservatorijos profesorė Aldona Dvarionienė, duktė Aldona ir sūnus 
Jurgis. Atsisveikinimo kalbą sako TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatas Justas
Paleckis. A. BRAZAIČIO nuotrauka

SEPTYNIOLIKA
DIENU'ir LIETUVOJE

( Tąsa )
H. Feiferienė

Ne be reikalo sakoma, kad 
lietuvis be Vilniaus nenu- 
rimtų. šį posakį supratau, 
vaikščiodama Vilniaus se
namiesčio vingiuotomis gat- 
vėlėmis, kur jaučiama Lie
tuvos praeitis, gili senovė - 
tarytum metraščiai į tave 
prabyla. . . Praeinant pro 
Medininkų (Aušros) vartus, 
tarytum sugrįžti į praeitį. 
Prie kaikurių namų mato
mos užrašų lentelės, pa
sakančios to namo istorinę 
reikšmę. Stebėjome senąją 
architektūrą, kuri rūpestin
gai prižiūrima ir restauruo
jama, kad išsilaikytų toje 
pačioje formoje, kad nepasi
keistų senasis Vilniaus vei
das.

Nuostabiai nuteikia senoji 
ir naujoji Vilniaus architek
tūra. šalia gilios senovės 
istorinių paminklų, išaugo 
nauji mikrorajonai: Anta
kalnis pirmūnai, Lazdynai ir 
Karoliniškiaio Reikia pasa
kyti, kad kaip praeityje, taip 
ir šiandien, Vilnių kuria ta
lentingi žmonės.

Vilniuje netrūksta gėlių. 
Kur pamatysi žemės skly
pelį, ten žydi gėles. Kios- 
kose ir beveik kiekvienoje 
didesniųjų gatvių sankryžoje 
pardavinėjamos gėlės. Sve
čius pasitinka ir išlydi su 
gėlėmis. Gražus ir šiltas 
draugiškumo išreiškimas.

Gal brangiausias Vilniaus 
turtas, tai žalieji pušynai 
užimantys virš 40 nuošim
čių pločio. Prie to būtina 
pridėti 835 hektarų kolekty
vinių sodų. Viename iš jų 
mes praleidome pirmąją 
viešnagės dieną. Niekas 
taip nėra brangu ir svarbu, 
kaip . išlaikymas gamtos 
grožio, o Vilniuje, ir ben
drai visoje Lietuvoje, tam 
priduodama labai didelė 
svarba.

Viešbutyje “Neringa“ su
sitikome su Dr. Antanu Pe
triką ir jo žmona Margareta. 
Labai malonu buvo susitikti 
su viešniomis iš Argentinos: 
Emilija Repšiene, Veronika 
Verčinskiene ir Ona Moro- 
ziene. Ųomų buvo susipažin
ti su draugu Bronium Kisie
lium iš Kanados. “Gintaro“ 
viešbutyje susitikome su 
Aido choro solistu Augustu 
Iešmantą. Teko pastebėti ir 
daugiau pažįstamų veidų.

M. K. ČIURLIONIO 
MENO MOKYKLOJE

Mūsų kukliam draugui 
Ferdinandui Kauzonui lydint, 
mudu su Robertu pirmiausia 
aplankėme M. K. Čiurlionio 

Meno mokyklą, kur mokoma 
dailė, muzika ir šokiai. Tai 
vienintelė tokio žanro meno 
mokykla visoje Tarybų Są
jungoj^, kur suvažiuoja vai
kai is įvairių respublikų 
puoselėti savo talentus. 
Mokykloje vykdomas devynių 
mokslo metų bendras išsila
vinimas. Mokiniai priima
mi konkurso būdu net nuo 7 
metų.

Svarbu duoti jaunam vaikui 
progą susipažinti su skirtin
gomis meno šakomis, kad 
vėliau jis galėtų suprasti ir 
pasirinkti meno sritį. Kiek
vienas mokinys turi bendrai 
susipažinti su virš minėto
mis trimis meno sritimis. 
Tokiu būdu plečiamas tarp 
mokinių meno akiratis, taip 
sakant, jie prakalbina meno 
mūzą. Mokytojai, numatę 
gabiuosius mokinius, bando 
budinti jų talentus, stengiasi 
juos išvystyti ir priruošti į 
atitinkamas akademijas.

Vasaros metu ten buvo re
montuojama, dažoma, bet 
nežiūrint to, mokyklos di
rektorius Vytautas Sereika 
parodė mums visas klases ir 
sales. Įdomu buvo klausytis 
jo pasakojimų apie mokyklos 
laimėjimus, apie pripažintą 
Mo K. Čiurlionio Meno Mo
kyklai Visasąjunginės Kom
jaunimo premijos laureatą. 
Pasakojo, kad mokyklos jau
nųjų mokinių darbai keliau
ja po visą pasaulį. Jie buvo 
eksponuoti JAV, Jugoslavi
joje, Japonijoje, Čekoslova
kijoje, Eigipte - Kaire, ir 
turi pakvietimą pasirodyti 
Holandijoje.

Direktorius Vytautas Se
reika dar jaunas, bet jau 
aukštai prasisiekęs meni
ninką s-pedagogas, labai at
sidavęs savo darbui. Su pa
sididžiavimu jis mums rodė 
mokinių atliktus langų vitra
žus. Padovanojo Robertui 
poros talentingųjų mokinių 
braižinius ir prisegė mud
viem po abituriento ženklelį. 
Graži pagarba. Dėkojame!

Einame per koridorius į 
vieną pastato kambarį, apie 
kuri direktorius nieko ne- c
sako. Girdi, kai nueisime, 
tai pamatysite. O aš jau 
pradedu spėlioti, ką ten ga
lėtume surasti. Atvėrus du
ris, nustembam. Didelis 
kambarys, pilnutėlis lietuvių 
liaudies meno rinkinių: 
kryžiai 100 metų senumo, 
įvairūs kraigai, ornamenti
ka, dekoruoti moliniai puo
dai, ir net atpažinau medinę 
ližę ir tuo momentu prisi
miniau motiną, kaip ji, už-

ROBERTAS IR ELENA FEIFERIAI SU ŽURNALISTO F. 
KAUZONO DUKRYTE ant garlaivio denio, važiuojant su 
Nerimi į Verkius. Fone matosi naujieji Sporto Rūmai.

*-■- o FERDINANDO KAUZONO

dėjus duonos kepalą ant li
žės, stumdavo į pečių.

Tuos gausiai surinktus 
liaudies meno eksponatus 
sunešė M. K.
meno mokyklos mokiniai, 
vasaros metu atostogaudami 
įvairiose Lietuvos vietovė
se. - “Žinoma, visa tai bus 
perkelta į atitinkamus mu
ziejus, bet, pakol kas, mes 
dar norime šiais radiniai 
pasidžiaugti ’. - pastebėjo
direktorius.

M. K. Čiurlionio meno mo
kykloje mokosi 730 mokinių, 
surinktų iš visos Tarybų Są
jungos. Jiems duodamas 
pilnas išlaikymas, kas vy
riausybei kainuoja 700,000 
rublių. O vieno mokinio iš
laikymas kainuoja 1,000 ru- 

| bliu į metus.
Labai malonu ir įdomu 

buvo praleisti porą valandų 
Vilniaus M. K. Čiurlionio 
meno mokykloje. Apie tokią 
mokyklą, kurioje vaikai ga
lėtų piešti, kurti - klausan
tis muzikos, derinti muziką 
ir dailę M . K. Čiurlionis 
svajojo. Jo svajone išsipil
dė su kaupu Tarybinėje Lie
tuvoje.

VILNIAUS “TIESOS“ 
REDAKCIJOJE IR

LKP CK LEIDYKLOJE
Mums rūpėjo susitikti su 

gerai newyorkieciams žino
mu draugu, “Tiesos“ vy
riausiuoju redaktorium Al
bertu Laurinčiuku, kuris iš
gyveno New Yorke 5 metus, 
buvo “Moscow Mews” ir 
“Tiesos ’ korespondentas 
prie Jungtinių Tautų, ir dar 
vis rasdavo laiko sueiti su 
lietuviais. Su pasigėrėjimu 
skaitėme “Gimtajam Kraš
te“ žurnalisto Alberto Lau- 
rinčiuko straipsnius, ku
riuose taip vaizdžiai aprašo 
savo kelionės įspūdžius po 
Pietų Ameriką, po antrašte 
“Gaučų šalyje“.

Bebūnant “Tiesos“ re
dakcijoje, tarp kitko, pasi
kalbėjome su mieluoju Al
bertu apie artimuosius drau
gus New Yorke ir jų pažan
giąją veiklą Amerikoje. Ap
silankymo proga, tapome ap
dovanoti pirmuoju “Tiesos“ 
laikraščio numeriu ir barel
jefine emblema. Dėkojame 
gerb. A„ Laurinčiukui už do
vanas ir už autografuotą kny
gą “Vidutinė Moteris“.

Einant koridorium, paste
bėjau ant sienos Lietuvos 
žemėlapį, prisagstyta vėlia- 
vukėmis. A. Laurinčiukas 
paaiškino, kad tuo pažymima 
kiekvienos dienos laidos ži
nios iš miestų ir rajonų. 
Salia, ant kitos sieninės len
tos, prisegtos tos dienos lai
dos geriausios koresponden
cijos ir straipsniai.

Tame pačiame trijų aukštų 
pastate randasi Lietuvos Ko
munistų Partijos Centro Ko
miteto leidykla, kur spaus- 
dinama “Tiesa “ “Vakari-į sekančią 

I nes Naujienos“, “švytu- Trakus.

rys“, “Šluota“ ir daug kitų 
laikraščių, žurnalų bei bro-
šiūrų.

“Tiesos“ atsakingasis
Čiurlionio 1 sekretorius Henrikas Savic

kas ir spaustuvės gamybos 
skyriaus viršininkas Alek
sandras Cechanavičius, 
drauge su A. Laurinčiuku,
parodė mums visus spaustu
vės skyrius; pradedant nuo 
linotipų, cinkografijos, rota
cinės šešiaspalvės gilia- 
spalvės giliaspaudės, iki 
ekspedicijos skyriaus. Tai 
pagrindinė Tarybų Lietuvos 
spaustuvė, turinti naujausią 
poligrafinę techniką. A. 
Laurinčiukas priminė, kad 
netolimoje ateityje bus įves
tas ir kitas spausdinimo bū
das - ofsetas (“offset“). 
Kadangi Robertas jau daug 
metų dirba spaustuvės sri
tyje, tad jam buvo labai įdo
mu pamatyti visą spaustuvę 
detališkai, tik gaila, kad, dėl 
laiko stokos, neteko pama
tyti knygų leidyklos “Vaga“.

Atsisveikinant, A. Laurin
čiukas perdavė visiems 
draugams Amerikoje ge
riausius linkėjimus, kvies
damas vėl apsilankyti ir dar 
kitus draugus paraginti at
vykti į Tarybų Lietuvą.

TURNIŠKIUOSE 
PAS GIMINES

Nežinojau, kad turiu pus
seserę Vilniuje, su kuria 
tuojau susitikau, ir buvome 
pakviesti atvažiuoti pas 
juos į Turniškius, Vilniaus 
apylinkėje, kur jie praleidžia 
vasaros atostogas. Mano 
pussesere Aldona Petruške- 
vičiūtė-Dziskienė yra lietu
vių kalbos mokytoja, o jos 
vyras Anatolijus - pedago
gas, nuo 1964 metų yra Vy
riausiosios profesinio-tech- 
ninio mokymo valdybos Mi
nistrų Tarybos viršininkas. 
Labai malonūs ir draugiški 
giminaičiai. Dėka jų paslau
gos, mums teko daug ką pa
matyti. Jie stengėsi mus 
pavežioti su savo automobi
liu po Vilnių ir apylinkes.

Del įvairumo, nusitarėme 
važiuoti į Turniškius Neri
mi garlaiviu iki paskutinės, 
regis, Verkių, prieplaukos. 
Kelionė buvo neilga ir įdo
mi. Akį viliojo vaizdingi Ne
ries krantai. Kaikur žmonės 
maudėsi, vaikai i mete mes- 
keres i vandeni lauke laimi- c <
kio. Pravažiavome ties Va
lakampiais statomą naują 
tiltą. Tai trečias Vilniuje 
tiltas, bet jis skiriasi nuo 
kitų tiltų ne tik savo moder
nia išvaizda, bet ir ilgiu - 
341 metras! Tai ilgiausias 
tiltas Lietuvoje. Kiti du til
tai per Nerį yra Žirmūnų ir 
Lazdynų.

Vaikščiojom po žavingus 
Turniškių pušynus iki tam-, 
sumos. Kalboms nebuvo 
galo, užsimezgė tamprūs gi
minystės ryšiai. Susitarėme 

diena važiuoti i < c
(Bus daugiau)
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VI KONFERENCIJOS BRUOŽAI

Konferencija Įvyko spalio 
15 dieną pas draugą A. Lip- 
čiu Eddystone, Pa. Prasi
dėjo 10:45 vai. ryto. Pir
mininke J. Staniene, po per
skaitymo protokolo, pakvietė 
atsistojimu pagerbti apskri
ties mirusius narius.^

Konferencijoje atstovau
jamos trys kuopos, kurios 
turi 53 narius. Delegatai 
sekami: nuo 10 kp., Phila- 
delphijos, H. Tureikienė, 
Švėgžda, P. Valantienė, F. 
Valanta, E. Mulokiutė, R. 
Merkis; nuo 25 kp., Balti- 
morčs, J. Stanys, J. S. Del
tuva; nuo 30 kp., Chesterio, 
A. Lipčius.

Iš 10 kuopos veikimo ra
portą išdavė R. Merkis. 
Kuopa turi 35 narius. Įvykę 
trys parengimai, kurie davė 
$570.15 pelno. Išaukota: 
“Laisvei” $200, “Vilniai” 
$100, “Liaudies Balsui” 
$25, Aido Chorui $10. Ke
letas kartų po $10 aukota 
vietiniais darbininkiškiems 
reikalams. Kuopos ižde dar 
randasi $373.48.

Už 25 kuopą raportavo O. 
Kučiauskaitė. Kuopa turi 11 
narių. Mirė 4. Spaudos 
naudai suruoštas parengi
mas. Iš jo paaukota “Lais
vei” $55. Po tiek pat “Vil
niai ’ ir “Liaudies Balsui“,

So. Boston, Mass.
SVEČIAS IŠ 

GIMTQJO KRAŠTO

Spalio 23 d. Įvyko pra
kalbos Lietuvių Piliečių 
Draugystės Klube, 368 West 
Broadway, kurios buvo ant 
greitųjų surengtos V. Kei
meriui.

Vacys Reimeris yra žy
mus rašytojas, poetas, kal
bininkas ir “Gimtojo kraš
to” redaktorius. Jis pasakė 
puikią, turtingą, teisingą ir 
širdingą prakalbą apie Lie
tuvą.

“Vaduotojai“ jam išmeti- 
nėjunčius klausimus davė, 
bet jis mandagiai ir teisin
gai visiems atsakė.

Kuomet klausimai užsi
baigė, Reimeris dar pusva
landi su jais diskusavo, bet 
draugiškai, vilgindami bur
neles stipriuoju vandenėliu. 
Po tam dar visi uždainavo 
dainą, ir juokus krėsdame 
atsisveikino ir išsiskirstė 
gerame ūpe.

Kurie atsilankė ir girdėjo, 
svečio iš Lietuvos ilgai 
neužmirš ir didžiuosis, kad 
turėjo progą jį pamatyti, pa
siklausyti jo kalbos ir pasi
sveikinti su sūnumi iš gim
tojo krašto.

Daugelis iš mūsų aplei
dome Lietuvą kuomet ji buvo 
Caro prispausta ir vėliau 
kankinama karų ir visokių 
valdovų. Bet Įdek mes ga
lėjome, ją rėmėmę, ir šian
dien mes džiaugiamės, kad 
ji atsistojo ant kojų, išlindo 
iš po tų baisių griuvėsių, 
ir kaip tas pavasario žiede
li s, skleidžia lapelius Į vi
sas šalis. Reimeris sako 
“Dabar Lietuvos išdirbys- 
tčs, mokslas ir Idėjos pa
siekia net kapitalistinės ša
lis”. Dabar ji jau niekada 
nežus, nes galinga Tarybų 
Sąjunga ją visada apsaugos.

ELIZABETH REPŠIENĖ 

apgynimui Angela Davis $22. 
Viso išaukota $187.

Už 30 kp. raportavo drg. 
A. Lipčius. Kuopa turi 7 na
rius. Vienas mirė. Veiki
mo atskirai neturi. Veikia
me VI apskr. ribose.

Raportai priimti.
Plačiai kalbėta “Laisvės” 

reikalais. Priimta rezoliu
cija, kuri skamba:

VI apskr. konferencija, 
įvykusi spalio 15 dieną, 
svarstė spaudos reikalus ir 
priėjo išvados, kad laikas 
pradėti svarstyti suvieniji
mą laikraščių “Laisvės” ir 
“Vilnies”, kad ir toliau tei
kus žinias dėl geresnio 
orientavimosi kasideniniuo- 
se reikaluose.

VI-sios apskrities valdyba 
sekantiems metams tokia: 
pirmininkė J. Stanienė, pro
tokolų sekretorė O. Kučiaus
kaitė, finansų sekretorius A. 
Lipčius iždininkė E. Mulo- 
kiutė.

Sekanti konferencija Įvyks 
Baltimorėje.

Iš Įvykusių pietų pelno 
nutarta paaukoti “Laisvei” 
$100, “Vilniai“ $100 ir 
“Liaudies Balsui” $50.

Viso 1971-2 m. Vlapskri- 
tis spaudai i ša ūko j o $740.

O. KUČIAUSKAITĖ 
Konferencijos sekretorė

Worcester, Mass.
VACIO REIMERIO 

VIZITAS WORCESTERYJE

Keliaudamas su Eva Mi- 
zariene aplankyti savo gi
mines, kurie gyvena S. Bos
tone, poetas ir “Gimtojo 
krašto“ redaktorius Vacys 
Reimeris buvo sustojęs pas 
Janulius Palmer, Mass., tai 
Januliai pranešė worceste- 
riečiams, kad svečias norė
tų ir pas mus Worcesteryje 
susipažinti su vietos lietu
viais ir buvusiu Olympijos 
parku. Nors laiko turėjome 
tik keletą valandų, bet ant 
greitųjų per telefoną pakvie
tėme LLD narius susitikti 
su svečiu iš Lietuvos. Sek
madieni pasitaikė graži die
na, tai atsilankė gražus bū
relis vietos pažangiųjų lietu
vių svečiui paspausti dešinę. 
Naujieji parko savininkai ant 
greitųjų paruošė pietus.

Prie užkandžių svečias 
buvo pakviestas tarti žodi iš 
savo kelionės po Ameriką. 
Jis sakė, kad “jūsų kraštas 
yra įdomus, bet ir mųsų 
Lietuva yra Įdomi, turistai 
apsilankę Lietuvoje išsive
ža iš jos gražių Įspūdžių“.

Mielas svečias daugiau 
kalbėjo apie pokarinę Lietu
vą, kaip sunku buvo jai pri
sikelti iš karo griuvėsių. 
Ypač sunku buvo, kai kūrėsi 
kolūkiai, kuriems kenkė buvę 
stambūs žemės savininkai. 
Bet priešas buvo nugalėtas. 
Žinoma, daug nukentėjo ir 
gerų žmonių, kovojusių už 
naują gyvenimą. Mes lai
mėjome ir dabar statome 
naują Lietuvą.

Prie pabaigos poetas pa
skaitė keletą eilėraščių iš 
savo naujosios kūrybos.

Kadangi su svečiu keliavo 
ir mūsų Lietuvių Literatū
ros Draugijos centro sekre
torė draugė Mizarienė, tai 
ir ji tarė keletą žodžių 
Draugijos reikalais ir apie 
ateinantį jos 60 metų gyva
vimo sukakties atžymėjimą. 
išleidžiant gražų albumą.

J. JASKEVIČIUS

Hartford, Conn.
Spalio 1 dienos spaudos 

parengimo aprašyme pra- 
leidžiau vardą drg. Kunco iš 
New Haven, Conn. O jis 
gražiai prisidėjo prie pa- 
marginimo programos su 
savo smuiku. Ir pianistę 
savo turėjo. Esame dėkin
gos jam už tai.

Laisvės Choro pakviestas 
Al Dupša rodė skaidres 
(“slides”) iš savo kelionės 
po gražiąją Lietuvą. Buvo 
labai Įdomu matyti, kaip jau
nimas gražiais spalvingais 
drabužiais apsirengęs išpil
do Įvairią dainų bei šokių 
šventės programą. Žiūrint, 
atrodo, kad dabar ten labai 
linksma gyventi po visų bai
sių karo audrų. Iš tikrųjų, 
reikia džiaugtis Lietuvos 
liaudies darbštumu ir jos 
vadų nenuilstamu ryžtu dirb
ti dėl ateities. Nejučiomis 
pasididžiavimo jausmas 
ateina Į krūtinę, kad ir mūsų 
šaknys pareina iš to paties 
medžio kamieno. Ačiū Dup- 
šai už pasidalijimą su mu
mis įspūdžiais iš jo gražios 
kelionės mūsų tėvų žemėje.

Po tam rengėjos dalyvius 
pavaišino kavute ir kitais 
įvairiais skanėsiais.

O dabar mūsų Laisvės 
Choras rengiasi prie važia
vimo New Yorkan i “Lais
vės“ metines iškilmes lap
kričio 12 dieną. Jau turime 
paėmę dideli busą ir kviečia
me visus bičiulius važiuoti 
sykiu. Ne tik turėsime gra
žų pasižmonėjimą, bet ir ke
lionė bus Įvairi. Kaina gi 
tik 3 doleriai į abi puses. 
Iš Hartfordo išvažiuosime 
lygiai 9:30 vai. prieš pietus.

Jau senokai pamokų nelan
ko F. Roman. O juk jis per 
daug metų neąpleisdavo pa- 
pamokų ir gražiai dainuo
davo. ' Labai pasigendame 
jūsų. Taipgi pasigendame 
A. A. Latvių. Tai vis seni 
mūsų nariai ir nuoširdūs rė
mėjai viso pažangaus judėji
mo. Kaip paukščiai senat
vės palaužtais sparnais.

Linkiu jums ramių die- 
nų. . . V. K.

Binghamton, N. Y.
Spalio 17 dieną pasimirė 

mano gyvenimo draugė Ka- 
tryna Vaicekauskienė, po tė
vais Balioniutė, išsirgus še
šias savaites ligoninėje. 
Vieną kartą ji man pasakė: 
“Gal dar sugysiu“. Bet ne
laboji liga nepaisė jos troš
kimo gyventi ir nukirto jos 
gyvybę ant visados.

Katryna paliko liūdinčius 
vyrą Joną, dukterį Viktoriją? 
sesute ir žentą Petrą, sūnų 
Brian Vaicekauską, sūnienę 
Silviją ir jų keturius vaikus: 
David, Suzi, Amą ir Kenneth, 
taipgi dukters dvi anūkes - 
Kathy. Ralph ir Sonia Sasu- 
te, ir vieną proanūkę Andri- 
ja Ralph, brolius Frank ir 
Joseph ir jų šeimas, seserį 
Viktorija Zavecki ir Edward, 
anūkę Helen Wise. Brolis 
Frank iš Pennsylvanijos ne
galėjo dalyvauti laidotuvėse.

Mes reiškiame, širdingą 
padėką visiems palydovams 
už suteiktą pagalbą mūsų 
liūdesio valandoje, už pri
siųstas gėles, kortas, ir iš
reiškimus užuojautos per te
lefoną. Dėkojame OnaiWel- 
lus už gražią atsisveikinimo 
kalbą Chopyuk koplyčioje. 
Petrui Sasutai už pasakytą 
kalbą angliškai, prie kapo. 
Dėkuojame laidotuvių direk
toriui Mr. Chopyuk už jo pa
tarnavimą.

Ilsėkis, miela drauge ir 
motina, gražiose Spring 
Forest kapinėse. JONAS

VAICEKAUSKAS
IR ŠEIMA

Miami, Fla.
Spalio 25 d. turėjome LLD 

75 kuopos susirinkimą. Na
rių atsilankė vidutiniai. 
Kuopos valdyba išsidavė ra
portą iš LLD veiklos. V. 
Bovinas plačiai raportavo iš 
kultūrinės veiklos.

Laikraščių vajininkų ra
portai: J. Kansieris repor- 
tavo apie “Vilnies”, o M. 
Valilionienė apie “Lais
vės“ vajų. Abu vajininkai 
dirba gerai,; Iš kuopos auka
vome: , “Vilniai’ $150, o 
‘‘Laisvei’ $100.

Kitas kuopos susirinkimas 
įvyks lapkričio 22 d. Visi 
nariai dalyvaukite.

Mūsų Aido Choras auga 
nariais. Įsirašė keturi nauji 
nariai - M. Kansierienė, M. 
Friberg, B. Novik ir J. Za- 
charas.

Gruodžio 3 dieną Aido 
Choras rengia didelį koncer
tą ir pietus Socialio Klubo 
salėje, 2610 N. W. 119th St. 
Choro vadovė Ramoškaitė 
mokina naujausių dainų. Bus 
solistų, duetų, kvartetų ir 
t. t. Choro valdyba ir nariai 
kviečiame pietinius ir iš kitų 
miestų lietuvius dalyvauti.

APIE LIGONIS

V. Laak jau gana seniai 
serga, taipgi draugas Juozas 
Sliekas sunkiai serga Aš 
linkiu jiems pilnai susveikti.

CHORIETIS

St. Petersburg, Fla.
šeštadienį, spalio 21 d. 10 

vai. ryto LLD 45 kp. nariai 
susirinko į mūsų paprastą 
salę svarbiam pasitarimui i 
dėl įvykusio pasikeitimo Į 
kuopos pasinuomuojamoje 
salėje. Kp. pirmininkas Jo
nas Mileris ątidare posėdį . ’ ,'U “ U.!C ’'ir pasakė:

Gerbiami kuopos nariai, i 
jums jau yra žinoma, kad ši 
salė yra paskelbta pardavi
mui. Ir kadangi mūsų or
ganizacija per ilgą metų eilę 
ją išsinuomuoja, tai salės 
savininkas duoda mums pir
menybę ją pasipirkti.

Po plačių diskusijų visi 
nariai pasisakė, kad salė 
mums reikalinga, nes mūsų 
garsioji kuopa be salės pra
žūtų.

Sužinojus salės kainą, kilo 
diskusijos. Vieni, kad pa
pirkti senąją, o kiti, kad įsi
gyti naują. Ši salė yra sena 
ir nepatogioje vietoje.

Todėl didesnė dalis narių 
pasisakė, kad mūsų kuopai 
labai pravartu įsigyti naują 
salę.

Vietoje buvo išrinkta ko
misija iš 9 narių, kuri rūpin
sis šiuo reikalu.

Sekančią dieną, spalio 22 
d., plačiai žinomas pažan
gaus judėjimo rėmėjas Wal- 
teris Dubendris sukvietė į 
savo rezidenciją gražų būre
lį draugų ir draugių. Ir prie 
vaišių stalo vėl iškilo salės 
klausimas. Walteris Duben
dris pirmas, padarė staig
meną. Jis pažadėjo $10,000 
-įsigijimui jiąujos salės. Jį 
^pasekė * kiti su mažesnėmis 
sumomis. Ir šiame maža
me būrelyje sukelta virš 
$18,000. Tai graži pradžia.

Ateinantis kuopos susirin
kimas Įvyks lapkričio 5 d. 10 
vai. ryto. Vieta: 314 15th 
Ave., So. Lauksime visų.

B. B-nė

Hartford, Conn.
Sekmadienį, lapkričio 5 

dieną, Namo Bendrovės pa
rengimas. Pradžia 1 valan
dą. Bus duodami geri pie
tūs^ ir programa. Dainuos 
W. Hollis solo. Visus ir vi
sas kviečia KOMISIJA.

Haverhill, Mass.
Spalio 8 d. pasitaikė graži, 

tai turėjome gerą kelionę i 
Montello kur buvo suruoštas 
Ustupo sode parengimas. 
Sametis su žmona važiuoda
mi visuomet nori, kad maši
na būtų pilna žmonių. Taip 
buvo ir šiuo tarpu. Viskas 
pavyko labai gerai.

“Laisvės“ vajus jau eina 
gerai, jau mūsų vajininkės 
Mary Sametis ir Antonina 
Raškauskienė sakė, kad joms 
gerai sekasi. Bet būtų ge
rai, kad prie to darbo ir kiti 
prisidėtų. Kas žino norin
čius užsirašyt laikraštį sau 
arba užrašyti kitiems čia 
bei Lietuvoje, būtų labai ge
rai, kad joms praneštų. Tas 
daug pagelbėtų.

Rugsėjo 4 d. buvo didelis 
lietus ir vėjas, pridarė daug 
žalos, užliejo daug vietų. 
Lietuvių Piliečių Gedimino 
Klube privarė vandens ligi 
kelių. Klubiečiai turėjo daug 
darbo kol išvalė. Bet dar ne 
viskas sutaisyta. Tai šiuo 
tarpu dar nežinia kiek bus 
nuostolių padaryta.

* * *

Rugpiučio 3 d. mirė Mary 
E. Beales (Bizlienė), 85 metų 
amžiaus, gyvenusi Bradfor- 
de. Paliko sūnų Albert. 
Palaidota rugpiučio 5 d. Lie
tuvių kapinėse, Bradforde. 
Užuojauta jos sūnui, velio
nės artimiesiams ir drau
gams.

* * *

Pas mus griauna daug 
namų. Žinoma ir stato nau
jus. Pakliuvo i griaunamų 
namų tarpą ir bažnyčia ant 
4 Winter Street. Rugsėjo 20 
d. atėjo buldozeris ir bažny
tėlę sutriuškino ir viską su
lygino su..,žeme. Bet ligi 
šiol dar niekas prfeš tai 
triukšmo nepakėlė ir nesako, 
kad čia bedieviškas darbas.

* * *
Spalio 23 d. buvo “Vete

rans Day’ . Viskas verčia
si aukštyn kojomis. Seniau 
veteranų diena būdavo lap
kričio 11 d., o šiais metais 
bemaž trims savaitėmis 
ankščiau.

Maršuotojų parade ir ste
bėtojų buvo mažiau negu 
praeityje. Atrodo, kad ka
ras žmonėmis atsibodo, tai 
jie nenori ir žiūrėt į kariš
kas demonstracijas.

Buvo trumpa programa, 
bet apie Vietnamo karą nieks 
neprisiminė. Atrodė, kad 
Vietnarpe karo visai nėra, o 
ten žūsta daug žmonių. Man' 
atrodo, kad apie tai turėjo 
būti prisiminta, juk žmonių 
žudymas labai didelė ne
laimė.

* * *
Spalio 16 d. mirė Joseph 

Risgel (Risgelis), 87 metų, 
iš Bradfordo. Seniau gyveno 
Brocktone, bet šiuom tarpu 
gyveno ir mirė pas sesers 
dukterį Mary Zeliska (Ze- 
leckiėnę). Amerikoje išgy
veno 66 metus. Paliko dvi 
seseris Lietuvoje ir brolį 
B. Risgel. New London, Conn. 
Palaidotas spalio 19 d. St. 
Patrick’s Čemetary.

Mirusiam ramybė, o liku
siems užuojauta.

DARBININKĖ
* * *

Vasara jau prabėgo. Tai 
jau laikas pradėti kitas už
duotis. Reikia dalyvauti 
spaudos vajuje. Ir mes Ha- 
verhillyje bandome neatsi
likti nuo kitų kolonijų su 
“Laisvės” vajumi ir auko
mis. Nors mūsų ir mažas 
miestelis, bet vis tiek mums 
pusėtinai sekasi. Mes pa

siekiame ir kitus miestus - į 
Lowelli, Lynną ir net Bed- 
fordą.

Mes pasiryžusios šiame 
vajuje gerai pasirodyti.

Vajininkės:
A. RAČKAUSKIENĖ 
M. SAMETIS

Lawrence, NĮass.
Spalio 12 d. mirė Mary 

Markūnas (Sablauskas). Pa
laidota 16 d. iš Boles Me
morial koplyčios Bellevue 
County kapinėse šalia savo 
pirmo vyro. Su pirmu vyru 
velionė išaugino du sūnus ir 
dukterį, kurie jau visi vedę 
ir augina šeimas. Ji pri
klausė prie Moterų Piliečių 
klubo, kurį atstovavo šešios 
narės šermeninėje ir ant 
kapų, pagerbdamos savo 
nare. <

Velionė skaitė’ “Laisvę’ , 
dalyvaudavo darbininkiškuo
se parengimuose.

Į kapus palydėjo 16 maši
nų. Prie karsto buvo daug 
gėlių. Po laidotuvių palydo
vai sugrįžo Į namus ir buvo 
pavaišinti.

Liko liūdesyje vyras Ka
zys, sūnūs, duktė, anūkai ir 
proanūkiai.

Mirusiai ramybė, o liku
siems užuojauta.

DARBININKĖ

Advertisement

On Nov. 7
The Communist Party 

People’s Candidates
Former Steel Worker

GUS HALL FOR 
PRESIDENT

Only Gus Hall 
and Jarvis Tyn er 
offer the American 
people real choices 
right down the 
entire political, 
economic and social 
line.

END THE WAR in ALL of Southeast 
Asia NOWI Bring home every Amer
ican soldier, sailor and airman! Nor 
only out of Asia, but out of every 
country!

END POVERTY! $6,500 income a 
year for a family of four. Jobs or 
income for all. Especially jobs and 
training for youth and returning vets.

END RACISM! Prosecute racism and 
racist officials! Full equality for 
AW- people!

TAX BIG BUSINESS AND THE RICH! 
- not the working people! No income 
tax under $15,000 a year!

Hall Tyner Election Campaign Committee 
175 Fifth Avenue 

New York, New York 1Q010

Leonas Jonikas
Mirė lapkričio 3 d., 1969 m.

Jau treji metai kai mirė mūsų visų mylimas 
draugas Leonas Jonikas, buvęs laikraščio 
’’Vilnis” redaktorius. Jo kilnūs darbai ir 
elgsena įamžino Jį mūsų ir darbo liaudies 
širdyse.

Alisė, žmona
Leonas, sūnus ir šeima
Kim Luke ir šeima ( anūkė )

Brockton, Mass.
MŪSŲ PROGRESYVIAI 

SERGA

Juozas Deilis gyvena 141 
Ford St. Buvo nuvežtas į 
ligoninę. Ten palaikė dau
giau kaip savaitę ir iš jo iš
traukė 20 svarų vandens. 
Dabar randasi namie gydy
tojo priežiūroje. Guli lovo
je, mažai tegali vaikščioti. 
Jo žmona irgi netvirta, ant 
akių silpna. Tai slaugės 
ateina jai pagelbėti. Skaudu 
žiūrėti Į tuos senus žmones, 
kaip jie vargsta.

Draugė Paulina Sinkevi
čienė jau trys mėnesiai ran
dasi West Acres Nursing 
Home, 804 Pleasant St. Jai 
padarė operaciją ant akių. 
Pirmiau mažai bematė. Da
bar džiaugiasi, kad jau gali 
atskirti spalvas ir pažinti 
daiktus.

Vėlinu ligoniams greitai 
sustiprėti.

Turime naują “Laisvės ’ 
skaitytoją gyventoją. Drau
gė Anna.Vilimaitis persikė
lė iš Rochester, N. Y., gy
venti pas savo žentą Joseph 
Kasperą, 35 Beacon Pk. Vė
liname jai daug ir laimingų 
metų naujoje vietoje.

S. RA INA RD

Advert! sement

Vote for

Former Teamster

JARVIS TYNER FOR 
VICE PRESIDENT

MO

END THE WAGE FREEZE! Defend 
labor’s right to organize and strike! 
$5 minimum wage per hour! 30hour 
work week for 40 hour pay!

END POLICE REPRESSION AND 
FREE ALL POLITICAL PRISON
ERS! Stop the reactionary move
ment towards a police state!

EQUAL PAY FOR EQUAL WORK! 
Equality for women! Free 24 hour 
daycare centers! 6 months ma* ..Ity 
leave with pay.
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5-tas puslapis

''LAISVĖS" VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio ir baigsis 31 d. Gruodžio 
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai
J. Jaskevičius, Worcester, Mass, « o 0 . . 1116 
New Yorko apyl. vaj in inkai » » „ o o . □ . 848
Connecticut valst. vajininkai . . . . . . <. 750
So Rainard, Brockton, Mass. ...... . 700
Kanados vajininkai . . o . . . o <, ' <> o . . 676
Philadelphijos vajininkai . o . o o o . . . 588
M. Valilionienė, Miami, Flao 00.0.00 564
Binghamton, hi o "'V O ooooo.o. 0000 432
V. Sutkus-Vo Trask, San Francisco -

Oakland, Calif. . 408
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa...........................................372

A, ''Jt* *1***T* *T*

So. Bostono, Mass, vajininkai........................................... 360
New Jersey valst. vajininkai...................  304
M. Uždavinis, Norwood, Mass............................................276
L. Bekešienė, Rochester, N. Y..........................................264
S. Penkus - A. Shupetris Lawrence, Mass..................... 264
E. Kralikauskienė, Lawrence, Mass...........................  216
Paul Alekna, St. Petersburg, Fla.................................... 180
J. K. Alvinas, Detroit, Mich. ............................................180
L. Tilwick, Easton, Pa........................................................108
P. Cesnikiene, New Kensington, Pa. ......... 108
S. Puidokas, Rumford, Me................................................102
P. Bechis, Great Neck, N. Y...................  72
J. Staniene, Baltimore, Md.................................................. 36
Chicago, Illinois........................................
K. Genys, Scranton, Pa...........................******

36
36

Laiškai Redakcijai
(Atkelta iš 2 psi.) >

Inta, 17-X-1972 m.

Brangūs “Laisviečiai”!
Tarybų Sąjungoje šiais 

metais sutampa du jubiliejai: 
tai 50 metų, kai susidarė 
Tarybinių respublikų sudėtis 
ir 55-tosios spalio Socialis
tines Revoliucijos jubiliejus.

Nuoširdūs sveikinimai 
Jums ir tiems, kurie skaito 
laikraštį “Laisvę”. Pen
kiasdešimts penki metai 
praėjo nuo tos dienos, kada 
pirmasis “Auroros” • šūvis 
pramušė angą iš kapitalisti
nio pasaulio į Socialistinį 
ir davė tautoms lygiateisiš
kumo laisvę, kurios troško 
visa darbo žmonija. Nors 
ir kaip kapitalistinė san
tvarka norėtų sukaustyti 
darbo žmogų, bet jį norai 
sparčiai rieda prie kracho.
“Socializmas yra kapitaliz
mui duobkasys!” Tai yra 
gyvenimo tiesa, kurios nie
kas neužginčys.

Brangūs, progresyvūs lie
tuviai užsienyje! Nuošir
džiai sveikinu Jus su šia 
švente, linkiu kovinės dva
sios, besivaduojant iš prie
spaudos. Tesužydi visiems 
žmonėms raudonos rožės, 
sublizga skaisti saulė, kuri 
vadinasi - vienybė, brolybė, 
lygiatiesiškumas, džiaugs
mas, nors tai pasiekiama

Atsisveikinęs galvos link
telėjimu su savo pašnekovu, 
atsistojau prie moldavų dai
lininko Greku drobės “Vieno 
gyvenimo istorija”, nutapy
tos jau modernizmo įtakoje. 
Nejučia išgirdau, kaip tą 
triptiką interpretuoja grupe
lė moksleivių.

- Pirmojoje dalyje jaučių 
ragai ir berniuko galva vaiz
duoja skurdžią valstiečio 
vaiko dalią, - aiškino jų vie
nas kitiems. - Berniukas, 
kaip ir tie jaučiai, įkinkytas 
į jungą. Antrojoje dalyje 
tėvai, skiriami vienas nuo
kito pinučių tvoros, stebi 
vaiką, važiuojantį traktoriu
mi plyname lauke. O trečio
je - tėvai kelia vyno taures. 
Žemiau prie stalo du vaikai 
sėdi prie knygų. O dar že
miau, pastalėje, katė paten
kinta žindo du kačiukus.

- Juk tai groteskas! - ta
ria vienas iš klausančių.

- Taip, tai groteskas, - 
patvirtina aiškintojas. 
Dailininkas šiuo paveikslu 
tarsi kaltina siaurai gyve-
nančius tarybinius žmones. 
Po jungo dalios kapitalisti
nėje santvarkoje seka nykus

New Yorko ir apyl. vajininkai Jonas Grybas ir jo partne- itriūsas nykiame ~ tuščiame 
ris Jonas darbuojasi kiek gali. Jonas L. pridavė naują Į lauke ant vienišo trakto- 
skaitytoją ir 3 atnaujintas prenumeratas, Grybas pridavė j riaus. O paskui seka pigi 
2 atn prenum. j soti šeimyniška laimė su

Sekantys vajininkai prisiuntė atnaujinimų: Conn, valst. - groteskiškai pakeltomis 
vajininkai - M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., 8; K. Kili- • raudono vyno taurėmis, 
kevičius, Toronto, Canada, 2; R. Merkis, Philadelphia, Pa., 'Menininkas kaltina šiuos
3; LLD 75 kp. vajininkė M. Valilionienė, Miami, Fla., 4; 
V. Taraškienė. Oakland, Calif., 9; J. K. Mažukna, Pitts
burgh, Pa., 5; M. Uždavinis, Norwood, Mass., 8; LLD 45 
kp., vajininkas Povilas Alekna, St. Petersburg, Fla., 5; 
Detroito miesto Raymond Stakėnas, 3 ir S. Masytė 1; H. 
Pagielalienė 4 ir H. Zukienė, 2, Binghamton, N. Y.,P. Čes- 
nikienė, New Kensington, Pa., 3 ir S. Puidokas, Rumford, 
Maine, 1. .L. *T*

žmones, kad jie savogyveni- 
’ me nemato herojiško patoso, 
neįžvelgia revoliucinės 
prasmės didingoje savd’eg- 
zistencijoje. Kaltinimas ir 
kritika - įteisinti žanrai 
modernistiniame^mene.

Stebėjau tų jaunų žiūrovų 
veidus. Visuose matyti tie-

POETO V KEIMERIO
IŠLEISTUVĖS

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Ilgametis musų judėjimo veikėjas, rėmėjas neseniai ąt- 

švėnt^avčT84 m. gimimo sukaktį, tai yra Kazys-’Melirike- 
vlčius, brooklynietis. Sukakties proga jis įteikė dovaną 
laikraščiui “Laisvei” $100. Skyrė sekamai: $84 gimta- 
diehio proga, $9 už prenum., ir likusi $7 irgi dovana. Di
delis ačiū jam ir varde viso “L” kolektyvo tariame IL
GIAUSIŲ METŲll

V. Taraškienė iš San Francisco, Calif., prisiuntė $20: 
Aukojo: F. Balčiūnas $10; Konstancija Mugianienė $6; 
M. Chaponis $3 ir I. Kamar. $1.

M. Uždavinis, Norwood, Mass., prisiuntė $16. Aukojo: 
J. Sadauskas, $11. Po $1: Wl. Grinkevičius, A. Barsiger, 
D. Milkunas, Wm. Zilaitis, G. Bataitis.

siog adoruojanti pagarba 
menui. Lyg išskaičiau, kad 
menas jiems - tai gyvenimo 
esmės atskleidimas, kad 
menas - tai lyg žmogaus 
sparnai, išsivadavimas iš 
kasdienybės, savo ve.iklos 
įprasminimas, giliausių 
troškimų išraiška, idealo 
personifikacija. Atrodė, kad 
jie suvokia, jog tiesa, iš
reikšta meno priemonėmis, 
įgauna galią žavėti, uždegti, 
įkvėpti, raginti, patraukti. 
Sakytum, menas jiems - ne

per ašaras, kančias ir krau
ju

Leninas vedė ir nurodė 
tikrąjį kelią, kuriuo turi eiti 
darbo žmonės. Tad spar
čiau eikime, jausdami ir 
savo draugo žingsnį į žmo
nijos laimę.

Labai džiugti, kad ir Jūs 
progresyvieji lietuviai daug 
kuo padėjote Aridželai bąyis, 
kuri daug iškentėjo už ko
munistines idėjas ir už tiesą. 
Dabar visas pasaulis pama
tė, kokie purvini kapitaliz
mo kėslai.

Nuoširdžius linkėjimus 
Jums siunčia ryšium su Spa
lio Socialistinės Revoliuci
jos metinėmis - VYTAS 

GRUPKAITIS SU ŠEIMA

tik kelrodė žvaigždė, bet ir
Nuo kitų gauta sekamai:

LLD 6-a apskr., per A Lipčių, Eddystone, Pa.
K. Čeikauskienė, Brooklyn, N. Y........................
Michael Stakoff, So. Windsor, Conn...................

.$100.00 
. . 25.00 

. . 20,70

galingas magnetas, neatsi- 
spirlamai kreipiąs širdžių 
kompasus savęs link.

Panašiai ir kitų šakų me
nininkai skiria savo geriau-

Gerbiamieji
Leiskite pasveikinti 

“Laisvės” ir “Šviesos” re
dakcijų bei spaustuvių na
rius, - r skaitytojus, bendra-

LDS 6 kp. per H. Pagiegalą, Binghamton, N. Y. . . • 20.00 
Helen Žukas, Binghamton, N. Y.............................. 16.00
M. Liužinienė, Binghamton, N. Y........................... 11.00
Pr. Jočionis, Dearborn, Mich................. . . • . . 11.00
A. Bajalienė, Maspeth, N. Y. ..... ............... 10.00
Dr. Antanas ir Margaret Petrikai, Woodhaven, N. Y. 10.00
L. Kisielis, Montreal, Canada......................................10.00

sius darbus Tarybų Sąjungos 
50-mečiui. Jie stengiasi 
išreikšti didžiulę šios datos 
prasmę ne tik Tarybų Sąjun
gai, bet ir visai pažangiajai 
žmonijai.

Su geriausiais linkėji-

darbius, platintojus ir rė
mėjus Didžiojo spalio šven
čių proga, palinkėti daug 
energijos reikšmingame 
Jūsų darbe, geros sveika
tos, naujų laimėjimų.
VANDALJNAS JUNEVIČIUS

Ig. Kamarauskas, Oakland, Calif............................. - • 8.00
J. A. Dementis, Redlands, Calif....................................... 6.00
P. Bepirštis, Toronto, Canada................................   5.00
J. Žale, Ozone Park, N. Y..........................  5.00
A. H. Pagiegalai, Binghamton, N. Y........................... 5.00
Ig. Stasionis, Tuckahoe, N. Y.............................   . . 5.00
A. Antanavičius, Stroud, Canada.............................. 5.00
J. Miller, Miami, Fla................................................ 3.00

mais Jūsų bendradarbis
G. RAMOŠKA Kaunas

Lawrence, Mass

Po $1: J. Brundza, Montreal, Canada; F. Navardauskas, 
Philadelphia, Pa.; John Žilinskas, St. Petersburg, Fla.; 
A. Lukas, P. Semen, Gulfport, Fla.; F. Waitkens, So. Pa
sadena, Fla.; Anna Jasulaitienė, Shelton, Conn.; Wm. Sta- 
kėnas, Brandon, Fla.; J. Waitkus, Ocala, Fla.; Mrs. V. 
Fergis, Collingdale, Pa.; John Andrus.Miami, Fla.

Po $5 dėl išparduotų knygelių prisiuntė P. Alekna (2), 
St. Petersburg, Fla., ir Mary Sametis (2), Haverhill, Mass. 
Ačiū jiems.

šį sykį gauta $408 70. Anksčiau įėjo $3,556.10. Viso 
gauta $3,964.80.

šiam raportui einant spaudon, gauta daugiau laiškų kurie 
bus kitame numeryje paskelbti.

Prašome tų draugų, kurie turite užprenumeravę laik
raštį žmonėms Lietuvoje, atnaujinti prenumeratas per 
savo miesto vajininką. Ačiū viršminėtiemsprieteliamsuž 
jų dovanas ir vajininkams už pasidarbavimą.

— ADMINISTRACIJA

Mirus
MEREI SABLANSKAS 

MARTINONIS MARKŪNIENEI % )
Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Galiui 

Markūnui, dukrai Genevieve, sūnums Albertį 
Stanley, anūkams, proanūkiams ir visiems 
giminėms ir idėjos draugams.

J. F. Kodžiai
J. M. Milvidai
P. Baltuškoms
P. Milius
Carelai Minko

Šleivienė
Lipsevičius
L. Shupetris
Penkauskienė
N. Rudžiai
Večkienė

S

M. Blažis
( Norwood)

P. Povilaitis 
P. Bulotai
Kralikauskienė 
Račkauskienė

J. A. Petrus
M. W. Sametis 
A. Navickas 
R. Šileikienė 
Olga Večfcytė1

M

Spalio 22 dieną, sekmadie
nį, “Laisvės” salėje Aido 
choras surengė mielajam 
svečiui poetui-rašytojui Va
ciui Reimeriui pagerbimą ir 
išleistuves.

Susirinko beveik pilna salė 
svečių. Buvo atvykę svečių 
ir iš kitų miestų. Iš Wor
cester atvažiavo LDS pir
mininkas R. Janulis su žmo
na Irena ir muzikė Dara te
le Murelienė iš Filadelfijos. 
Apart poeto “Gimtojo Kraš
to” vyriausiojo redaktoriaus 
Vacio Reimerio, labai malo
nu buvo matyti svečių tarpe į 
New Yorką atvykusį Lietuvos 
TSR Užsienio reikalų mi
nistro pavaduotoją Vytautą 
Zenkevičių, kuris dabar, 
kaipo Tarybų Sąjungos dele
gacijos narys, dalyvauja 
Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos 27-oje sesijoje; 
Edmundą Juškį - Tarybų Są
jungos Pasiuntinybės Wa
shingtone konsuliarjnio sky
riaus II-ąjį sekretorių, ir 
Apolinarą Sinkevičių 
“Moscow News’ ir Vilniaus 
“Tiesos” korespondentą su 
žmona Zinaida.

Iš viso, atrodė, kad susi
darys gana ilga programa, 
bet Aido pirmininkas Jonas 
Grybas pravedė programos 
eigą gana greitai, be ilgų 
svečių pristatymų, sutaupy
damas laiką. Davė daugiau 
progos pokalbiams ir vai
šėms. '

Pirmiausia, pagerbimui 
mielojo svečio, Aido choro 
moterys padainavo poeto Va
cio Reimerio .poemą “šalis 
Gimtoji”, kuriai muziką su
kūrė lietuvaitė-amerikietė 
Daratėlė Murelienė. Toks 
gražus meninis junginys mus 
yįęųiją! Klausanti^ dainos, 
tąip ir. buvo jaučiamas arti
mumas ir meilė prie gimto
sios šalies. Toliau, visas 
Aido choras atliko: “Drau
gų daina”, solo partiją - N? 
Ventienė; ‘‘Augau aš pas tė
velį” ir “This Land Is Your 
Land”, kurių solo partijas 
atliko - V. Bekeris. Diri
gavo Mildred Stensler.

Po dainų, pakvieti kalbėti 
svečiai: Apolinaras Sinke
vičius, Edmundas Juškys, 
Vytautas Zenkevičius ir An
tanas Bimba. Tarp kitko, 
kalbose buvo išsamiau pa
liestas laikraštis “Gimtasis 
Kraštas”, kuris labai lau
kiamas lietuvių užsienyje. 
Be to, labai svarbu yra šio 
laikraščio redaktoriams bei 
korespondentams aplankyti 
ir pažinti užsienio lietuvių 
gyvenimą, kad tiksliau api
budintų savo spaudoje užsie
nio lietuvių veiklą. Drg. A. 
Bimba atkreipė ir išreiškė 
pageidavimą truputį padi
dinti “Gimtojo Krašto” rai-

s, kad lengviau skaitytųsi.

Prisimename, kai buvo 
apsilankęs pas mus “Gim
tojo Krašto” vyriausiojo re
daktoriaus pavaduotojas Jo
nas Lukoševičius. Tikime, 
kad apsilankymas JAV buvo 
įjani naudingas. ' O dabar vie
šėdamas Amerikoje vyriau
sias šio laikraščio redakto
rius Vacys Reimeris, taip 
pat daug žinių pasisėmė.

Mielas svečias savo kal
boje pirmiausia pabrėžė, 
kaip jam malonu būti “Lais
ves’ salėje, apie kurią jis 
tiek daug buvo skaitęs. Jis 
“kupinas įspūdžių, net sun
ku pakartoti, tik sugrįžus 
tėvynėn jis surasiąs siūlo 
galą. . . ” Būdamas be
veik 3 mėnesius Amerikoje, 
jis stengėsi įsijausti - įsi
gilinti į išeivio gyvenimą.

Jam smagu buvo atsikreip
ti į daugelį mūsų lietuvių su: 
draugės ir draugai.

V. Reimeris džiaugėsi di
deliu laikraščio “Gimtasis 
Kraštas’ susidomėjimu. 
Be abejo, sugrįžęs jis visa 
tai papasakos per “Gimtąjį 
Kraštą”.

Malonu buvo pasiklausyti 
gerbiamo poeto kūrinių. Šį 
kartą mums paskaitė eilė
raščius, skirtus gimtajai že
mei: “Nemunas”, “Odėpa
prastai plytai” ir “Tarp že
mės kryžkelio”. Šia proga 
Aido choro vicepirmininkė 
Nastė Buknienė įteikė sve
čiui nuo Aido choro primi
nimui dovaną.

Pabaigoje solistė N. Ven
tienė padainavo “Mėlynasis 
Nemunėlis”, o V. Bekeris - 
“Kur gimta padangė”.

Užbaigiant programą, tu
rėjome malonią staigmeną. 
Aido solistai A. Iešmantą ir 
V. Bekeris su svečiais iš 
Lietuvos uždainavo “Kurtas 
kelelis” Visų stiprūs bal
sai, o kai jie užtraukė, tai, 
anot to posakio “Net sienos 
sudrebėjo. . . ” Su gau
siais aplodismentais ir šū
kiais “Bravo”, užsibaigė 
programa.

Linkime mielajam svečiui 
Vaciui Reimeriui geriausių 
sėkmių, ir laukiame pasiro
dant “Gimtajam Krašte” 
įspūdžių iš viešnagės Ame
rikoje.

Po programos buvo vai
šės, kurias paruošė mūsų 
darbščiosios aidietės. Iš

patyrimų žinome, kad su
rengti parengimus su vaišė
mis, reikia geros talkos ir 
patyrusių šioje srityje dar
bininkų. Aido choras reiš
kia širdingą padėką paruošu- 
sioms maistą aidietėms: Ju
lei Lazauskienei, Nellei 
Ventienei, Nastei Buknienei 
ir Marytei Nevinskienei. 
Namuose pagamintų patie
kalų atnešė: Ona Čepulienė, 
Julė Lazauskienė, Ilzė Bim- 
bienė ir Adelė 1 upševičienė. 
Prie stalų patarnavo visi 
aidiečiai. Prie bilietų dirbo 
Lilija Kavaliauskaitė ir Wal
ter Keršulis. Jonas Lazaus
kas vaišino svečius su gė
rimais Prie virtuvės dar
bų padėjo buvusi aidietė Ur
šulė Bagdonienė.

Aido choras dėkoja vi
siems pasidarbusiems drau
gams bendroje talkoje. Dė
kojame Julei Lazauskienei 
už gėles ir Bronei Keršulie- 
nei už šermukšnius.

Didelis dėkui muzikei Da- 
ratelei Murelienei už akorn- 
panavimą pianu.

Aidas dėkoja visiems sve
čiams už atsilankymą.

H. F.

Dėmesio!
Gauname nusiskundimų, 

kad prenumeratoriai negau
na laikraščio “Laisvės’ re- 
guliariškai. Iš mūsų pasto
gės laikraštį išsiunčiame 
ketvirtadieniais, sykį į sa
vaitę* Ir jeigu jums nepri
stato reguliariškai, tai 
kreipkitės į lokalinį paštą, 
kas nors iš ten gali trukdyti 
pristatymą.

—ADMINISTRACIJA

Binghamton, N. Y.

KATRINA BALANIŪTE-VAICEKAUSKIENĖ

Mirė spalio 11 d., š. m.

Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Jonui, 
dukrai Viktorijai Sasuta ir jos šeimai, sūnui 
Brian, 6 anūkams ir proanūkeliui, broliams 
Pranui ir Juozapui ir jų šeimoms, sesutei 
Viktorijai ir jos šeimai, artimiesiems ir 

draugams.
J. Kaminskienė S. Vaineikis
A. H. Pagiegalai J. M. Lynn
W. F. Ewan o w O. Wellus

dukrai

Pranui

BALANIŪTE-

anūkams,

f

J

>

įai, sūnui 
broliams,
f

VENTAI
, New Yo
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6-tas puslapis LAISVĖ . Penktadienis, Lapkričio ( November) 3, 1972

NEW YORKO
NAUJIENOS
Lapkričio 7 d. visiems pi

liečiams svarbu dalyvauti 
rinkimuose. Balsavimų vie
tos New Yorke bus atdaros
nuo 6 vai. ryto iki 9 vai. va
karo.

Rezignavo Socialistų par
tijos pirmininkas Harring
ton. Nepatenkintas, kad dau
gelis partijos vadų kritikuoja 
demokratų kandidatą McGo- 
verną, nors partijos nacio
nalinis komitetas 18 . balsų 
prieš 10 užgyrė McGoverną.

Policija rado žydų sinago
goje Temple E mpianuel Long 
Beach gemblinimo įtaisus ir 
viską konfiskavo. Buvo tuo 
metu ten apie 200 žmonių.

Areštuota 13 vyrų ir 5 mo 
terys. Kaltina juos narkoti 
kų platinimu.

Turime ui didelę garbę pranešti, kad Laisvės’ ’ koncerto, kuris įvyks lapkričio 12 dienq 
Maspetho Lietuvių Piliečių Klube, didelę dalį programos i šp i I dys' įžym i aus i iš Lietuvos 
dainos ir muzikos talentai. Dainuos net trys Lietuvos Operos solistės: Giedrė Kaukaitė, 
B, A Imona itytė ir Elena £ i udakova. Pianu skambins nusipelnęs LTSR V ai stybinės Fil

harmonijos pianistas Gytis Trinkūnas.
NEPRALEISKITE ŠIOS NEPAPRASTOS PROGOS JUOS IŠGIRSTI!

Dar vienas 
malonus svetys

iš Lietuvos
Praeitą pirmadieni 

“Laisvės” įstaigoje turėjo
me gražią staigmeną. Mus 
aplankė žurnalisto Apolina
ro Sinkevičiaus lydimas Lie
tuvos Mokslų Akademijos 
darbuotojas mokslų kandida
tas docentas Jonas Aničas. 
Pasirodo, kad svečias buvo į

SUSITIKSIME LIETUVOS 
TURISTUS

Penktadienį, lapkričio 10 
d., 6 vai. vakare grupė vie
tos lietuvių ruošia susitiki
mą su turistais iš Lietuvos. 
Vieta: Winter Garden salė
je (pas V. Belecką), 1883 
Madison Street, Brooklync 
(Ridgewood). Pradžia 6 vai. 
vakare.

Čia bus duodami pietūs, o 
po pietų galėsime gražiai 
praleisti laiką, pasikalbėda
mi su svečiais. Įėjimas $6/

Prašome pranešti iš anks
to kas dalyvausite. Užsa- 
kimui vietų skambinkite: Mi 
1-6887 arba Ev 2-6440.

Grįžo iš 
ligoninės

Išbuvusi visą mėnesį ligo
ninėje, brooklynietė Anna 
Walmus grįžo į namus. Ji 
po biskį sveiksta.

Ona dėkoja N. Y. Lietuvių 
Moterų Klubo valdybai ir na
rėms už prisiųstą kortą, 
taipgi ir kitiems draugams 
už linkėjimus sustiprėti 
sveikatoje. Dėkoja Eldanai 
Imilkowski (Milenkevičiutei) 
už jos paslaugas. --LILIJA

Pramogų Kalendorius
LAPKRIČIO 12 D.

Sekmadienis. Įvyks 
“Laisvės” koncertas. Liet. 
Piliečių Klube, Maspethe. 
Pradžia 2 vai. Bus labai 
įdomi meninė programa.

Giedrė Kaukaitė Gytis Trinkūnas GRUODŽIO 17 D.
Lietuvių Literatūros 

Draugijos 185 kuopa ruošia 
Laisvės salėje popietę su 
kava, užkandžiais, menine 
programa ir paskaita apie 
prieš 50 metų Tarybų Sąjun
gos įsisteigimo reikšmę 
Lietuvai ir visam pasauliui.

Visi kviečiami ruoštis da
lyvauti. VALDYBA

Ozone Park, N.Y.
LDS 13 kuopos susirinki

mas įvyks šeštadienį, lap
kričio 11, Laisves salėje. 
Pradžia 2 vai. popiet. Kvie
čiami visi kp. nariai daly
vauti. Po susirinkimo bus 
rodomos nuotraukos iš LDS 
seimo ir kitų vietų. Gali 
dalyvauti kitų kuopų nariai 
ir ne nariai. VALDYBA
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kiti Lietuvos 
kultūrininkai, 
veikėjai, taip 
labai intere-KRISLAI

Atkelta iš 1 psl.
; rašė. Klasiniai susipratę 
darbo žmonės turi progą tose 
valstijose balsuoti už Gus ---- - - už 
juos paduotas balsas bus bal
sas protesto prieš išnaudo
jimą, skriaudas ir nelygybę.

i Juo daugiau tokių balsų bus, 
tuo rimčiau valdančioji kla
sė rokuosis su darbo liau
dies reikalavimais.

* * *
Šių metų spalio 16 dieną 

spaudoje buvo prisiminta 25- 
oji metinė sukaktis nuo rašy- 
tojo-dramaturgo Balio Sruo
gos mirties.

Kaip baisiai greitai tas 
laikas bėga! O man atrodo, 
kad tik vakar, Vilniuje, žur
nalistu susirinkime kas nors c
man perstato aukštą, gan 
išblyškusiu veidu vyrą ir 
sako: “Susipažinkite, čia
Balys Sruoga”. Pasisvei
kiname, apsikabiname. Jis 
man sako: “Turiu parašęs 
knygą. Tebėra rankraštyje. 
Labai prašyčiau jus ją 
perskaityti 
nuomone”.<

Žinoma, 
skaičiau ir 
kitą pastabą, 
apie savo išgyvenimus vo
kiečių koncentracijos stovy
kloje. Jo piešiami vaizdai 
šiurpulingi. . . Knygos pa
vadinamas - “Dievų miš
kas”.

Tai buvo labai, labai se
niai, rodosi, pačiose pasku
tinėse 1946 metų dienose. 
Sruoga buvo neseniai sugrį
žęs iš fašistinio pragaro. 
Jo sveikata jau buvo palauž
ta. Jau matėsi, kad jo gy
venimo dienos, kaip žmonės 
sako, yra “suskaitytos”

Lapkričio 6 d. - Juodųjų Jarvis Tyner.
Solidarumo diena, 
ruošia solidarumo apeigas.
Komitetas kviečia tą dieną 
susilaikyti nuo darbo ir vai
kams neiti mokyklon.

Juodieji

Majoras siūlo valstijos le- 
gislatūrai bilių, kuris padėtų 
neturtingiems pensininkams 
1973 m. išlaikyti nepakeltas 
nuomas. REP.

Suareštuotas 
A. G. Jurgėla

Trečiadienio 1 New York 
Times*’ pranešė, kad suim
tas Algis Gale Jurgėla, 39 
metų amžiaus. Kaltinamas 
papildymu daug suktybių ir 
apgavysčių. Patalpinta ir 
didelė Jurgėlos nuotrauka. 
Jis su žmona ir šeima gyve
na turtingųjų East Hills. 
Long Island rajone.

Jurgėla vertėsi “real es
tate’ bizniu, nors jam 1969 
metais buvo atimtas leidi
mas tuo bizniu verstis.

Jurgėla yra žymaus reak
cininko veikėjo, Voice of 
America vyriausio lietuvių 
skyriaus direktoriaus, advo
kato Kosto Jurgėlos, buvusio 
buržuazinės Lietuvos Kon
sulato New Yorke sekreto
riaus, sūnus. Kostas Jur- 
gČla visais laikais buvo ar
šus Tarybų Lietuvos prie
šas, daug rašęs ir kalbėjęs 
prieš T. Lietuvą, dalyvavęs 
pikietuose prieš Tarybų Są
jungos žmones ir organiza-

Jungtines Valstijas atvykęs 
su Tarybų Sąjungos moksli
ninkų grupe, susidedančia iš 
dvylikos narių. Ir vėl buvo 
garbė Lietuvai turėti savo 
atstovą. Grupėje buvo at
stovaujamos devynios tary
binės respublikos. Trečia
dieni visa grupė jau sugrį
žo i savo šąli. New Yorke 
buvo sustojusi tiktai trims 
dienoms.

Kaip visi 
mokslininkai, 
švietėjai ir 
drg. Aničas
suojasi Amerikos lietuvių 
istorija, veikla ir gyvenimu. 
Tokios nors ir trumpos vieš
nagės šioje šalyje duoda 
jiems proga plačiau susipa
žinti su lietuviškąją išeivija 
Amerikoje.

Gaila, kad tik keletą va
landų teturėjome praleisti su 
šiuo labai energingu dar jau
nu, bet jau labai atsižymė
jusiu mokslininku iš mūsų 
gimtojo krašto. Sužinojome, 
kad jo veikla Lietuvoje dau
giausia siejasi su Žinijos 
Draugija. Jis yra vienas iš 
jos lektorių-paskaitininkų, 
todėl jo ryšiai su savo šalies 
liaudimi labai tvirti.

Draugi Bronė ir Walteris 
Keršuliai svečią ir mus ke
letą, 
būti 
save

ir duoti savo

tuo laiku pasitaikiusių 
įstaigoje', pakvietė pas 
pavakarieniauti. Ten 
tik ir buvo geriausia

proga su svečiu geriau susi
pažinti ir pasikalbėti.

Išsiskirstėme linkėdami 
drg. J. Aničiui laimingos 
kelionės atgal į tėvynę.

Bronei ir Walteriui dide
lis mūsų visų ačiū. REP.

Štai jau antra savaite kaip 
mūsų tarpe New Yorke sve
čiuojasi du Tarybų Lietuvos 
garsūs menininkai. TaiGie- 
drė Kaukaite, Vilniaus Val
stybines Operos solistė, ir 
Gytis Trinkūnas, LTSR Val
stybinės filharmonijos pia
nistas, kuris groja solinius 
koncertus ir dažnai akom
panuoja įvairiems solis
tams.

Prieš išvykstant į toli
mesnes kolonijas, New Yor
ke jie dalyvaus net penkiuose 
koncertuose. Jie pasirodys 
lapkričio 3 d. TSRS misijoje; 
lapkričio 5 d. Town Hali; lap
kričio 7 d. suruoštam priė
mime TSRS misijoje, kur da
lyvaus įvairų tautų atstovai 
Jungtinėse Tautose; lapkri
čio 9 d, koncerte Jungtinėse 
Tautose ir lapkričio 12 d. 
“Laisvės” koncerte, kuris 
įvyks Maspetho Piliečių Klu
be.

Grįždami į New Yorką iš 
keliones po plačiąją Ameriką 
jie duos koncertą Carnegie 
saloje gruodžio 9 d.

Linkime jiems gražiau
sios sėkmės.

I. M-nė

Atsisveikinome 
su V. Reimeriu
Praėjusi sekmadieni po 

beveik trijų mėnesių viešna
gės išvyko namo mielas sve
čias rašytojas, poetas 
“Gimtojo krašto’’ redakto
rius Vacys Reimeris.

Draugui Reimeriui teko 
sueiti su įvairiais žmonė- <
mis, kalbėti daugelyje vietų. 
Visi jį prisiminsime kaip 
malonų, širdingą draugą.

I. M.

MANILA.. - Filipinų val
džia skelbia numalšinusi su
kilimą Mindanao saloje.

per- 
vieną

rankraštį
padariau

Sruoga rašo 'LAISVES" KONCERTAS
SEKMADIENI, LAPKRIČIO 12 d

LIETUVIU PILIEČIU KLUBO SALĖJE
69-63 Grand Ave., Maspeth, N.Y
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14-kos Metų Sukaktis

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Emilijos Stakenaites-Simon
Mirė Lapkričio-November 8, 1958, 9 vai. ryto

. / k

Ji paliko dideliame liūdesyje mane, sūnus Joną 
ir Albertą, taipgi Alberto žmoną ir du anūkus, ber
niuką Steve ir mergaitę Valerie, o seserį Anelę 
Lietuvoje.

Ilsėkis amžinai, mano brangioji, Alyvų kalnelyje, 
o aš Tavo kapą visados lankysiu, kol gyvas būsiu, 
niekad-niekad Tavęs neužmiršiu.

MATTHEW SIMON
Brooklyn, N. Y.

AIDO CHORAS, vadovybėje Mildred Stensler

Mūsų vietinis AIDO CHORAS, vad. Mildred Stensler, taipgi suteiks 
dainų programą. Jų solistai yra AUGUSTINAS IEŠMANTĄ,

VICTOR BECKER, NELĖ VENTIENĖ.

LAISVĖS CHORAS, iš Hartford, Conn., vadovybėje WILMA HOLLIS,

Vietinė solistė AMELIA YOUNG

Iš Worcester, Mass., atvyksta solistai IRENE JANULIS ir AL DAUPSHA

Iš Tarybų Lietuvos operos solistės
GIEDRĖ KAUKAITĖ, B. ALMANAITYTĖ ir ELENA ČIUDAKOVA; 
pianistai GYTIS TRINKŪNAS ir HALINA ZNAIDZILIAUSKAITĖ.

MONEY FOR WAR BUT 
NOT FOR EDUCATION !

War in Vietnam has been 
going on for years and years 
and the end is not in sight 
yet. We are paying unheard 
of high prices for food and 
for all the other necessities. 
Every phase of our life is ef
fected by this war including 
education of our youth. 
There is enough money to 
carry on the war but not 
enough for education.

Two weeks ago several 
hundred students and teach
ers at Theodore Roosevelt 
High School in Bronx staged 
a “funeral march” to pro
test against fnany courses 
being stopped by the budget 
cuts.

The students wearing 
black armbands marched 
around the school building at 
the opening of the school in

the morning.
One of the teachers whois 

the school’s reading coordi
nator, told the demonstra
tors that five teachers and 17 
other instructors had been 
lost in the Board of Educa
tion’s $250,000 cut in the 
school budget last summer.

Young people are getting 
discouraged. They loved the 
classes which were closed 
down, especially the reading 
“clinic ’, where they were 
feeling good. They may cut 
other classes, but they liked 
the reading. And the results 
were very good. When their 
reading improved they began 
to get interested in their 
other classes too. «

Yes, there is enough mo
ney for war but not for edu
cation. ILSE

Students protesting the discontinuation of some courses at 
Theodore Roosevelt High School in the Bronx

Artkino Presents
NOW SHOWING

Direct from its smash success in Moscow!
ILF AND PETROV S

''TWELVE CHAIRS”
In Russian, with English titles. In color, 

and widescreen.
A Mosfilm Studio Production, directed by 

LEONID GAIDAI, the Master of Soviet Comedy.
Starring: A. Gomiashvili, S. Filippov, 

M. Pugovkin, N. Vorobyova, Y. Nikulin, 
G. Vitsin, and N. Varley.

Millions laughed with Ilya Ilf and Yevgeny 
Petrov. Now you can split your sides seeing 
it on the screen.

REGENCY THEATRE
B’way and 68th Street

Tel. 724-3700




