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KRISLAI
IMPERIALISTŲ TARNAI 
NESISEKA TEISINTI
TABAKAS

BADAUJANTIEMS 
GLOBOJA KRIMINALISTUS 
ITALIJOS KATALIKAI

J. Gasiūnas

Čilės militarinė junta yra 
fašistų sąjunga, ginanti niek
šiškus imperialistų intere
sus, rugsėjo 15 d. pasakė 
Sergio Sanches Bahamonde, 
Čilės ambasadorius Jugo
slavijoje.

Bahamonde sako, kad 
Čilės liaudis tęsia kovą prieš 
fašistinius militaristus. 
Liaudies kova yra sunki, bet 
liaudis išeis laimėtoja.

Pasaulio darbo žmonių pa
rama gali žymiai padėti 
Čilės darbininkams nugalėti 
fašistini siaubą.

•
Watergate investigacijų 

komiteto pirmininkas Sam 
Ervin teisingai pastebėjo 
Nixonui, kad palyginimas 
Watergate skandalo su prieš 
karą kovojančiais demon
strantais visai nevykęs.

Žmonių skerdynės tęsiasi, 
bet tai dar nereiškia, kad 
skerdynės yra legalios, sako 
senatorius Ervin. Kovotojai 
prieš karą nieko bendro ne
turi su kriminaliniu Water
gate skandalu.

Atrodo, Nixonas bando vi
saip pateisinti Watergate 
skandalo dalyvius, bet jam 
-ai padaryti nesiseka.

•

Jokiu būdu negalima pa
teisinti Nixono administra
ciją už 1972 m. nupirktą 25 
milijonų svarų tabaką ir pa
siųstą j Pietų Vietnamą, 
Kambodiją ir kur nors kitur, 
kur žmonėms trūksta mais
to.

Badaujantieji laukia mais
to, o tuo pačiu metu gauna 
tabako, už kuri tabako trus- 
tui valdžia sumoka mūsų < 
taksais.

Tokia administracijos 
programa skriaudžia taksų 
mokėtojus amerikiečius ir 
badaujančius žmones.

Bolivijoje susirado gerą 
prieglaudą žiaurus žmonių 
skerdikas Klaus Barbie, pa
sivadinęs Klaus Altmannu. 
Antrojo pasaulinio karo metu 
jis Prancūzijos mieste 
Lyons išskerdė tūkstančius 
žmonių.

Prancūzijos prezidentas 
Pompidou pareikalavo Boli
vijos grąžinti ji teismui. 
Gavo atsakymą, kad Bolivi
jos valdžia buvo jį arešta
vusi, bet vėliau paleido, ka
dangi jis jau turi daug galios 
ir įtakos aukštuose sluoks
niuose ir žino, kur ir ką 
tinkamai patepti.

Žinomas hitlerinis krimi
nalistas gali sau ramiai gy
venti turčių globoje. Šimtai 
panašių nacinių kriminalistų 
ramiai gyvena daugelyje ka
pitalistinių šalių.

• *

Romos katalikų bažnyčia 
nusiskundžia, kad arti du 
trečdaliai Italijos žmonių 
nelanko bažnyčios arba kai

Grand Džiūrė tiria skundus
I

prieš vicprezidentą Agnew 
dėl pirmiau kyšių ėmimo

1

Čilėj fašistiniai generolai 
1

išskerdė 25,000 žmonių, 
tvirtina reporteriai

Vice President Agnew

Reporteris matė 
nušautą Allende

Offenburg, Vakarų Vokie
tija. “Bunte Illustriete Ma
gazine” reporteris G. 
Eisenkolb, grįžęs iš Čilės, 
rašo, kad jis matė karininkų 
nušautą Prez. Allendę.

Kai karininkai įsiveržė į 
prezidentinį palocių, tai ir 
šis reporteris kartu buvo. 
Jis matė iš užpakalio per
šautus Allendės pečius ir 
galvą, kai Allendė atsisakė 
karininkų ultimatumą pa
tenkinti - rezignuoti.

Neturtingoms 
šalims maisto stoka

Washingtonas. Agrikultū
ros departamentas rapor
tuoja, kad maisto siuntimas 
neturtingoms šalims nuolat 
mažinamas. Pirmiau buvo 
pasiunčiama maisto už du 
bilijonus dolerių į metus, o 
dabar ir ateityje bus pusiau 
sumažintas siuntimas.

Neturtingose šalyse mili
jonai žmonių badauja, o tos 
šalys neturi iš ko maisto 
nusipirkti.

Prastas derlius
Hong Kongas. Jungtinių 

Valstijų konsulatas infor
muoja, kad šiemet Kinijoje 
gautas prastas derlius. 
Maisto trūkumas bus jaučia
mas.

1971 metais derlius buvo 
labai geras. 1972 metais 
buvo 10% mažesnis, o šiemet 
bus dar mažesnis.

kurie lanko tik retkarčiais, 
tik dėl mados.

Nuolatos lankančių bažny
čią yra apie 14 milijonų. 
Tai tik trečdalis Italijos gy
ventojų. Pripažįstama, kad 
mažiausia paiso bažnyčios 
darbininkai, jaunimas ir 
skurdžiai gyvenantieji.

Popiežiaus maldavimai ir 
laiminimai, atrodo, nebepa- 
veikia.Italijos katalikų Baž
nyčia jiems nepadeda iško
voti geresnio gyvenimo. Už
tai Komunistų partijos įtaka 
smarkiai auga Italijoje, mi
lijonai katalikų remia ko
munistus.

Baltimore, Md. Federali
nė grand džiurė dabar tyri
nėja skundus prieš vicepre
zidentą Spiro Agnew. Tei
singumo departamentas pri
davė dokumentus, kurie 
rodo, kad Agnew, būdamas 
distrikto prokuroru ir vėliau 
Marylando gubernatorium, 
ėmęs iš kai kurių kompanijų 
ir stambiu biznierių tam 
tikrus kyšius, net ir maisto 
nemokamai gaudavęs. Pa
šaukta visa eilė liudininkų.

Agnew bandė sulaikyti 
grand džiurės tyrinėjimą. 
Jis reikalavo, kad Kongre
sas visą reikalą perimtų, 
bet Kongreso vadai tą klau
simą atidėjo svarstyti. Da
bar Agnew advokatai krei
pėsi i teismą, kad grand 
džiurės tyrinėjimą sulaiky
tų ir neatidengtų politinės 
korupcijos Marylande.

Rugsėjo 29 d. kalbėdamas 
Los Angeles mieste, Agnew 
pareiškė, kad jis esąs ne
kaltas. Jis sake jokiu būdu 
nesitrauks iš viceprezidento 
vietos, nors teisme “būtų 
apkaltintas”.

Kompartija prašo 
kovai paramos

Santa Domingo. Domini
kos respublikos Kompartijos 
generalinis sekretorius 
Narciso Isa Conde išsiunti
nėjo atsišaukimą i tarptau
tines civilinių teisių organi
zacijas ir Jungtines Tautas.

Kompartija prašo tarptau
tinės paramos kovai už civi
lines teises Dominikos res
publikoje, kovai už išlaisvi
nimą politinių kalinių, už le
galizavimą Komunistų parti
jos. Kviečia siųsti reikala
vimus Dominikos preziden
tui Joaquin Balaguer.

Ragina ištirti 
Čilėj skerdynės

New Yorkas. Daugelis 
civilinių, politinių ir religi
nių organizacijų bei žymių 
visuomenininkų ragina Jung
tines Tautas pasiųsti i Čilę 
tyrinėjimo misiją.

Misijos tikslas būtų ištirti 
militaristų perversmą ir 
žmonių skerdynes Čilėj. 
Kiek žinoma, jau žuvo dau
giau 3,000 žmonių, taipgi ir 
toliau tęsiamas teroras 
prieš prez. Allendės rėmė
jus.

Peronas laimėjo
Buenos Aires, Argentina. 

Juanas D. Peronas, kaip ir 
buvo tikėtasi, rinkimuose 
lengvai laimėjo Prezidento 
vietą. Kartu jo žmona lai
mėjo viceprezidento vietą. 
Peronai užims vietas spalio 
12 d.

Perono žmona Isabela bus 
pirmoji tokioje aukštoje vie
toje moteris Lotynų Ameri
koje. Kadangi Perono svei
kata netvirta, tai ji dar gali 
ir Prezidento vietą užimti.

Astronautai majoras Jack R. Lousma, dr. Owen K. Gar- 
riott ir kapitonas Alan L. Bean and laivo New Orleans. 
Jie erdvių laboratorijoje keliavo aplink žemę 270 mylių 
aukštyje, padarė M milijonus mylių 59 dienų kelionėje. 
Rugsėjo 25 d. laimingai nusileido Pacifiko vandenyne. 
Jie parsivežė datg įvairių nuotraukų, filmų ir užrašų. 
Astronautai įrodė kad galima ilgai erdvėse išbūti. O tai 
reiškia, kad ateity e astronautai gali nukeliauti ir į Marsą 
ar kitas planetas.

AU UJIENOS IŠ LIETUVOS
ĮRENGIAMOS DRĖKINIMO 
SISTEMOS

BIRŽAI. Pasakodamas 
“Biržiečių žodyje’’ apie pir
mojo pusmečio darbus, Bir
žų melioracijos statybos 
valdybos viršinirkas A. 
Skeirys galėjo pasidžiaugti 
pirmaisiais laimėjimais, 
drėkinant laukus.

Liepos pradžioje buvo ati
duota naudoti Kvetkų tarybi
nio ūkio kultūrinių ganyklų 
drėkinimo sistema. Panašią 
sistemą baigiama įrengti 
Kirdonių kolūkyje. Nausė- 
džių kolūkyje 89 hektarus 
užsimota lietinti “Volžan- 
kos” agregatu. “Tarybinio 
artojo” kolūkyje 55 ha daržų 
drėkins agregatas DA-2.

GIRA - I JAPONIJA< <

KAUNAS. “Ragučio^ 
alaus gamyklų susivienijime 
pastatyta nauja salyklą. Tai 
leido kolektyvui per pusmetį 
pagaminti 32 tūkst. dekalitrų 
alaus, beveik 60 tonų beal
koholinių gėrimų, 50 tonų 
mineralinio vandens daugiau, 
negu buvo planuota.

Garsas, kad kauniečiai ga
mina skanius gėrimus pasie
kė net tolimąją Japoniją. I 
Tekančios saulės kraštą iš
keliavo lietuviškos giros 
koncentrato siunta.

“DAILĖ” KVIEČIA 
KAPSUKIEČIUS

KAPSUKAS. Miesto cen
tre atidaryta LTSR dailės 
fondo prekybos valdybos 
parduotuvė “Dailė”. Joje 
kapsuki'ečiai gali įsigyti 
respublikos dailės kombina
tų menininkų unikalių ir se
rijinių dirbinių.

GAUSĖJA VAISTAŽOLIŲ 
DERLIUS

LAZDIJAI. Gerdaišių 
vaistažolių ūkyje auginami 
valerijonai, ramunėlės, jo
nažolės, pelynai ir kitokį 
vaistingieji augalai. Jau ku
ris laikas nuimamas ramu
nėlių ir nanotkių derlius.

Ūkiui talkininkauja besi- 
praktikuojantys Permės far
macijos instituto studentai. 
Daug naudingų patarimų 
jiems duoda biologijos 
mokslų daktarė E. Šimkū
naitė.

Apie liepos vidurį pradėta 
nuimti ir sėklinius valeri
jonus. Jų šaknys atiduo
damos vaistams gaminti.

RAŠANTIEMS ĮMONES 
ISTORIJĄ

KAUNAS. Lietuvos TSR 
Paminklų apsaugos ir kraš
totyros draugijos taryba 
kartu su šios draugijos 
Kauno skyriumi surengė 
respublikinį seminarą kraš
totyrininkams, rašantiems 
įmonių istoriją bei metraš
čius.

Seminaro dalyviams pra
nešimus skaitė Partijos is
torijos prie LKP CK ir res
publikos Mokslų akademijos 
istorijos instituto moksliniai 
bendradarbiai istorijos 
mokslų daktaras K. Surblys, 
istorijos mokslų kandidatas 
A. Tyla, J. Matusevičius ir 
draugijos prezidiumo pirmi
ninko pavaduotojas K. Rač
kauskas.

Patyrimu, rašant Kapsuko 
cukraus fabriko istoriją, pa
sidalijo šios draugijos Kap
suko skyriaus tarybos pir
mininkė D. Kunickienė.

Kissingeris kalbėjo 
už taikos išlaikymą

Jungtinių Tautų asamblė
joje JAV valstybės sekreto
rius Kissingeris savo kalbo
je daugiausia įrodinėjo susi
tarimo su visomis valstybė
mis reikalą, kuris gali žy
miai sustiprinti pasaulinę 
taiką.

Kissingeris nurodė, ka<j 
Jungtinės Tautos gali ir turi 
būti svarbia priemone pa
saulyje taikai išlaikyti.

•

HAVANA. Kuboje nauja
gimių mirtingumas mažiau
sias visoje Lotynų Ameri
koje.

New Yorkas. “Daily 
World” reporterė Pat Bell, 
grįžusi iš Čilės, spaudos 
konferencijai raportavo, kad 
ji Čilėje pergyveno baisias 
fašistinio perversmo dienas. 
Kiti užsienio spaudos repor
teriai taipgi matė, kas dėjo
si tuo metu Čilėje.

Reporteriai apskaičiuoja, 
kad perversmo metu ir po 
to per keletą dienų fašisti
niai generolai išskerdė apie 
25,000 antifašistų. Žudymas 
ir toliau tęsiamas. Užsienio 
spaudos reporteriai buvo 
areštuoti ir daugelis jų iš- 
deportuota.

Militarinė junta uždarė 
Centralinę Darbininkų Kon
federaciją, turinčią arti po
ros milijonų narių, nužudė 4 
uostų darbininkų unijos va
dus, paskelbė nelegalėmis 
partijas ir įvairias organi
zacijas, atstatė piliečių iš
rinktus miestų ir miestelių 
majorus, visur įvedė griež
tą militarinė diktatūrą.

Ligoninėje mirė pasauli
niai garsusis antifašistinis 
poetas Pablo Neruda. Mili
tarinė junta paskelbė, kad 
mirė nuo širdies priepuolio, 
bet abejotina, ar ir jis ne
buvo nužudytas. Laidotuvė
se išdrįso susirinkti arti 2,- 
000 antifašistų. Po laidotu
vių jie išsisklaidė ir pasi
slėpė. Fašistai sunaikino 
Nerudos rankraščius ir daug 
literatūros. Neruda buvo 
Nobelio dovanos laimėtojas 
1971 m.

Kompartija kviečia 
išlaisvinti Čile

New Yorkas. Komunistų 
partija paskelbė atsišauki
mą į visuomenę, ragindama 
įsijungti į kovą Čilės išlais
vinimui iš fašistinių milita
ristų kontrolės.

Partija ragina ištirti 
Amerikos korporacijų ir 
Nixono administracijos tei
kiamą paramą Čilės milita- 
ristams.

Militarinė junta 
tarnauja turčiams

Santiago. Čilės militarinė 
junta jau pradėjo nacionali
zuotą pramonę ir žemę grą
žinti buvusiems savininkams 
ir atsteigti kapitalistinę eko
nomiją.

Jungtinės Valstijos pasi
skubino pripažinti militarinė 
valdžią, kuri dabar tariasi 
grąžinti JAV kompanijoms 
nacionalizuotas nuosavybes.

Daug darbininku 
susirgo nervais

Columbus, Ohio. Coated 
Fabrics tekstilinėje daug 
darbininkų susirgo nervų 
liga, kuri visai susilpnina 
rankas ir kojas.

Gydytojai mano, kad nuo
dingi chemikalai darbininkus 
paveikia. Tyrinėjimas tę
siamas.

Vytautas
Zenkevičius

Mums džiugu, kad ir vėl 
mes lietuviai turime savo 
tautietį tarybinėje delegaci
joje Jungtinėse Tautose. 
Juomi yra Amerikos lietu
viams jau gerai pažįstamas 
Vytautas Zenkevičius, Tary
bų Lietuvos užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas. Teko 
sužinoti, kad Zenkevičius 
aktyviškai darbuojasi Gene
ralinės Asamblėjos 28-osios 
sesijos darbuose. Atsime
name, kaip gražiai šis 
darbštus mūsų tautos sūnus 
su savo veikla pasirodė 
praėjusių metų Asamblėjos 
sesijoje.

RE P.

TOKIJAS. 230,000 Japoni
jos geležinkelių darbininkų 
buvo paskelbę 4 valandų pro
testo streiką prieš atleidi
nėjimą darbininkų iš darbo. 
Tūkstantis žemės ūkio dar
bininkų demonstravo sosti
nėje prieš jiems daromas 
skriaudas.

Lai tabaką valgo
Washingtonas. 1972 me

tais iš Jungtinių Valstijų pa
siųsta į neturtingas šalis 
nemokamai 25 milijonai sva
rų tabako. Pusę to tabako 
gavo Pietų Vietnamas, gerą 
dalį - Kambodija ir t. t.

Tabaką nupirko federalinė 
valdžia už mūsų taksus. 
Kritikai dabar kaltina val
džią, kam ji ten siuntė ta
baką, o ne maistą, dėl kurio 
trūkumo milijonai žmonių 
badauja.

Moteris gyvena 97 
metus beprotnamy j

Columbus, Ohio. Miss 
Martha Nelson jau baigė 97- 
uosius metus gyventi proto 
ligų institute. Ji dabar turi 
102 metus amžiaus.

Gaisre žuvo jos rekordai, 
tai niekas nei nežino, kodėl 
ji ten buvo uždaryta būdama 
tik 5 metų amžiaus. Visą 
gyvenimą šiame institute iš
gyvenusi, dabar ji jau nei 
nebenori iš jo išeiti, nes 
neturi kas ją globotų.
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Didelis sėkmingai atliktas žygis

Kiekvienas pažanga ir mokslu tikintis žmogus visame 
pasaulyje nuoširdžiai sveikina tris amerikiečius, sugrį
žus iš pirmos tokios kelionės ir misijos visoje žmonijos 
istorijoje. Astronautų Alan L. Bean, Jack R. Lousma ir 
Owen K. Garriott ne tik išgyvenimas besvorinėje erdvėje 
59 dienų, bet ir joje pravedimas plačiausių mokslinių ty
rinėjimų yra toks žygis, kuris neapsakomai praturtins 
žinias apie pasaulį ir visą astronomijos mokslą pakels į 
neįsivaizduojamas aukštumas.

Visi trys vyrai sugrįžo geriausioje nuotaikoje ir pui
kiausioje sveikatoje. Dabar prasidės jų parvežto moksli
nio lobio plačiausias studijavimas. Netenka abejoti, kad 
tais jų atradimais ir atidengimais bus laisvai leista pasi
naudoti ne tik Amerikos, bet ir viso pasaulio mokslinin
kams.

Ir kitas republikonų šulas bėdoje ?
Lietuvoje žmonės sakydavo: “Viena bėda tai ne beda, 

dvi - trys žmogų tai suėda. Dabar kas nors panašaus 
darosi su Republikonų partijos vadovybe. Didžiausioje 
bėdoje prezidentas Nixonas, ne mažesnėje bėdoje vicepre
zidentas Agnew, praeitą savaitę “The N. Y. Times” įdėjo 
straipsnį, kuriame primetamos suktybės ir senatoriui 
Hugh Scott, Senate republikonų frakcijos lyderiui, kokios 
ten nešvarios suktybės. Sakoma, kad jis panaudojo savo 
autoritetą ir postą paveikimui General Service Adminis
tracijos suteikti net 67 milijonų dolerių vertės kontraktą 
tam tikrai firmai už tam tikras senatoriui paslaugas. 
Reikalaujama ištyrimo. . .

Nesinori tikėti, kad toks įtakingas stambaus kapitalo or
ganas darytų užmetimus savo klasės žmogui be tam tikro 
pagrindo. Veikiausia greitu laiku apie senatoriaus Scott 
bėdas bus plačiau parašyta. Kol kas apie šį savo žymų 
kolegą nieko nesigirdėti iš Prezidento ir viceprezidento.

Jungtinių Tautų Asamblėjoje
Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rudeninė sesija 

jau įsisiūbavo. Didžiųjų šalių atstovai jau pasakė savo 
įvadines kalbas. Tokia jau tradicija. Tik po tų kalbų pra
sideda konkrečių klausimų svarstymas ir galutinai išryš
kėja jais įvairių šalių nusistatymas.

Daugiausia dėmesio kreipiama j Jungtinių Valstijų val
stybės sekretoriaus Henry Kissingerio ir Tarybų Sąjungos 
užsienio reikalų ministro Andrei A. Gromyko pasakytas 
kalbas. Kissingerio kalba yra labai bendro, taip sakant, 
“nekalto” pobūdžio. Na, mūsų šalis ir valdžia stoja už 
pasaulinę taiką. Dėsime visas pastangas, kad taika kles
tėtų. Jungtinės Tautos privalo nuolat budėti taikos sargy
boje ir t. t.

Iš kitos pusės, Gromyko kalba jau buvo daug konkre
tesnė. Joje jis iškėlė ir labai svarbų praktišką šiai sesi
jai pasiūlymą. Tarybų Sąjunga siūlo, kad šiais metais 
visos šalys savo militarinius (apsigynimo) biudžetus su
mažintų visais 10 procentų. Tai būtų sutaupyta bilijonai 
dolerių, kurie turėtų būti panaudoti suteikimui ekonominės 
pagalbos atsilikusiems, besivysiantiems kraštams Azijoje, 
Afrikoje ir Lotynų Amerikoje. Iš vienos pusės, visiems 
sumažėtų militarinė našta, iš kitos - šimtams milijonų 
žmonių atsilikusiuose kraštuose būtų pakeltas gyvenimo 
lygis.

Bet kaip į šį, mūsų supratimu, labai puikų pasiūlymą 
pažiūrės Jungtines Valstijos ir kitos kapitalistinės šalys? 
Tik vėliau pamatysime.

Beje, savo kalboje Gromyko atkreipė visų dėmesį dar į 
vieną labai svarbų klausimą. Jis labai rimtai patarė J. T. 
narėms nesikišti į vidinius kitų šalių reikalus, nemokyti 
jų, kaip jos turi tvarkytis arba valdytis. Tai, žinoma, 
pirmoje vietoje taikoma Jungtinėms Valstijoms, nes, mat, 
čionai šiuo tarpu vedama smarkiausia propaganda, kad 
mūsų kraštas nedarytų jokių net ekonominių sutarčių su 
Tarybų Sąjunga, kol joje neglostomi tarybinės santvarkos 
priešai. Reikia tikėtis, kad ir šis tarybinis persergėji
mas šioje sesijoje susilauks reikalingo dėmesio.

Pasiskubino su pripažinimu
Mūsų pranašystė išsipildė. Mūsų vyriausybė jau ištiesė 

oficialų pripažinimą Čilės kruvinajam fašistiniam milita
ristu režimui. Taipgi jį pripažino ir Anglija. Jau daugiau 
kaip 20 kapitalistinių kraštų valdžios taip padarė. Seks 
ir kitos.

Jau to vieno užtenka įrodymui kaltinimo, kad pervers
mas buvo suplanuotas ir pravestas su užsienio kapitalo in
teresų, o pirmoje vietoje, šios šalies kapitalo interesų. 
Kam tas skubinimas su pripažinimu? Juk Santiago gat
vėse liaudies sūnų ir dukrų kraujas dar nenudžiūvo. Juk 
kasdien čiliečiai šimtais tebešaudomi bei grūdami j kon
centracijos stovyklas. Juk pripažinimas kruvinojo režimo 
šiose sąlygose reiškia ne tik jo užgyrimą, bet ir suteiki
mą jam pagalbos Įsitvirtinti.

IS TARYBINĖS 
VYRIAUSYBĖS 
PAREIŠKIMO

Lietuvos spaudoe skaito
me Tarybų Sąjungos vyriau
sybės pareiškimą cėl įvykių 
Čilėje. Jame, tarp kitko, 
sakoma:

“Atėjus į valdžią Čilėje 
karinei chuntai, natjai Čilės 
valdžiai nuolaidžiaijant, su
daryta nepakenčiama aplinka 
tarybinėms įstaigons ir pi
liečiams, dirbantiems Čilė
je pagal tarpvalstybines arba 
tarpžinybines surartis bei 
susitarimus. Salyje varoma 
provokacinė kampanija prieš 
Tarybų Sąjungą, durstomos 
antitarybinės nuotaikos, 
vykdomi savavaliavimo ir 
smurto aktai prieš Čilėje 
esančias tarybines įstaigas 
ir piliečius.

Susidariusiomis aplinky
bėmis Tarybų Sąjungos vy
riausybė tolesni TSRS am
basados buvimą Čilėje laiko 
neįmanomu ir pareiškia, kad 
nutraukia diplomatinius san
tykius su Čile ir atšaukia iš 
Čilės TSRS ambasadorių bei 
Tarybų Sąjungos ambasados 
personalą.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė reikalauja, kad Čilės 
valdžia nedarytų jokių kliū
čių išvykti tarybiniams pi
liečiams iš Čilės, taip pat 
kad užtikrintų visišką jų sau
gumą. Ji pareiškia, kad 
analogiškos sąlygos bus už
tikrintos Čilės ambasados 
Maskvoje personalui”.

JUK TAI VIS LABAI GERI 
SUMANYMAI

Kalbėdamas apie Ženevoje 
prasidėjusią antrąją Euro
pos Saugumo konferencijos 
sesiją, Chicagos menševikų 
laikraštis (rugs. 20d.)piktai 
smerkia socialistinių kraštų 
sumanymus bei pasiūlymus. 
Pav., jam nepatinka, kad tie 
kraštai reikalauja “derybas 
baigti šiais metais valstybių 
galvų suvažiavimu”. Taip

IŠ LAIŠKŲ
Didžiai gerbiama 
M. Baltulionyte,

Nuoširdžiai dėkoju už ma
lonų laiškeli, kurį atnešė 
trys balandžiai iš tolimos 
Kalifornijos. Lietuvoje ši 
vasara buvo net labai karš
ta. Buvo tokių dienų, kada 
temperatūra siekė net virš 
30 laipsnių cels. /trodėtaip 
karšta, kad nėra kuo kvė
puoti. Retkarčiais truputį 
atvėsdavo, palydavo, bet ir 
vėl prasidėdavo karštos 
dienos. Kadangi Kauno gra
žusis ąžuolynas visai čia 
pat, tai mane taip ir trauk
davo į ąžuolyną. Jame pra
leisdavau ištisas dienas. 
Nusinešu knygą, žurnalą 
arba laikraštį, atsisėdu po* 
šimtamečiu ąžuolu ant pa
togaus suoliuko ir skaitau. 
Dienos metu ąžuolyne matai 
daugiausia tokiuos, kaip ir 
aš, pensininkus arba močiu
tes su mažais anūkėliais, bet 

Kauno Ąžuolynas
Kauno ąžuolynas brangus miesto turtas, t 
Kas tik jį aplanko, jaučias kaip užburtas. 
Ąžuolai galiūnai taip išsišakoję 
Ką kaitra.kankina pavėsiu užkloja.

Čia suolai patogūs, gražiai nudažyti, 
Vaikščiodama pavargsti, gali pailsėti. 
Takai ąžuolyno gėlėm apsodinti, 
Gali jom grožėtis tik nevalia skinti.

O, kaip Kauno miesto gražus ąžuolynas!
Čia visad sutiksi draugą ar kaimyną, 
Daug kas jįjį lanko, džiaugias ir grožėjas 
Nors lietutis lyja arba siaučia vėjas.

pat jam negerai, kad “ko
munistai siekia pokario 
Europos padalinimo ir naujų 
sienų patvirtinimo, neban
dant nustatyti, kaip valsty
bės tose sienose turi santy
kiauti ir elgtis”, tai yra, 
kad valstybės nesikištų į 
viena kitos vidinius reikalus.

Mums atrodo, kad už tokį 
nusistatymą socialistinius 
kraštus, o pirmoje vietoje 
Tarybų Sąjungą reikėtų tik 
nuoširdžiai pasveikinti. Tik 
toks Europos kraštų santy
kiavimas užtikrins jiems 
saugumą ir pastovią taiką.

DAUG PRARADO VISA 
PADORIOJI ŽMONIJA

Šimtu procentų užginda
mas krutinus įvykius Čilė
je, Chicanos kunigų “Drau
gas” (rugs. 20 d.) džiaugia
si: “Maskva daug prarado”.

Amerikiečių korespon
dentų, kutie tą fašistų Gi
lėję perversmą savo akimis 
matė, liudijimu, per kelias 

.dienas ten tapo militaristu 
išskersta nuo 15 iki 20 tūks
tančių paprastų žmonių.

Taip, tai baisus nuostolis. 
Bet kodėl tik Maskvai, tai 
yra, tik Tarybų Sąjungai? 
Juk tai taisus, šiurpulingas 
nuostolis visai padoriajai 
žmonijai. Sį nepateisinamą 
fašistinį perversmą ir įves
tą terori3tinį militarinį re
žimą gal sveikinti tiktai su 
visokiu žmoniškumu atsi
sveikinę žmonės, kokiais, 
matyt, yra dabartiniai 
“Draugo” redaktoriai.

Allendės diena
Helsinkis. Pasaulinė Tai

kos Tarzba siūlo paskelbti 
spalio 11 d. Čilės užmuštojo 
Prezidento Salvadoro Allen
dės dieną.

Prezidentas Allende buvo 
simbolis liaudies vienybės, 
Čilės liaudies kovos už ge
resnį gyvenimą, šviesesnę 
ateitį, už socializmą, skel
bia taryba.

pavakariais, kada baigiasi 
darbo diena, pasirodo ir ki
tokia publika. Dabar oras 
atšalo ir gražusis ąžuoly
nas taip nebevilioja. Tik 
pačiam vidurdieny nueinu 
pakvėpuoti grynu oru ir pa
sigrožėti, kaip voveraitės 
laksto - skrenda tarp ąžuolų 
šakų - savo puošnių uodegai
čių dėka.

i
Šiandieną sėdėdama ant 

suoliuku po šimtamečiu 
ąžuolu, sukūriau trumpą eilė
raštuką.

Aš manau, kada vėl ap
lankysite Tėvynę Lietuvą, 
pabuvosite Kaune, tuomet gal 
panorėsite pasivaikščioti ir 
gražiajame Kauno miesto 
ąžuolyne. Čia šimtamečiai 
ąžuolai sutiks Jus ir svei
kins savo žalių lapų šlame
siu.

Jus gerbianti
; > i n K. ŽAKAVICIENĖ

Seniai visi lietuviai pilna 
burna šneka, kad “Kelei
vis”, bene, pats plepiausias 
lietuvišku druku spaudžia
mas laikraštis Amerikoje. 
Kas numeris - tai plepalų 
marios. Gal tik čikagiškiai 
idėjos broliai naujieniečiai 
“Keleivi” retkarčiais nu- <
rungia.

O vis tai per tą pasiutusį 
“Keleivio” redaktorių inte
lektą. Vis tai dėl to, kad 
“Keleivio” redaktoriai ir 
šiaip pisoriai viską be jokių 
paryškinimų ir išretinimų 
supranta. Jiems tik užsi
mink ką nors, o jie jau turi 
atsakymą. Kiti dar galvoja, 
svarsto, net abejoja, o Son
deckis, Gustaitis ir Co., žiū
rėk, jau nutvėrė problemą 
už uodegos. Na, o kad kiti, 
būdami nemokšos, neliktų 
nežinios tamsybėse, “Kelei
vis” ima ir paryškina, pa
retina. Skaityk, pilkoji mi
nia!

Viskas būtų O K. Bet, 
beaiškinant, per tą norą nie
kus taukšti, “Keleivis” ėmė 
ir apsiskandalijo. Retėjau
tiems .savo skaitytojams 
prasitarė, kad redakcija 
raudonosiomis bacilomis 
apsikrėtė. Neįtikėtina? 
Fantastiška? Taip. Tačiau 
ko nebūna šiame margame 
pasaulyje.

Skaitau, štai, š. m. rugsė
jo 25 d. “Keleivio” sieksni
nį redakcinį straipsnioką, o 
jame, žiū, juodu ant balto 
atspausdinta: “ir MŪSIŠ
KIAMS komunistams (mano 

i pabraukta - K. N.) vertą ap
mąstymo ar bent išryškini
mo klausimą”. Svieto pa
baiga, pamaniau. Kas dabar 
bus? Ką šeimininkai pasa
kys?

Jau taip ištikimai, taip, 
rodos ištikimai “Keleivio” 
redaktoriai ant pilvo šliau
žioja prieš storą piniginę ir 
jos nustatytą geležinę tvar
ką, jau su tokiu pamaldumu 
šlovina lietuviams svetimus 
dievus, o dabar, še tau.

Kad taip anksčiau, prieš 
kokius 20-25 metus, tai “Ke
leivio” redaktoriams jau 
būtų galima sakyti amen. 
Bet dabar, gal ir nieko. Gal 
ir taip praeis. Kas nežino, 
kad “Keleivio” šeimininkai 
leidžia pažeisti demokratiją, 
pasiraškažyti. Tad, jeigu 
giliau nepažiūrės, tai nieko 
ir nebus. “Na,- pasakys - 
sušlubavo biškuti “Kelei- 4
vio” redaktorių buržuazinis 
budrumas. Ką padarysi. 
Slip mistake. Visaip pasi
taiko.

Tačiau, jeigu pasižiūrės 
rimčiau. . .

Kas su atida skaito “Ke
leivį”, tas jau seniai galėjo 
įtarti, kad jo redakcijoje 
kažkas ne taip. Prieš kokį 
porą desėtkų metų “Kelei
vis” rašė tiesiai ir aiškiai, 
kas dedasi Lietuvoje ir kas 
jos laukia. Reto intelektua
linio įžvalgumo “Keleivio” 
redaktoriams tai buvo leng
viau, nei morką krimsti.

Jie žinojo, kad Lietuvą 
okupavo rusai. Kad ten, 
Lietuvoje, veža ir žudo nie
kuo dėtus, nekaltus žmones. 
Kad Lietuvoje jau beveik 
nėra lietuvių. Kad visos 
bažnyčios uždarytos ir iš
griautos, o kunigai išsmaug
ti. Kad Lietuva visai ekono
miškai nusivariusi, kad bol
ševikai visai nemoka ūki
ninkauti ir kad tie keli, dar 
ten likę lietuviai, badauja. 
Kad Lietuvoje įvedama 
graždanka. Kad Lietuvoje 
nėra jokios kultūros ir kad, 
jeigu emigrantai kūrėjai nie
ko nesukurs, gali sakyti - 
kaput. Baisiausiai gi, pa

sak tuometinio “Keleivio”, 
tai, kad visur sėdi rusai ir 
viskas surusinta.

Nutarę padaryti galą tokiai 
betvarkei, “Keleivio” re
daktoriai smarkiai sušukda
vo: Lietuvai svetimas ko
munizmas! Lietuva niekada 
nebus komunistinė! Reika
laujame Lietuvai nepriklau
somybės!

Ten, Vilniuje ir Maskvoje, 
komunistai, išgirdę tokius 
“Keleivio” reikalavimus, 
tikriausiai, susigūždavo ir 
pašnibždomis vienas kito 
klausdavo: “Va, Jėzus Ma
rija, kas dabar bus?!”

Budrus buvo “Keleivis”. 
Kaip miškas šlamėdavo jo 
išskleistos kovos vėliavos. 
Dabar kažkas ne taip. Pai
niotis pradėjo jo redaktoriai.

Paskaitai dabar “Kelei
vį” ir savo akimis netiki. 
Rašo, kad Lietuvoje, pasiro
do, lietuvių dar esama. (Ko
munistinė propaganda tvirti
na, kad, įskaitant Vilniaus 
ir Klaipėdos kraštus, net 
procentiniai lietuvių dar 
daugiau, negu prieš karą). 
O Vilniuje tai nesvietiškai 
daug lietuvių privaryta. 
Dabar, pasak “Keleivio”, ir 
ūkininkaujama neblogai bol
ševikinėje Lietuvoje. Ir baž
nyčios, pasirodo, neuždary
tos ir neišgriautos. Ir kuni
gų šimtai esama. Net vys
kupus turį. Ir graždanka 
Lietuvoje neįvesta. Ir neba
daujanti Lietuva. Ir nenu- 
plyšusi. O kultūroje, sako 
“Keleivis”, ten lietuviai net 
drūčiai gerai veikia. Kaž
kokia abrakadabra.

Bet tai dar nieko. Tai 
dar pusė velnio. Baisiausia, 
kad “Keleivio” redaktoriai 
jau leidžia Lietuvai būti ko
munistine. Dar taip neseniai 
kategoriškai draudė. O da
bar - leidžia.

Pasiskaitys pasiskaitys 
kas nors dabar “Keleivį”, o 
po to ims ir pagalvos: tai 
gal gerai, kad Lietuvos ko
munistai tada “Keleivio” 
neišsigando ir nepaklausė jo 
draudimų bei reikalavimų. 
Jeigu “Keleivis” leidžia 
Lietuvai būti komunistine, 
tai tas, matyti, yra gerai.

Galėtume pasakyti, kad, 
bekeliaudamas per politines 
dykynes, “Keleivis” nusuko 
kažkur į šalį, jeigu neviena 
pozicija, kurioje jo redakto
riai, atrodo, tebėra tvirti, 
kaip uola. Jie vis tebereika- 
lauja Lietuvai nepriklauso
mybės. Tur būt,manydami, 
kad Vilniaus ir Maskvos ko
munistai, išgirdę šį balsą,

PAT BELL

Laikraščio “Daily World” 
korespondentė, kuri buvo 
Čilės sostinėje Santiago, kai 
militaristai nuvertė liaudies 
valdžią ir pravedė baisiau
sias skerdynes. Ji tas sker
dynes savo akimis matė. Pa
našius skerdynių vaizdus 
pripažįsta net ir buržuazi
nės spaudos korespondentai. 

skubiai susirinkę ims svars
tyti, kas daryti: ar jau dabar 
“Keleiviui” reikia tą nepri
klausomybę duoti, ar dar ga
lima mažumėlę palaukti.

Nors kažin. Bolševikai 
gudrūs. Jų plikomis ranko
mis nepaimsi. Antraip ne
būtų įsigalėję trečdalyje pa
saulio. Jie mato, kad ir 
“Keleivio” redaktoriai jau 
nereikalauja pilnos nepri
klausomybės Lietuvai, kad 
jie pasitenkintų satelitiniu 
Lietuvos statusu. Mato ir, 
tikriausiai, šypsosi.

štai kokį kelią jau nukelia
vo “Keleivis”! Ir kas po to 
gali abejoti, kad “Keleivio” 
redakcijoje nėra komunistų?

* * *
Kadangi “Keleivio” re

dakciniame straipsnyje 
kreipiamasi ne tik į komu
nistus (savuosius), bet ir į 
“Laisvės” redaktorių, kaip 
laisvietis, buvau galvojęs at
siliepti į šį straipsnį pa
punkčiui. Sakau sau, matyti, 
žmones didelėje bėdoje ir 
skausmuose yra, jeigu jau 
antrą kartą pagalbos šaukia
si. Bet paskui persigalvo
jau. Sakau, gal iš tikrųjų 
neverta burną aušinti. Kas 
gi gali susilyginti su “Kelei
vio” redaktorių intelektu? 
Nors Čia ne pro šalį prisi
minti ir tai, kad vienas ne
labai išmintingas savo klau
simais dešimtį išminčių gali 
į ožio ragą suriesti. Žinok, 
tu, dabar, žmogau!

K. NESVARBUKAS

įvairenybės
TŪKSTANČIAI
NAUJŲ INŽINIERIŲ

KAUNAS. Politechnikos 
institute šiemet gavo diplo
mus daugiau kaip du tūkstan
čiai jaunųjų inžinierių. Jų 
specialybių įvairovė siekia 
pusšimtį.

Naujasis instituto papildy
mas dar didesnis, šiemet 
Institutas priims į pirmuo
sius kursus 3425 jaunuolius.

GRAŽIOS ĮKURTUVĖS<

TAURAGE. Naują trijų 
aukštų gyvenamąjį korpusą 
atidavė šiomis dienomis sta
tybininkai Tauragės rajono 
Adakavo invalidų namų gy
ventojams.

Jaukūs, šviesūs kamba
riai, kuriuose gyvens po du 
žmones, apstatyti naujais, 
patogiais baldais.

ARCHEOLOGŲ 
KASINĖJIMAI

VILNIUS. šią vasarą iš 
Vilniaus Mokslų akademijos 
Istorijos instituto archeolo
gijos sektoriaus į objektus 
išvyko keturios mokslininkų 
grupės.

Archeologai, vadovaujami 
istorijos mokslų daktarės R. 
Kulikauskienės, jau treji 
metai iš eilės kasinėja Mai
šiagalos piliakalnį. Jiems 
talkininkauja Vilniaus uni
versiteto Istorijos fakulteto 
studentai.

Dvi vilniečių ekspedicijos 
atlieka tyrinėjimus Šiaulių 
rajono Jonelaičių kaime. 
Viena jų, vadovaujama insti
tuto mokslinio bendradarbio 
V. Daugudžio tyrinėja Saugi- 
nių piliakalnį.

Japonų cirko artistas Aja- 
kava kobrą buvo pavertęs 
deimantų spekuliante. Jis 
išmokė gyvatę ryti reikiamą 
akimirką brangakmenius ir 
po to juos vėl grąžinti, kai 
reikia perduoti kitiems. Bet 
biznis baigėsi: kobra, ma
tyt, sutrikus virškinimui, 
kartą brangakmenius paliko 
ant muitininko stalo.
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tlvije Įvyko Europos katalikų Berlyno konferencijos
lino sesija. Jos tikslas buvo deramai pasiruošti ir 

dalyvauti Maskvoje prasidedančiame taikingųjų 
> jogų kongrese.
R AUKOJE: sesijoje kalba Berlyno konferencijos 

nras, VDR krikščionių demokratų sąjungos prezi- 
larys, žurnale “Begegnung” vyriausiasis redakto
re Hartmut B ūks.

R. SAVICKO nuotr.

IAI “LAISVEI”

mus lietuviu komp.
Mikas Petrauskas
i00 m. gimimo metinėms atžymėti

MIKAS PETRAUSKAS
Produktingiausias lietuviu kompo
zitorius. Amerikos lietuvių muzikos 

veikloje pionierius, mokytojas.

i rnpozitoriaus Miko Pe- 
t < m .ako vardas Lietuvos mu- 
zikres istorijoje užima gana 
smrbia vietą, nes su jo var
du .ir jas i lietuviškos origi- 
i n uzikos kūrybos pra

si in k i os caro prie- 
sp-aidos metais mūsų kom
pozitorius J. Naujelis dar- 
l tvosi Lietuvoje, Č. Sas- 
i i i Pa . Petrapilyje, M. K. 
( in? Ponis - Varšuvoje, tai 
M. Petrauskas tuo metu 
u< Ai i i d irbo Jungtinėse A me- 
r.H . Valstijose lietuvių 
išeivių tarpe. Mums Mikas 
Petrauskas yra brangus tuo, 
kad būdamas pažangių demo
kratinių pažiūrų veikėjas, jis 
vienas iš pirmųjų mūsų se
nosios kartos kompozitorių 
savo kūryba siekė tarnauti 
liaudžiai.

Mikas Petrauskas gimė 
J. 7 3 rn. spalio 13 d. var
gingoje valstiečio šeimoje. 
Pu i uses bažnytkaimyje, 
Švenčionių apskrityje. Pir- 
riniii savo muzikini išsila- ■* .« <
vin; ui jis gauna Rokiškio 
muzikos mokykloje. Vargo
me! mdamas M. Petrauskas 
organizuoja chorus, orkest
rus, stato spektaklius. Jaus
damas muzikinių žinių trū
kumą išvyksta Peterburgan 
ir Įstoja Į konservatoriją. 
Čia mokydamasis jis suor
ganizuoja ir vadovauja lietu
vių chorui, parašo ir pasta
to (1903 m.) savo pirmas 

operetes - “Adomas ir 
Ieva”, “Malūnininkas ir ka
minkrėtys”.

Peterburge M. Petrauskas 
aktyviai Įsijungia Į revoliu
cini judėjimą. Sugrįžęs i 
Lietuvą, susidraugauja su V. 
Kapsuku-Mickevičiumi ir 
kitais revoliucionieriais. 
Aktyviai dalyvauja slaptuose 
susirinkimuose, slepia ir 
platina nelegalią literatūrą. 
Tačiau jis nelieka nepaste
bėtas carinės žvalgybos. Su
stiprėjus persekiojimams, 
jis privalo dažnai keisti savo 
gyvenimo vietą.

Pirmąją savo operą “Bi
rutė“ M. Petrauskas parašė 
1906 m. Vilniuje, kuri čia 
ir buvo pastatyta, aktyviai 
dalyvaujant jo broliui Kiprui. 
Operos pastatymas buvo 
reikšmingu Įvykiu lietuvių 
muzikiniame gyvenime.

Caro žvalgybai dar labiau 
sustiprinus M. Petrausko 
persekiojimą, jis 1906 m. 
rudenį slaptai išvyksta i už
sienį, Šveicarijon. Čia jis 
susidraugauja su politiniais 
emigrantais, jų tarpe ir su 
V. Leninu.

1907 metais M. Petraus
kas atvyksta į Jungtines 
Amerikos Valstijas, čia jis 
koncertuoja, steigia chorus 
(vienas iš žymiausių jo suor
ganizuotų chorų buvo “Biru
tės“ choras), steigia lietuvių 
muzikos mokyklas. Jo darbo 
sąlygos buvo labai sunkios.

Jungtinėse Valstijose M. 
Petrauskas išgyveno 13 
metų, ir per tą laiką atliko 
milžinišką darbą, keliant 
lietuvių išeivių muzikinę 
kultūrą. M. Petrausko vei
klą JAV apibūdina advokatas 
M. Yčas: “Mudviem su dr. 
J. Basanavičiumi 1913 me
tais lankant amerikiečius, 
teko pastebėti, koks didelis 
kultūros darbas jo ten buvo 
varomas. Nekultūringa (? - 
“L.” Red.), nemuzikali lie
tuviškoji visuomenė, Mikui 
Petrauskui pasidarbavus, 
įgavo kitokį vaizdą. Pikni
kus, girtas gegužines, kurios 
dažnai baigdavosi muštynė
mis ir galvų bonkomis skal
dymu ir kurių metu padorus 
elgimasis dažnai būdavo 
svetimas, pakeičia dainos, 
koncertai, padorūs šokiai. 
Jaunimas atitraukiamas iš 
karčiamų, suburiamas Į 
skaitlingus chorus, moko
mas, lavinamas muzikos ir 
drauge auklėjamas, pratina
mas santykiauti tarpe savęs 
ir padoriai elgtis. Jo ope
rečių, muzikos spektaklių 
gausingumas ir jų populia
rumas visiems Amerikoje 
plačiai žinomas. Jis tą dar
bą dirbo kaip tikras misio
nierius. Jis negailėjo nei 
darbo, nei vargo, nei paže
minimo. Jis tikėjo, kad jo 
misija mūsų tautai reikalin
ga. Per muziką, per dainą 
jis Amerikos lietuviuose 
skiepijo patriotizmą, tėvy
nės meilę, sulaikė juos nuo 
ištautėjimo. Jis lankė mūsų 
išeivijos didesnius centrus, 
ilgesniam laikui kai kur su
stodamas, jis nešė mūsų jau
nuoliams naują šviesą, skynė 
naujus kelius Į naują visuo
menės santykių nustatymą. 
Ir jis jau pats patyrė savo 
darbo vaisius. Jis visų buvo 
mylimas, kviečiamas, jis 
užkariavo viso jaunimo šir
dis. Darbo sąlygos buvo 
sunkios: nei nuolatinių ar
tistų, nei dekoracijų, nei 
rūbų, nei valstybinių lėšų, 
nei algos, o vienas vargas. 
Bet jo pasiryžimas visur 
ėmė viršų. Kiekvienas kul
tūros istorikas, kuriam teko 
prieškarinės Amerikos lie
tuvių gyvenimą tyrinėti, tu
rės tą laikotarpį Miko Pe
trausko gadyne pavadin
ti. . .“

Amerikos lietuvių veikė
jas J. Kaškaitis taip aprašo 
vieną M. Petrausko koncer
tą JAV 1912 metais rudenyje 
Newarke: “. . .lietuviaitu
rėjo šaunią pramogą, gražų 
meninį-estetinį pasilinks
minimą, kokio ši didelė ko
lonija dar nebuvo turėjusi 
lig tolei. Vieno sekmadienio 
popietę Įvyko Miko Petraus
ko koncertas. . . Koncerto 
programa buvo dvilypė. Pir
moji dalis - dainos, operų 
arijos, vėl dainos. Antroji - 
fortepionas. . . Didelės, 
vaiskios, drąsios akys, val
dingi mostai, santūri laiky
sena. Tikras artistas. Tuoj 
patraukia ir sukaupia publi
kos dėmesį“.

Minimame koncerte Pe
trauskas atliko: Leonkovalo 
operos “Pajacai“, Kanio 
ariją, liaudies dainas “Ty
kiai, tykiai Nemunėlis teka“, 
“Bernuželi, nesvoliok“, 
“Kur banguoja Nemunėlis“, 
“Kur bakūžė samanota“.

Kaškaitis taip baigia kon
certo aprašymą: “Gausiais 
aplodismentais užgyrė pu
blika mūsų didįjį muziką. 
Pasibaigė koncertas. Paki
lo, sujudo, suošė visa salė“.

1912 metais M. Petraus
kas vasaros metu suruošia 
koncertinę turą po Lietuvą. 
Jis koncertavo: Rokiškyje, 
Panevėžyje, Linkuvoje, Kė
dainiuose, Ukmergėje, Ra
seiniuose, Kelmėje, Šiau
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liuose ir Zarasuose. Visur 
koncertai praėjo su dideliu 
pasisekimu.

1920 metais M. Petraus
kas visai sugrįžta i Lietuvą 
ir čia išgyvena iki pat savo 
mirties (1937 m. kovo mėn. 
23 d., palaidotas Dusmeny- 
se). Lietuvoje jis bandė or
ganizuoti liaudies operos 
teatrą, tačiau neradęs pri
tarimo ir materialinės pa
galbos, buvo priverstas jį 
paleisti. Buržuazinė Lietu
vos vyriausybė jo nemėgo už 
pažangias idėjas. '

M. Petrauskas, kaip= 
kompozitorius, daugiausia 
pasižymėjo savo vokaline 
muzika - dainomis, opere
tėmis, operomis. Tarp jo 
dainų ypatingą vietą užima 
revoliucinės dairios, para
šytos J. Janonio, Jovaro, 
L. Giros ir kitų tekstais.

M. Petrauskas paliko virš 
150 dainų. Jis sukūrė pir
mąsias lietuviškas dvibalses 
dainas ir pirmasis harmoni
zavo, stilizavo bei. orkestra- 
vo lietuvių liaudies šokius, 
k. t. “Blezdingėlę“', “Klum
pakojį“, “Noriu miego”, 
“Varduves“, “Aguonėlę“. 
Stambiausias M. Petrausko 
kūrinys - antroji opera 
“Eglė - Žalčių karalienė“. 
Meniniu atžvilgiu ji yra žy
miai vertingesnė už operą 
“Birutė“.

M. Petrauskas visą savo 
gyvenimą stengėsi būti kartu 
su savo liaudimi, ir jis daž
nai sakydavo: “Aš noriu 
rašyti liaudžiai. Aš noriu, 
kad mano muzika galėtų nau
dotis platieji gyventojų 
sluoksniai“.

M. Petrausko reikšmė lie
tuvių muzikinėje kultūroje 
yra labai didelė. Neveltui 
jis yra vadinamas lietuviš
kos operos ir operetės kūrė
ju, pirmųjų revoliucinių lie
tuviškų dainų pionieriumi. 
Jis savo muzikoje pirmasis 
pradėjo reikšti pažangias 
mintis.

J. SLĖNYS-ŽIUPSNELIS

APIE KINIJOS
KOMUNISTU SUVAŽIAVIMA

Čekoslovakijos laikraštis 
“Rude pravo“ rašo apie 
įvykusį Kinijos komunistu 
suvažiavimą.

Vargu ar galima laikyti 
normaliu reiškiniu tai, kad 
Kinijos Komunistų partijos
IX ir X suvažiavimai turėjo 
skirti tiek daug dėmesio va
dinamosioms frakcinėms 
grupėms, kurioms, pagal 
maoistų versijas, vadovavo 
artimiausi Mao Cze-duno 
šalininkai. Abiem atvejais, 
pažymi “Rude pravo”, tai 
buvo Pekino hierarchijos 
“veikėjai Nr. 2”. IX su
važiavime buvo nušalintas 
KLR pirmininkas LiuSao-ci,
X suvažiavime pašalintas iš 
partijos KMP pirmininko pa
vaduotojas Lin Biao, taip pat 
Mao Cze-duno asmeninis se
kretorius ir daugelio jo kalbų 
autorius, KKP CK Politinio 
biuro nuolatinio komiteto 
narys Čen Bo-da. ,> t

Vadovybės krizės pagrin
das, rašo “Rude pravo“, vis 
dar tebėra įpėdinio klausi
mas, klausimas dėl to, kas 
vadovaus Kinijos Komunistų 
partijai po Mao Czeduno, 
KKP IX suvažiavimas, kaip 
žinoma, šią perspektyvą pri
skyrė Lin Biao, net įrašy
damas šį nuostatą įstatuose. 
Dabar Mao Cze-duno pava
duotojų, tai yra, galimų įpė
dinių sąrašas padidėjo iki 
penkių žmonių. Jų tarpe 
pirmasis yra ČžouEn-lajus.

Naują akstiną Kinijoje 
gavo karinė isterija, kursto
ma šalyje dar nuo vadina
mosios “kultūrinės revoliu
cijos“ laikų. Šūkaudami,

Kriminal. miskaltėlio
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fizinio darbo ir infliacijos 
nebeliktų. Atseit, dabar tar
nautojams perdaug išlei
džiama pinigų. Savąja kri
minaline byla įrodęs danų 
įstatymdavystės netobulu
mą, Glistrupas sako: de
šimteriopai sumažinkime 
įstatymų skaičių, nėr ko val
stybei visur kištis.

Glistrupo “revoliucingu
mas“ baltais siūlas siūtas. 
Sukaudamas prieš mokes
čius, jis iš tiesų rimtai ka
riauja tik prieš kapitalistų 
mokamą pajamų mokestį. 
Tuo tarpu ragindamas, kad 
valstybė nesikištų į ekono
miką, kad mieste ir kaime 
klestėtų nevaržoma biznio 
laisvė, iš esmės panaikinant 
dabartinę istatymdavystę, 
“naujasis apaštalas“ pir
miausia užsimoja prieš vi
sas įstatymais paremtas so
cialines teises, kurias per 
daugelį dešimtmečių išsiko
vojo Danijos darbininkų 
klasė. Glistrupo aktyviau
siais bendražygiais tapo ar
šiausi reakcionieriai. Net 
pažangesni visi buržuazijos 
sluoksniai vadina jį politiniu 
avantiūristu, įžūliu dem ago- 
gu arba paprasčiausiufašis- 
tu.

Deja, tam tikras skaičius 
mažiausiai sąmoningų dar
bininkų, smulkieji savinin
kai, anarchistiškai “revo
liucingoji” inteligentijos 
dalis Glistrupą palaikė 
“liaudies valios reiškėju“. 
Jie pakankamai nusivylė pa
grindinėmis Danijos politi
nėmis partijomis, tame tar
pe ir socialdemokratais, 
kurie, pakaitomis paimdami 
valdžios vairą, nė kiek nepa
gerino plačiųjų masių gyve
nimo. Realius kelius esa
moms negerovėms pašalinti 
rodo Danijos Komunistų par
tija. Tačiau kai kam šis 
kelias atrodo pernelyg ilgas 
ir sunkus, o svarbiausia - 
oficialioji propaganda visą 
laiką, kiek įmanydama, juo
dina ir šmeižia komunistus. 
Štai maždaug ketvirtadalis 
danų ir puolė Į pirmojo pa
sitaikiusio miklaus fašisti
nio demagogo glėbį.

Paryžiaus antikvariato vi
trinoje buvo eksponuojamos 
penkios statulėlės, o po jo
mis užrašas - “Penki pojū
čiai“. Kai viena statulėlė 
buvo parduota, užrašas pa
keistas taip: “Keturi metų 
laikai“. Pardavus dar viena c 
statulėlę, užrašas skelbė: 
“Trys gracijos”. Kai liko 
tik dvi, užrašas buvo toks: 
“Diena ir naktis“. Pagaliau 
liko viena statulėlė, o po ja 
atsirado užrašas - “Vienat
vė”.

Si istorija skamba kaip 
anekdotas. Deja, ji sukelia 
daugiau liūdnų minčių, negu 
juoko.

48-er.ų metų sulaukęs 
danų advokatas Mogensas 
Glistrupas, turintis milijo
ninį kapitalą, pagarsėjo su
gebėjimu nemokėti jokių mo
kesčių. Sekdamas rusų li
teratūros klasiko Gogolio 
garsiuoju personažu Čičiko- 
vu, jis užregistravo 2,600 
“mirusią sielų“ - fiktyvių 
akcinių bendrovių. Teismo 
organai ilgai laužė galvą, bet 
taip ir nesugebėjo, nepažeis
dami veikiančiųjų Įstatymų, 
apdėti mokesčiais sumanų 
sukčių,

Sensacijas mėgstanti bur
žuazinė spauda visoje Dani
joje išgarsino Glistrupą. 
Tapęs “žinomu žmogumi“, 
sukčius sumanė pasinaudoti 
šia situacija. Jis ėmė skelb
ti šūkius, daryti pareiški
mus, kaip reikia tvarky
ti .. . Daniją. Ir per kele
tą mėnesių Glistrupas tapo 
didžiai Įtakinga politine fi
gūra. Jo pagarsintoji “Pa
žangos partija“, kuri, išsky
rus skambų pavadinimą, 
nieko daugiau dar neturi, šių 
metų balandžio mėnesį su
rengtoje visuomenės nuomo
nę tiriančio “Observos“ in
stituto apklausoje surinko 25 
procentus visų balsų! Iš 
penkių didžiausių Danijos 
politinių partijų tik social
demokratams pavyko vienu 
procentu pralenkti realiai nė 
neegzistuojančią “Pažangos 
partiją“! Mažai betrūko, ir 
Glistrupui būtų pavykę pri
mesti šaliai pirma laikofol- 
ketingo rinkimus. Jo šali
ninkai tada būtų gavę dau
giau kaip 30 vietų parlamen
te.

Kaip visa tai atsitiko? Nu
taręs padaryti politinę kar
jerą, Mogensas Glistrupas 
mikliai pasinaudojo Danijoje 
egzistuojančiomis negero
vėmis, kurios pastaruoju 
metu, Kraštą valdantiesiems 
sluoksniams įtraukus šalį į 
“Bendrąją rinką“, dar paaš
trėjo. Kas Danijoje gali likti 
abejingas Glistrupo šūkavi
mams: šalin mokesčius!
Jie dabar suryja nuo 40 iki 
60 procentų kiekvieno dano 
pajamų. Danijoje aštrėja 
infliacija, bloginanti žmonių 
gyvenimą. Pasirodo, Glis
trupas turi ir prieš ją “re
ceptą“. Pakaktų pasiųsti 70 
tūkstančių tarnautojų dirbti
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kad reikia ruoštis “galimam 
karui“ ir “netikėtam už
puolimui“, maoistai X suva
žiavime mušė karo būgnus 
ne todėl, kad kažkas nori 
užpulti Kiniją, o todėl, kad 
nukreiptų žmonių, pasaulio 
visuomenės dėmesį nuo vi
daus problemų, kurių Kini
joje yra per akis.

Strateginis maoizmo pla
nas paversti Kiniją pasaulio 
politiniu centru anaiptol ne
pasikeitė. Sis planas pagrįs
tas antitarybiškumu ir ardo
mąja veikla revoliucinio ir 
nacionalinio išsivadavimo 
judėjimo gretose.

Ta informacija, rašo baig
damas “Rude pravo”, kurią 
maoistai paskelbė apie X su
važiavimą, tik patvirtina 
šias išvadas, bet tebelieka 
svarbus, o gal ir svarbiau
sias, klausimas, ką būtent 
savo avantiūristiniuose pla
nuose pavyko šiems slėpynių 
meistrams nuslėpti nuo pa
saulio visuomenės.
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Kreditas Kubai
Argentinos vyriausybė su

teikė Kubos Respublikai il
galaikį 200 milijonų dolerių 
kreditą žemės ūkio ir ki
toms mašinoms pirkti. Tai 
pirmasis svarbus susitari
mas, pasirašytas po to, kai 
šių metų gegužės mėnesį 
buvo užmegzti Argentinos ir 
Kubos diplomatiniai ir pre
kybiniai santykiai. Susita
rimas naudingas abiems ša
lims - Argentina turės svar
bią rinką, o Kuba galės ge
riau tenkinti paklausą pre
kėms, kurių Argentina gali 
pasiūlyti.

Tačiau, kaip pažymi spau
da, kredito suteikimas Kubai 
reiškia žymiai daugiau, negu 
dviejų šalių ekonominį ben
dradarbiavimą. Jis dar kar
tą parodo, kaip žlunga revo
liucinės Kubos boikoto poli
tika, kaip didėja jos tarp
tautinis autoritetas.

“Kuba nėra vieniša” - 
toks šūkis buvo populiarus 
Laisvės saloje 1962 metais, 
kai JAV organizuota Kubos 
blokada atrodė esanti gana 
tvirta. Dabar, praėjus tik 
kiek daugiau kaip dešimčiai 
metų, Kuba palaiko diploma
tinius santykius su60 pasau
lio šalių. Septynios jų pri
klauso Amerikos valstybių 
organizacijai, prieš kurį 
laiką buvusiai labai paklus
nia Jungtinėms Valstijoms. 
Pirmąja šios organizacijos 
valstybe, užmezgusią diplo
matinius santykius su revo
liucine Kuba, buvo Čilė. Vė
liau jos pavyzdžiu pasekė 
Peru, Argentina, kitos ma
žesnės Lotynų Amerikos 
šalys. Šiuo metu pasiruo
šusios normalizuoti savo 
santykius su Laisvės sala 
Venesuela, Panama, Ekva
doras, Kosterika.

Prieš kurį laiką Peru so
stinėje Limoje buvo paskelb
tas vadinamosios Andų gru
pės - Čilės, Peru, Venesue
los, Kolumbijos, Ekvadoro ir 
Bolivijos užsienio reikalų 
ministrų pareiškimas dėl 
ekonominės integracijos ir 
bendradarbiavimo proble
mų. Jame minėtų valstybių 
ministrai pasisako už plačių 
ryšių užmezgimą su Ekono
minės savitarpio pagalbos 
Tarybos šalimis.

Šie du svarbūs Įvykiai - 
kredito suteikimas Kubai ir 
grupės valstybių užsienio 
reikalų ministrų pasitari
mas Limoje - ne veltui at
kreipė visuomenės dėmesį. 
Jie atspindi didžiules per
mainas, vykstančias Lotynų 
Amerikos šalyse, kurių vy
riausybių vadovai, politiniai 
veikėjai, nepaisydami vieti
nės reakcijos pastangų ir 
įvairiausių intrigų iš užsie
nio, siekia bendradarbiavi
mo su socializmo šalimis.

V. PETKEVIČIENE

Mūsų laisvietis Jonas Smalenskas iš Floridos ir Įžymusis 
Lietuvos veikėjas Justas Paleckis. Nuotrauka daryta 
Vilniuje “Neringos“ viešbūtyje, kur drg. Smalenskas buvo 
apsistojęs per viešnagę Lietuvoje.
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MŪSŲ SVEIKATOS REIKALAIS

Nutukimas
ir kova su juo

Gyd. B. Juktonienė
Vi.nas svarbiausiu žmo-<

gaus sveikatos požymiu yra 
jo kūno svoris. Jei jis nor
malus ir nesikeičia, vadina
si, organizme medžiagą apy
kaitos procesai vyksta gerai. 
Jei be aiškios priežasties 
kūno svoris staiga ima kris
ti, reikia Įtarti ligą ir 
kreiptis i gydytoją. Ne ma
žiau pavojingas ir svorio di
dėjimas, nes palaipsniui ap
kūnumas pereina i nutuki
mą. O nutukimas - jau sunki 
liga, kurią nelengva išgydyti.

Pastaruoju metu daugelyje 
pasaulio kraštu sveikatos 
apsaugos organai dideli dė
mėsi, pradėjo skirti žmonių 
nutukimui. Kuo jis pavojin
gas ?

Tai ne tik estetinis trūku
mas. Nutukusiu organizme 
atsiranda Įvairiu sutrikimų. 
Iš pradžių žmogus jaučiasi 
sveikas, tik jam sunku grei
čiau eiti, susilenkti, užsi
rišti batus, lipti . laiptais, 
nešti kad ir nedidelį nešulį. 
Vyresnio amžiaus žmonės 
tinke manyti, kad tai amžiui' 
būdingi negalavimai, tačiau 
visa tai atsiranda dėl per 
didelio svorio. Tunkant me
džiagų apykaitos procesai 
pakinta taip, kad maisto me
džiagas organizmas vis la
biau ima versti riebalais ir 
krauti juos į atsargas po 
oda, ant pilvo, vidaus orga
nų. Ir juo daugiau riebalų 
organizme, tuo žmogus turi 
didesni apetitą, daugiau val
go. Del to pasunkėja virš
kinimo organų darbas, krau
jyje padaugėja cholesterino, 
greičiau vystosi ateroskle
rozei būdingi kraujagyslių 
pakitimai. Susikaupę vidaus 
organuose riebalai spaudžia 
iš apačios diafragmą, darosi 
sunkiau kvėpuoti. Pakelta 
diafragma pakelia ir širdį, 
ji keičia savo padėtį, okartu 
su ja pasisuka ir širdies 
kraujagyslės. Dėl to neretai 
jaučiami skausmai krūtinė
je. Pagaliau suriebėja ir 
pati širdis. Ji nusilpsta, 
sustiprėja dusulys, atsiran
da širdies ligos. Be to, 
nutukę žmonės dažniau ken
čia dėl skausmų juosmens 
srityje, nes pakinta stuburo 
slanksteliai ir raumenys, 
kuriems reikia išlaikyti vis 
didesnį svorį. Nutukusiems 
gresia cukraligė. Dėl visų 
nepageidautinų pakitimų nu
tukę žmonės gyvena trum
piau, negu normalaus svorio.

Jei svoris 5 procentais 
didesnis už reikiamą, tai 
toks nukrypimas dar laiko
mas normaliu. Kai kūno 
svoris 10-29 procentais di
desnis už normalų, tai jau 
pirmo laipsnio nutukimas. 
Šiuo atveju dar nesunku su
reguliuoti svorį patiems. 
Jei kūno svoris 30-49 proc. 
didesnis už normalų, tai nu
tukimas yra antro laipsnio, 
jei 50-100 proc. - trečio 
laipsnio. Tokie žmonės - 
jau ligoniai, nelabai darbin
gi, mažai judrūs, juos reikia 
gydyti specialiai.

Reikia žinoti, kad, ne
kreipiant dėmesio i didėjantį 
svorį ir nekeičiant Įprasto 
gyvenimo būdo, galima tapti 
sunkiais ligoniais.

Kodėl žmonės ima tukti? 
Nustatyta kad maždaug 20 
procentų nutunka dažniausiai 
dėl vidaus sekrecijos liaukų 
veiklos sutrikimų, dėl Įgim
to palinkimo, o moterys - 
dažniausiai po gimdymų. Bet 
80 procentų nutunka dėl to, 
kad per daug valgo ir per 

mažai juda. I organizmą su 
maistu energijos patenka 
daugiau, negu jos išeikvoja- 
ma, o maisto perteklius, kaip 
minėjau, organizme virsta 
riebalais.

Techninė pažanga mažina 
sunkių fizinių darbų, žmonės 
daugiau dirba sėdėdami ir 
energijos eikvoja mažai. 
Miestų ir užmiesčių trans
portas nuveža i darbą, todėl 
net ir vaikščioti tenka ma
žiau. Valgoma iki soties, 
valgiui skiriama daug dėme
sio. Deja, kartais visai ne
tinkamo.

Norint išlaikyti normalų 
svorį, reikia padidinti fizi
nį aktyvumą. Pirmiausia -
vaikščioti pėstiems i darbą

Ką matėm Lietuvoje
J. P. MILLER

Vykom Į Lietuvą mėne
siui, ar daugiau. Kultūrinių 
Ryšių su Užsienio Lietuviais 
Komiteto kviečiami. Pilnai 
pasitikėjome, kad kelionė 
bus sėkminga, svetinga ir 
patenkinanti. Ir neapsiriko
me.

Į Lietuvą pribuvom rugp. 
4 dieną. Tai pats darby
metis, ir didelį darbymetį 
mes matėme. O ne mažiau 
buvom užimti ir mes.

Kur mes lankėmės, kur 
buvom ?

Vilnius, Neringos viešbu
tis, buvo mūsų centrinė vie
ta, o iš čia visur važinėjom 
po miestus ir kaimus. Ma
tėmės su daugeliu žmonių. 
Vilniuje lankėmės “Tiesos” 
redakcijoje, matėmės su at
sakinguoju redaktorium drg. 
Al. Laurinčiuku. Apiejįbūtų 
galima daug kalbėti, bet pa
sakysiu trumpai: tai viens iš 
Lietuvos talentingų rašytojų, 
gyvas mintimis, gilus žino
jime, gabus istorikas. Jis 
nežemina ir silpnesniu už 
save. Pavyzdžiui, jis pagy
rė ir mano pastangas, ir 
prašė daugiau rašinėti Lie
tuvos spaudai. Pasižadėjau.

“Gimtojo Krašto” Įstai
goje, kiek skirtingiau. Čia 
mūsų pažintys mažesnės ir 
priėmimas buvo šaltesnis. 
O gal todėl, kad mums gerai 
žinomas ir pažįstamas at
sakingasis “G. K.” redak
torius Vacys Reimeris atos
togavo Palangoje. Gaila, tą 
gerą draugą nebegalė jom su
tikti. Palikom jam dovanė
les, kurias atvežėm iš Saint 
Petersburg, Fla., nuo jo gerų 
bičiulių - Aldonos ir Povilo 
Aleknų.

Kalbėjomės su “G. K.” 
personalo nariais, drg. J. 
Kuckaliu, J. Lukoševičium 
ir kitais. Palikom jiems 
mūsų rašinėlįiš trumpų su
sitikimų ir patyrimų mūsų 
svečiavimosi Lietuvoje lai
ku. Gal sunaudos - patal
pins laikraštyje.

Lankėmės L. K. Partijos 
archyvuose ir norėjom pasi- 

arba bent iš jo. Jei darba
vietė labai toli nto namų, 
dalį kelio eiti pėsčiam.

Būtina sutvarkyti mitybą. 
Valgyti ne rečiau, kaip 4-5 
kartus per dieną tiksliai nu
statytomis valandonis. Nie
kada nepersivalgyti, o ypač 
vakarienės. Jei re:kia, lai
kytis dietos - atsisakyti 
riebių produktų, riboti 
sviesto kiekį (per dieną su
valgyti 10-15 g), bulves (su
valgyti tik 1-2 bulves per 
djeną), visai nevartoti sal
dumynų, konditerijos gami
nių, alkoholinių gėrimų, o 
daugiau daržovių, ypač su 
aliejumi, vaisių, lieso pieno 
ir varškės, liesos virtos žu
vies, liesos virtos mėsos. 
Duoną valgyti tik rupią. Vie
ną dieną per savaitę pasi
rinkti iškrovimo diena.

Nutukimą gydyti nelengva, 
reikia tam didelio noro ir 
valios, kur kas lengviau nuo
lat sekti svorį ir normuoti 
mitybą.

LAISVĖ

jau žinoma, šią valstiją at
stovauja automašinų mies
tas Detroitas. Čia gyvena

matyti su geru ir mielu d rau
gu R. Šarmaičiu, bet labai 
gaila, jis buvo išvykęs kur 
tai į Gruziją, sveikatos rei
kalais. Taip ir nepavyko su 
juo pasimatyti.

Su drg. V. Kazakevičium, 
Komiteto atstovu, matėmės 
daug kartų. Jis atsakingas 
už visą veiklą, už didelius ir, 
smulkius reikalus kurių yra 
labai daug. Svarbios yra 
pareigos, ir jis sėkmingai 
jas veda. Ačiū jam už jo 
dideles pastangas rūpintis 
mūsų kelione į Lietuvą bei 
pastangomis.

Drg. L. Kapočius yra di
delis spaudos darbuotojas, 
rašytojas, istorikas. Jis 
šiuo kartu ruošia spaudai 
Amerikos Socialistų Parti
jos istoriją, o toje istorijo
je jis numato būtiną reikalą 
inkorporuoti - Įtraukti ir 
Amerikos pažangiųjų lietu
vių veiklą. Jis teisingas. 
Prieš Amerikos Socialistų 
Partijos skilimą, kuris Įvy
ko 1919 metais, arti 6,000 
lietuvių buvo tos partijos 
nariais, ir vadinosi Lietuvių 
Socialistų Sąjunga. Dabar 
tos Sąjungos nėra,kaip be
veik nėra ir Amerikos So
cialistų Partijos. Bet istori
jos rašomos apie mažesnės 
vertės dalykus, tai yra verta 
parašyti ir apie A. S. P. vei
klą, kuri savais laikais buvo 
Amerikos pažangių darbi
ninkų vadovybėje.

IR VĖL SUKĖLĖM 
DULKES

Viešėjom Lietuvoje arti 
vieno mėnesio. Sugrįžom ir 
radom Floridoje dar nepa
kenčiamą karštį. Lietuvoje 
buvo taip gražu, oras tyras- 
malonus. Floridos gi duš- 
numų nebegalima “pakelti’ . 
Leidomės Į šiaurę, Į Michi- 
ganą prie Kanados sienos.

Šukelėm dulkes ant kelių 
net per 5-kias valstijas - 
Georgia, Tennessee, Ken
tucky, Ohio ir Indiana, iki 
pasiekėm Michiganą. Kaip

Penktadienis

Rochester, N.Y.
gi Helen Brazauskienė iš 
Hartfordo gražiai padainavo 
ir palinksmino susirinku
sius.

Ieva Mizarienė ir P. Venta 
kalbėjo apie šių dienų padėtį 
ir “Laisvės” vajų. Ačiū vi
siems už atsilankymą, dai
nas ir kalbas.

A. Yuškevičienė ir Helen 
Brazauskienė daug pasidar
bavo su bilietais. Antanina 
Mockaitienė ir Alice Morris 
pagelbėjo dirbti virtuvėje ir 
patarnavo prie stalų. Pirko 
bilietus,bet jų gyvenimo ap
linkybės nedaleido dalyvauti 
su mumis, Ida Abažienė, S. 
Kutelis, Helen Paugis, Bar
butė Kiudulienė ir W. Dūda.

Tariame širdingai ačiū vi
siems, kurie prisidėjo su 
darbu ir doleriais. Jūsų r 
darbas ir doleriai eina mūsų 
spaudos ir apšvietos reika
lams.

Komisija buvo susirinkusi 
ir padarė atskaitą iš paren
gimo. Uždirbtus pinigus pa
skirstė sekančiai. “Lais- 
vei” $100, "Vilniai” $25, f 
“Daily World” $25, "Liau- 
dies Balsui” $10 ir “Dar
bui” $10.

Komisija: M. Svinkūnie- 
nė, William Yokubonis ir 
J. Vaitonis.

Sužinojome, kad serga 
mūsų geras draugas Antanas 
Rakoža, Literatūros Drau
gijos narys ir “Laisvės” 
skaitytojas.

Mes linkime jam geros 
sveikatos ir greitai pa
sveikti.

M. SVINKŪNIENĖ

Pas mus mirimai labai 
padažnėjo. I trumpą laiką 
netekome trijų gerų draugų 
ir Gedimino draugijos narių. 
Mirė Peter Žirgulis, Frank 
Kurkulis ir Jonas Pabijons- 
kaso Visi buvo laisvų pažiū
rų ir visi trys buvo laisvai 
palaidoti. To jie gyvi būda
mi reikalavo ir taip buvo 
padaryta. Didelė garbė jų 
šeimoms ir jų vaikams, kad 
tėvų reikalavimą išpildė. 
Taipgi laidotuvių direktorius 
George Savige mandagų pa
tarnavimą suteikė.

MŪSŲ LIGONYS

Švedienė randasi Nursing 
Home.

Geo. Miller serga savo 
namuose.

Geo. Grizas - operuotas.
N. Baltakienė - Nursing 

Home.
M. Trilikauskienei abi ko

jos nuplautos.
L. Bekešienė - Nursing 

Home.
***

Gedemino Draugystės su
sirinkimas Įvyks sekmadie
nį, spalio 14 d. 2:30 vai. po 
pietų, 975 Joseph Ave., uk
rainiečių klube. Nariai ma-1 
lonėkite dalyvauti. Taipgi ir 
LLD 50 kuopos nariai malo
nėkite atsilankyti. Aptarsi
me spaudos reikalus ir su
tvarkysime “Laisvės” vajų 
del gavimo naujų skaitytojų 
ir atnaujinimo išsibaigusių 
prenumeratų.

P. J. M.

Brockton, Mass.
“Laisvės” skaitytojas Jo

nas Sastavickas rugpiūčio 
mėnesį lankėsi su turistų 
grupe Tarybų Lietuvoje. 
Buvo užėjęs pas mane ir pa
pasakojo savo įspūdžius.

Jis sakė važiavęs ir ėjęs, 
kur tik norėjęs. Busais va
žinėjimas labai pigus. “Bu
vau Druskininkuose, bet dau
giausia Vilniuje. Suėjau savo 
seseris, jų vaikus ir kitas 
gimines. Tie turistai, kurie 
važiuoja pas giminesni kai
mus, gauna palydovą. Jei 
sveikas būsiu, tai sekamais 
1974 metais vėl vyksiu i 
Lietuvą.*'

Sastavickas sako: Suėjau 
su keliais dipukais, tai jie 
netiki, ką aš pasakojau. 
Matomai po antrojo karo pa
bėgėliai labai atsilikę, ne
progresuoja. Kai aš buvau 
Lietuvoje su turistų grupe 
1961 m., tada lankiausi
Druskininkuose, Trakuose, 
Kaune, šakių mieste, kuris 
man buvo žinomas nuo jau
nystės. Ten gyvena mano 
sesers duktė ir netoli šakiu c 
kiti giminės. Karo metu 
šakiai buvo labai sugriauti, 
bet dabar naujai atstatyti. 
Su busu mus nuvežė i Biliū
nų kolūkį, kur mus pavaiši
no, taipgi suruošė koncertą 
ir šokius. Paskui nuvežė i 
Palangą, Klaipėdą, kuri karo 
metu buvo daug nukentėjusi, 
nuvežė Į Kuršių marių pa
kraštį. Pamatėme daug 
smiltynų kalnų.

Tie turistai, kurie buvo 
Lietuvoje 1961 m., buvo la
bai patenkinti ir dėkingi Ta
rybų Lietuvos valdžiai.

GEO. SHIMAITIS

Waterbury, Conn.
Parengimas, kuris Įvyko 

rugsėjo 16 dieną spaudos 
naudai, gerai pavyko. Žmo
nių atsilankė nemažai'- ne 
tik vietinių, bet ir iš kitų 
miestų.

Dainininkai iš Brooklyn, 
N. Y., vadovybėje Mildred 
Stensler, ir solistai Victor. 
Beker ir N. Ventienė, taip

ir nemažai mūsų tautiečių.
Pasukom į Ludington pas 

prietelius Petrą ir Marytę 
Smalsčius.

Pasiekti Ludingtoną iš 
Floridos greitkeliais nėra 
sunku, bet toliai nemaži- 
1,500 mylių. Automašina 
gauna gerai sušilti.

Reiktų pasakyti, kad kelyje 
per šias visas valstijas ma
tėm labai gerą derlių. Ku
kurūzai kaip siena! Soja 
pupelės dar puikesnės - pla
tūs laukai, ypatingai Ohio 
ir Indiana valstijose. Tada 
farmeriams didelės paja
mos.

Pasiekėm Michigano so
dus. Jie atrodo daug pras
čiau, negu bent kada pir
miau. Pavasario šalnos pa
kenkė visiems vaisme
džiams, pradedant nuo vyš
nių ir baigiant kriaušėmis 
ir obuoliais. Persikų kaip 
ir nebuvo, o jei kur koks dar 
užsikabino, tai bušelis aš- 
tuoni doleriai! Kriaušių bu
šelis keturi doleriai, obuo
lių taip pat keturi doleriai.

Už kainų kėlimą negalima 
tik šalną kaltinti. Čia kaltė 
[mūsų sistemos, kaltė mūsų 
pinigų vertės - dolerio. Jis 
paliko mažavertis ne tik na
mie, bet ir užrubežyje. 
Nieks jo nebenori, visi nuo 
jo kratosi. Aš keičiau Ta
rybų Sąjungoje Amerikos do
lerius i T. S. rublius, ir 
gavau palyginant du rublius 
už tris dolerius. Arba štai 
kaip: keičiau $300 ir gavau 
203 rublius. O negeriau ir 
pasaulinėje pinigų (aukso 
kaina) rinkoje. Už 1 - (vie
ną) . unciją aukso mokasi 
$129, kartais truputį dau
giau arba mažiau. Tai tik 
prieš kelis metus Amerikos 
doleris nustatė aukso kainą, 
ir ji buvo $32 už vieną un
ciją aukso.

Kainos ant visko aukštos 
ir jos žemesnės nebebus, 
iki Amerika nesustiprins 
savo valiutos, nesustiprins 
dolerio, iki jam nepadės 
aukso pamato.

Sakoma, kad šiemet kvie
čių bušelis (bušelis sveria 
60 svarų) bus $4.60, kukurū
zų buš. - $6, Soja pupelių 
buš. - $8 iki $12.

Važiuojant miestas nuo 
miesto, jau ne visur gali 
gauti kuro (gasolino) nusi
pirkti. Jau daug stočių už
darytos,, išėjo iš biznio. 
Smulkiuosius kuro stočių sa
vininkus’ stambiosios kom
panijos užsmaugė.

Dabar žodis apie mūsų bi
čiulius P. ir M. Smalsčius 
Ludingtone ir kitus pažan
giečius, gyvenančius garsio
je Michigano farmerių apy
linkėje. Sakau, garsioje iš 
praeities. Praeity čia lan
kėsi ir kalbėjo geriausi ir 
garsiausi kalbėtojai, didžiu
moje pažangiečiai. Čia buvo 
ruošiami koncertai, kuriuo
se dainavo patys geriausi 
dainininkai. To viso nėra 
dabar, nebėra. Dar yra ke
letas senosios kartos veikė
jų, ir jie darbuojasi kiek 
išgali. O tarp jų vadovybėje 
yra Marytė ir Petras Smals
čiai, Ona ir Raymond as Sta- 
kūnai. Yra keletas pažangio
sios spaudos rėmėjų, bet jau 
veiklos nėra iš ko sudaryti.•

La Paz. Bolivijos polici
ja areštavo 89 unijų vadus. 
Kaltina juos suokalbiu nu
versti militarinį režimą.

Kelios didžiosios unijos 
paskelbė streiką. Streikie- 
rial reikalauja paleisti iš 
kalėjimų unijų vadus. Jeigu 
nebus paleisti jie iš kalėji
mo, tai gali kilti generalinis 
streikas.

Amerikoje $9.00 metams,
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Boston, Mass.
LLD 2 kuopa ir Klubas 

laikė susirinkimą rugsėjo 22 
d. 1 vai. po pietų. Nedaug 
narių teatsilankė. Nutarė 
“Whist party” laikyti 2 va 
landą po pietų, toje pačioj 
svetainėje (318 Broadway) 
jeigu ją pataisys.

Susirinkimas išrinko 
“Laisvės” vajuje darbuotis 
Elizabeth Repšienę. Ir k na* 
kurios kitos narės pasižadč 
jo jai padėti. Taipgi nutarė 
“Laistės” vajui paskiri i 
virš du šimtus doleriu >’ 
abiejų organizacijų.

' E. REI

PASTABA

Čia yra vajininkės adresas 
ir telefonas. Visais vajaus 
reikalais prašome prie jo a 
kreiptis.

Mrs. E. V. Repšius 
493 Columbia Rd.

Dorchester, Mass. 02 <25 
Phone: 282-4026

Oakville, Conn.
Serga mūsų geras draugas 

Theodore Morris, Alice u 
raičiutės vyras. Gavo anų a 
širdies smūgį ir randasi \ a- 
terburio ligoninėje jau h ?e 
tas savaičių.

Jis buvo mūsų parengi nų 
nuolatinis lankytojas ir rė
mėjas. Mes visi linkime jam 
geros sveikatos, kad jis 
greitai pasveiktų ir būtų su 
mumis.

M. SVINKŪNIENĖ

VAJUS
QAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ PRENUMERATŲ

$1.00 Nuolaida “Laisvę” Naujai 
Užsisakantiems Amerikoje

J Lietuvą nuolaidos nėra, nes brangiai 
kainuoja ten laikraščio pasiuntimas.

VAJUS PRASIDĖS SPALIO 1 DIENĄ IR TŲSIS i R SS Į 
MĖNESIUS IKI ŠIŲ METŲ GRUODŽIO 31 DIENOS.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labri j 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu n 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

DOVANOS VAJININKAMS
1-ma $50; 2-ra 45; 3-čia $40; 4-ta $35; $5-ta $30; Į 
6-ta $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10;

KONTESTAMS KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnau jin
tas prenumeratas 1 punktas nuo 25Č. Už aukas 
arba pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50Č.
KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTESTANTAMS 
(VAJININKAMS) TIK JEIGU JIE PATYS PRISIUS 
PINIGUS. PINIGAI GAUTI PER KITUS NEBUS 
KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

$15,000 FONDAS
Apart ieigų už prenumeratas ir skelbimus, turimo 

ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, kad 
“Laisvė” gyvuotų. Per šį vajų sieksime ir vėl šia n 
svarbiam reikalui sukelti $15,000 fondą. Tai pada
rykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

Užsakykite “Laisvę” Savo Giminėms 
Ar Draugams Į Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėkingi Už Tą Dovaną.

■LAISVES” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:
$5.00 pusei metų
(N. Y.) met. $10.00; $5 SuDalyje Queens apskrities 

pusei metų
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Pietų Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

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

K
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Hartford, Conn

SPAUDAI PAREMTI

pietūs ir koncertas
rengia

Lietuviu Moterų Klubas ir Laisvės Choras

sekmadienį, spalio 28 d., 1 vai. po pietų

157 Hungerford St., Hartford, Conn.

meninė programa.Bus geri pietūs ir graži
Kviečiame visus Hartfordo ir apylinkės lietuvius.
Tikimės turėti svečių ir iš toliau.

N a shua

MIRUS

William Wilkosky
Reiškiame giliausią užuojautą

žmonai Marei, sūnui Jonui,

dukroms Margaret Alexander

Yutis, ir žentams

M K AR PAWICIAI

Iš LLD 198 KP. VEIKLOS
Rugsėjo 14 d. įvyko kuopos 

susirinkimas. Buvo rapor
tuota iš kuopos veiklos. Per
skaitytas laikraščio “Peo
ple’s World” prašymas pa
gelbėti lapkričio 4 d. pa
rengime suomių salėje Ber
keley, Calif. Mūsų kuopos 
narys Vincas Burda sumo
kės parengimo išlaidas ir 
visas pelnas eis šiam laik
raščiui.

Ks. Karosienė kalbėjo apie 
Pasaulinį Taikos kongresą, 
kuris ivyks spalio 25-30die
nomis Maskvoje. Tam tiks
lui paskirta iš kp. iždo $25.

Kalbėta apie paramą 
Urugvajaus “Darbui”, kuris 
mini spalio mėn. 38 metų 
sukaktį. Iš kp. iždo pa
skirta $38.

Be to, kp. narys I. Kama
rauskas, grįždamas iš Ta
rybų Lietuvos, buvo sustojęs 
Chicagoje ir dalyvavo “Vil
nies” piknike rugpj. 26 d. 
Jis ten surinko $200, tai 
kartu pasiųsta “Darbui” 
$238.

Nutarta surengti 198 kp. 
parengimą spalio 14 d. Suo
mių salėje, Berkeley. Pra
šome visų nepamiršti daly
vauti.

Kuopos 
Ksavera 
Meksiką
vaite laiko.

I. Kamarauskas plačiai 
pakalbėjo kuopos susirinki
me, ką jis matė Lietuvoje. 
Jis aiškino, kad Tarybų Lie
tuva sparčiai žengia pir
myn, daro didelį progresą 
visose gyvenimo srityse. 
Jis atvežė šiltus linkėjimus 
iš Lietuvos kaliforniečiams. 
Sakė, parašys spaudoje įs
pūdžius.

Sekamas kuopos susi
rinkimas įvyks spalio 12 d. 
Prašome visų dalyvauti.

nariai Juozas ir 
Karosai išvyko i 
praleisti ten są-

MIAMI, FLA.

Sveikinu gerbiamą “Laisvės” visą kolektyvą, 
Tarybinės Lietuvos visus valdžioje darbuotojus, 
JAV ir Lietuvoje plunksnos rašytojus, mokslo, 
kultūros ir meno veikėjus, knygų ir laikraščių 
skaitytojus ir spaudos rėmėjus.

Jus visus sveikinu su SPALIO REVOLIUCIJOS 
ŠVENTOMIS. Linkiu, kad visur būtų taika, ramy
be, draugiškumas, pasitikėjimas ir bendradar
biavimas.

Pažangos pergalė, laisvė ir laimė!
J. SMALENSKAS

MINĖJO MEKSIKOS
NEPRIKLAUSOMYBE<

Now is the time to send your

GIFTS for RELATIVES IN USSR
for the Holidays Season 

MOTORCYCLES, REFRIGERATORS, WASHING 
MACHINES, TELEVISION SETS, CAMERAS, 

FURNITURE, SEWING MACHINES
Also clothing, fabrics, furs, watches 

and food products
New Models of Automobiles

ZHIGULI VAZ-2101
ZHIGULI VAZ-2102-Station Wagon 
ZHIGULI VAZ-2103-New Model 
MOSKVITCH 408 - IE 
MOSKVITCH 412 - IE 
ZAPOROZHETS ZAZ-968

* * *
PODAROGIFTS, INC.

is the ONLY firm in the USA which sends GIFT 
CERTIFICATES through VNESHPOSYLTORG without 
any intermediates, banks, etc.
PODAROGIFTS, INC. is the only firm in the USA 
that produces evidence of delivery in accordance with 
its agreement with VNESHPOSYLTORG
For our customers convenience orders can be placed 

with any of our affiliates:
Package Express & Travel Agency, 
1776 Broadway, New York, N.Y, 10019 
Globe Parcel Service, Inc., 
723 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 
Cosmos Parcel Express Corp., 
488 Madison Avenue, New York, N.Y. 10022
or directly with our Main Office:

PODAROGIFTS, INC.
240 Fifth Avenue New York, N. Y. 10001. 

(Between 27 and 28 Sts.) 
Telephone: 212-685-4537 
Open Saturdays until 5:00

Rugsėjo 15-16 dienomis 
buvo čia atžymėta Meksikos 
nepriklausomybės 163 metų 
sukaktis. Buvo suruošta de
monstracija. Žygiavo nuo 
miesto rotušės iki Muziejaus 
parko, kur įvyko iškilmin
gas minėjimas. Dalyvavo 
chorai, baletas, jaunuolių 
grupė vykdė šokius ir dai
nas. Visur skambėjo revo
liuciniai šūkiai.

Buvo priminta, kad 1810 
metais Meksika išsilaisvino 
iš kolonialistų ispanų. Pa
žymėta, kad dabar Puerto 
Rico salos reikalauja nepri
klausomybės.

I. K-KAS

Chicago, III.
B. SALAVEICIKO
ASMENYJE NETEKOME
ŽYMAUS VISUOMENININKO

Rugsėjo 8 diena drg. Be
nediktas Salaveičikas-Salvin 
dalyvavo drg. Vinco Andrulio 
gedulo mitinge. Su visais 
sveikinosi, bučiavosi ir ma
loniai šypsojosi. Užklaus
tas, kada atvyko iš Tampa, 
Fla., atsakė, kad tik vakar, 
nes norėjo dalyvauti šiame 
gedulo mitinge. Dar už
klaustas, ar ilgai mano pasi
svečiuoti Čikagoje, atsakė, 
jog nemano ilgai būti, bet 
tikrai dar nežino, kada grįš į 
Floridą,

Rugsėjo 14 dieną per tele
foną gavome žinią, kad drg. 
Benediktas Salaveičikas jau 
sukremuotas ir jo pelenai 
bus palaidoti Lietuvių Tauti
nėse kapinėse, kur palaidota 
jo žmona Josephine Salavei- 
čikienė-Martinaitė, kuri

mirė 1946 metais spalio 16 
dieną.

Iš dukrų sužinojau, kad 
velionis rugsėjo 11 d. rytą 
pradėjo jaustis nesmagiai, 
bet atsikėlė, nusiskuto ir 
apsirengė, tačiau po to su
manė dar pailsėti, bet neil
gam. Pradėjo šaukti dukras, 
kad jį labai skausmai su
spaudė. Jos pašaukė gydy
toją, ir vėliau ugniagesių 
ligoniams vežti automašiną, 
kur paskubomis nuvežtas į 
Holy Cross ligoninę. Po 
kelių valandų iš čia nuvež
tas į Billings ligoninę. Čia 
buvo dedamos visos pastan
gos jo gyvybei išgelbėti, bet 
veltui, pasileido kraujas po 
visą kūną, nes širdis jau neį
stengė jo išnešioti ir štai, 
rugsėjo 12 d., 5:15 vai. po
piet, Čikagoje sustojo pla
kusi jo jautrioji širdis.

Taip, maždaug, pabaigė 
paskutinę gyvenimo kelionę 
mūsų mielas idėjos draugas, 
nenuilstantis visuomenės 
veikėjas Benediktas Salavei
čikas.

Velionis gimė ir augo Lie
tuvoje, Jurbarko apylinkėje, 
Skirsnemunės kaime. I šią 
šalį atvyko 1902 metais. 
Apsigyveno Rytinėse valsti
jose, o kiek vėliau atvyko į 
Čikagą ir čia ilgus metus 
gyveno. Bet,išėjęs į pensi- 
lą, apsigyveno Floridoje. 
Pirmiau gyveno St. Peters- 
burge, vėliau Tampa, Fla.

VYŠNUTE

Hartford, Conn.
Rugpiūčio 23 d. Namo 

Bendrovės parengimas gra
žiai pavyko, publikos buvo 
vidutiniai. Maišėsi ir jau
nosios kartos svečių. Buvo 
linksma juos matyti. J. 
DeCarlis ir H. Carlson pa
teikė skanius pietus. Visų 
nuotaika buvo gera. Visi 
jautėmės kaip kokioje dide
lėje šeimoje ant švenčių.

Spaudos naudai parengi
mas jau netoli. Ar visi pa
sirengę būti šiame mūsų 
metiniame susitikime? La
bai kviečiame visus. Turė
sime puikią, įvairią meninę 
programą. Dainuos mūsų 
mylimos solistės W. Hollis 
ir Elenutė Brazauskienė. 
Be to, Laisvės Choras pa
sirodys su naujomis dainelė
mis, kurias dabar pasiryžu
siai mokosi. Taipgi pakar
tos ir kai kurias senas dai
nas. Bus malonu pasiklau
syti ir paremti laikraštį 
“Laisvę”.

Taigi, spalio 28 dieną 1 
vai., sekmadienį, visi ir vi
sos būkite 157 Hungerford 
St. salėje. Lauksime visų 
jūsų, mieli bičiuliai.

Drg. G. Silks jau geriau 
jaučiasi, randasi poilsio na
muose. Daktaras sakė Onu
tei, kad neužilgo galės jį 
pasiimti į namus savo prie- 
žiūron. Geriausi linkėjimai 
jiems abiems!

V. K.

New Haven, Conn.
Rugsėjo 14 d. St. Peters

burg, Fla., mirė Kazys So- 
liūnas. Jo palaikai buvo čia 
paveržti ir palaidoti.

Drg. Soliūnas buvo 92 metų 
amžiaus. Paliko liūdinčius 
žmoną Tęsę, sūnų Charlį ir 
dukterį Mildred su šeimo
mis. Buvo “Laisvės” skai
tytojas.

Gaila gero, puikaus žmo
gaus. Ilsėkis, Kazy, amži
nai.

Taipgi mirė Jonas Latvis, 
seniau buvęs geras veikėjas 
ir kovotojas už žmonijos 
šviesesnį rytojų. Paliko liū
dinčius sūnus su šeimomis. 
Buvo “Laisvės” skaitytojas.

J. KUNCAS

Tėvas irsimus

Tai dr. Antanas Petriką
(iš dešines) ir sūnus Arthu- 
ras Petriką prie “Laisvės” 
pastato. Abudu dalyvavo 
praėjusį sekmadienį vajaus 
atidarymo parengime ir lin
kėjo pasisekimo sukelti pen
kiolikos tūkstančių dolerių
fondą.(

Brockton, Mass.
“Laisvės” vajus jau pra

sidėjo. Aš pagelbėsiu 
“Laisvę” ir “Vilni” atsi- 
naujinti tiems, kurie ateis 
pas mane į namus, ir per
duosiu vajininkui S. Rainar- 
dui.

Aš karštai rekomenduoju 
ir dipukams šiuos laikraš
čius užsirašyti. Geriau su
prasite pažangų darbininkų 
judėjimą čia Amerikoje ir 
Tarybų Lietuvoje. Ten dabar 
mokslas visur klesti. Buvo 
pas mane netikėtai užėjęs 
J. Patinskas, kuris praeitą 
vasarą su J. Sastavicku jau 
antru kartu lankėsi Lietuvo
je. Jis sako, kad Lietuvoje 
žmonės dabar gerai gyvena, 
tik gal perdaug baliavoja.

G. SHIMAITIS

St. Petersburg, Fla.
Ilgametis West Haven, 

Conn., gyventojas, keletą 
metų pagyvenęs šiame mies
te, sulaukęs 92 metus am
žiaus, Kazimieras Sholunas 
mirė. Jo palaikai nuvežti 
ten, kur jis pirmiau gyveno, 
ir rugsėjo 19 d. palaidoti. 
Velionis buvo gimęs Lietu
voje, Beviršių kaime, Su
valkijoje.

Paliko žmoną Tessę, duk
terį Mildred, Cunningham 
su šeima, sūnų Charlį su 
šeima, tris anūkus ir du 
proanūkius. Tarybų Lietu
voje brolį ir seserį, kitą 
seserį Argentinoje, bei kitus 
gimines ir draugus.

I laidotuves susirinko di- c
dokas būrys Kazimiero 
draugų suteikti jam paskuti
nį patarnavimą, atsisveikinti 
ant visados. Juozas Kuncas 
prie karsto pasakė tinkamą 
kalbą, nušviesdamas Kazi
miero ilgo gyvenimo kelią.

Velionis buvo lėto būdo 
žmogus, stengėsi su visais 
žmonėmis gražiai sugyventi, 
visus gerbė ir mylėjo. Pri
klausė LLD 45 kuopoje ir 
SLA. Jam Floridos oras 
labai patiko, džiaugėsi, kad 
jam teko nors ant trumpo 
laiko čia apsigyventi. Lan
kydavosi pažangiečių pra
mogose, kol buvo stipresnis. 
Vėliau sveikata jam nebelei
do į pobūvius atvykti ir su 
draugais kartu praleisti 
linksmesnę valandėlę.

Tegul jam šiame konti
nente bus lengva žemė ilsė
tis.

Tessie Sholunienė,neteku
si gyvenimo draugo, karštai 
dėkoja Juozui Kuncai už gra
žią kalbą prie jos vyro 
karsto, ir vaikams už pa
dėjimą sutvarkyti šermenis, 
laidotuves ir kitus dalykus 
šiose liūdnose valandose. 
Taip pat ta pati padėka vi
siems kitiems, kurie kuo 
nors prisidėjo.

VIKUTIS.

San Francisco, Cal.
Nuoširdžiai sveikinu WALTER KERšULį jo 85 

metų gimtadienio proga.
Taipgi nuoširdžiai sveikinu mūsų darbščiaja 

MARYTĘ GINAITIENĘ josios gimtadienio progai 
Ji rugsėjo mėnesį minėjo 70-tąjįgimtadienį.

Vėlinu jums abiem, gerieji draugai, geriausios 
sėkmės gyvenime ir veikloje, sveikatos, negęstan
čios energijos ir ilgų, ilgų metų.

VALE sutkienE

I

I

So. Boston, Mass.

1973 m. spalio 1 d.

Mirus

Onai Eloshides

Reiškiame giliausią užuojautą sūnui Algirdui 
Kelsey, jo žmonai ir dviem anūkėm, taipgi ir 
josios draugams ir draugėms.

Brolis - PETRAS SIAURYS
Marti - ELENA SIAURIENE

Woodhaven, N. Y.
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Niujorko Lietuvių Moterų Klubas

minės

VILNIAUS MIESTO 650 METŲ 
SUKAKTUVES

Sekmadieni, 1973 m. spalio 14 d.

LAISVES SALEJE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Pradžia: 2 vai. po pietų Įėjimo auka: $3.00

Turėsime svečių iš Vilniaus. Aido choras su 
savo solistais, vadovybėje Mildred Stensler, iš
pildys meninę programą. Bus ir daugiau Įvai
rumų.

Po programos bus vakarienė - vaišės, kokias 
tik Moterų Klubo narės gali pagaminti.

KVIEČIA KOMITETAS

“LAISVES” REIKALAI
“LAISVES” FONDUI AUKOS ĮTEIKTOS RUGSĖJO 30 D 
PER ATIDARYMĄ VAJAUS NEW YORKE

Walteris ir Bronė Keršuliai. ...... 
Antanas ir Ilsė Bimbai ......... 
Lietuvių Namo Bendrovė ........ 
Anna Phillipse, Stamford, Conn. . . . . 
Walter ir Amelia Juškevičiai, Stamford, 
Vincas Baltrušaitis ........ 
Aido Choras ............ 
Povilas Bechis, Great Neck, N. Y. 
Niujorko Lietuvių Moterų Klubas . 
Suzana Kazokytė (Jones), Frackville, Pa 
Elena N. Jeskevičiūtė .......... 
Pranas Yakstys ............. 
Motiejus Klimas, E. Brunswick, N. J. . 
Jonas Siurba ............... 
Jonas ir Henry Juškai ........................  . .
Liet. Literatūros Draugijos 185 kuopa . 
Kaziūnė Čeikauskienė .... 
Ruth Bell, Monroe, N. Y. . . 
Jonas ir Anastazija Kauliniai 
Domicėlė Galinauskienė . . .
J. B. (per H. Feiferienę) . .
Anna Quater (Kvedaraitė) . . 
Marcelė Sukaitienė ..... 
Ieva Mizarienė .........................
\ f. Si m on ....... . ... 
Petras ir Elena Siauriai . . 
Vladas Misiūnas ir žmona . .
K. Levanas .......... 
Anne Yakstis ......... 
M. E. Liepai .........

O

VE K YORKO
NAUJIENOS
Metropoliteno eperos ir 

| miesto operos muzikantai 
susitarimu baigė streiką, 
laimėdami geroką algų pa
kėlimą. Bet N. Y. Simfoni
jos orkestro muzilantai jau 
paskelbė streiką.

Romos katalikų mokyklų 
mokytojai tebes;reikuoja. 
Sakoma, mokyklose vaikus 
moko mokytojų pavaduoto
jai. Atrodo, bando streiką 
sulaužyti.

Patrolmenai policistai 
pridavė majorui Lindsay 
reikalavimus pakelti algas, 
kad jos būtų didesnės už 
gaisragesių. Jie irgi kalba 
apie streiką.

LAISVE

M,

JOHN GALIO

Komunistų kandidatas 
miesto tarybai John Galio 
ragina rinkimuose balsuoti 
už komunistų kandidatus, nes 
kitų partijų kandidatai visai 
nesirūpina darbo žmonių 
reikalais.

Pietiniame Bronxe gais
ras privertė išsikraustyti iš 
šešių namų 30 šeimų.

Laiškai iš Lietuvos
(Iš laiškų niujorkiečiui Jonui 
Mikailai)

džiai susibūrę tokiai gražiai 
ir kilniai veiklai. Ypač mane 
sujaudino, kad ligos atveju 
vieni kitus suprantate, stip
rinate tiek moraliai, tiek 
materialiai, ir tai labai 
kilnu.

Malonu, kad taip gražiai 
atsiliepėte apie Lietuvą ir 
mums taip brangų Vilnių. 
Kad kartu su mumis džiau
gėtės mūsų pasiektais lai
mėjimais, Įžvelgėte ir pa
kritikavote trūkumus, juk ne 
paslaptis, kad jų pasitaiko. 
Atsiradus galimybei, ir to
liau su malonumu skaityčiau 
Jūsų “Laisvę”.
STANISLAVA BUTAVlClENĖ

Jonas ir Anastazija 
Kauliniai

Pramogų Kalendorius

SPALIO 14 D.

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubas minės 650 metų Vil
niaus miesto sukaktuves, 
Laisvės salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park,

S P A LIO 28 D.

Tarp lietuvių
Woodhaveniečiai Petras ir 

Elena Siauriai pergyvena 
liūdnas valandas. Petro se
suo Ona Eloshides, gyvenanti 
So. Boston, Mass., mirė spa
lio 1 d. Laidotuvės įvyko 
spalio 4 dieną. Jose dalyvavo 
ir draugai Siauriai. Velionė 
buvo pašarvota Joseph Lubin 
šermeninėje.

Laisviečių vardu reiškiu 
giliausią užuojautą Petrui ir 
Elenai.

* * *
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubo narė Agnes Petr ūkai - 
tienė, kuri gyvena Buzzard’s 
Bay, Mass., prisiuntė $10 
Klubui ir rašo: “Linksma 
girdėti, kad jūs moterys vi
sos taip gražiai darbuojatės. 
Linkiu jums sveikatos ir kad 
dar ilgai gyvuotumėt.

* * *
Teko sužinoti, kad Detroi

to žymi veikėja Stefanija 
Masytė ir jos mamytė Teofi
lė išvyko atostogoms Į Kali
forniją. Jos mano ten pa
būti tris-keturias savaites.

Mes linkime joms smagiai 
praleisti laiką.

* *

Mūsų senas 
spaustuvninkas
lomskas senokai jau nebe- 
sveikuoja. Jis dabar gyvena 
pas savo giminaitę Brookly- 
ne.

Linkime Petrui sveikatos.
IEVA

Ozone Parke Laisvės sa
lėje filmų rodymo popietė. 
Ruošia LLD 185 kp. Jurgis 
Klimas ir Jonas Grybas pa
rodys labai įdomius filmus. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Do
vana tik $1.

Seniai jau bematėme Joną I
ir Nastutę Kaulinius mūsų SPALIO 28 D. 
parengimuose. O buvo toki
laikai., kad neįvyko nei vienas “Laisvės” fondui pietūs 
pobūvis be jų. Mes jų visi įvyks Spalio 28 d., 1 vai. po 
pasigendame. pietų, Hartford, Conn. Ruo-

Jonas ir Nastutė atvyko iš gia. L. M. Klubas ir Lais- 
Lietuvos apie 1913 metus į vės choras. Bus graži me- 
Central Brooklyną ir ten iš- njn§ programa ir geri pietūs 
gyveno gana ilgai. Ten gimė už prieinamą kainą, 
ir užaugo jų sūnus Zigmas. 
Jie ten priklausė visose 
mūsų pažangiose draugijose. 
Ten buvo įkurtas Darbinin
kų Choras. Kauliniai, abu 
geri dainininkai, buvo pir
mieji choro nariai. Nastutė 
dainuodavo ir solo.

Po kiek laiko jie persike- 
lė i Maspethą. Ten tuoj tapo 
Lyros Choro ir visų kitų 
mūsų organizacijų nariais. 
Jie veikė daug, prisidėjo prie 
ruošimo pobūvių, prie viso
kių kitokių darbų, kad tik pa
laikius mūsų judėjimą.

Na, bet laikas nestovi ant 
vietos. Mūsų Jonas ir Na
stutė jautė, kad ateina laikas 
jiems eiti i pensiją, ieškoti 
patogesnio gyvenimo. Ir jie 
persikėlė į Huntington Sta
tion, Long Island. Iš ten dar, 
kol sveiki buvo, atvykdavo 
dažnai pas mus. Bet,Jonui 
sunegalavus stipriau, jam 
nebuvo galima vairuoti ma
šinos, turėjo pasilikti daž
niau ir dažniau namuose ir 
tik išvažiuoti kada kas nors 
pavežėją juos.

Paskutiniu laiku ir Nastutę 
stipriai suėmė ligos. Vis- 
vien jie nepamiršta mūsų. 
Štai, kad ir šiomis dieno
mis, nuvykus Povilui ir Ane- 
lytei Ventams aplankyti juos, 
jie Įteikė “Laisvės” vajaus 
pradžiai $20. Dėkojame 
jiems.

Linkime draugams Kauli
niams sveikatos ir ramybės 
jųjų gyvenime.

IEVA MIZARIENE

Brooklyno Bushwick rajo
ne plėšikai peršovė den- 
tistą Unter ir; pagrobę $30 
paspruko. Daktaras nuvež
tas ligoninėn suteikti sku
bių pagalbą.

Gerb. tautieti:
Laišką ir nuotraukas ga

vome, apsidžiaugėme su mo
kinėmis. Labai jau gerai at
liktos. Tiesiog nesinori ti
kėti, kad tai tik mėgėjiškos 
nuotraukos, o ne profesona- 
laus fotografo darbas.

įdomios ir kitos nuotrau- <
kos. Labai gražiai atrodo 
Trakų pilis. Įdomios ir Įs
pūdingos parodos (Expo-67. 
J. M.) nuotraukos. Jos pra
turtino mūsų akiratį, pla
čiau supažindino su paroda, 
nes, nors ir labai gaila, pa
čios pabūt ten negalėjom, o 
aplankėme ją tik per spaudą 
ir žiūrėdamos kino kadrus.

* * *

Laišką ir laikraščių ban
derolę gavau. Dėkui už vieną 
ir už kitą.

Labai sudomino “Lais
vė”, kurios spausdinimas ir 
medžiaga vienaip ar kitaip 
skiriasi nuo mūsų spaudos, 
tekstas ir kalbos stilius, tik 
aiškus tikslas, ir džiugu, kad 
mūsų tėvynainiai esate glau-

LAPKRIČIO 11 D.. . $1,000.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
60.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
15.00 
15.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
1.00

Viso fondui aukų . . $2,611.00 
Širdingai dėkojame visiems.

ADMINISTRACIJA

Conn. .

o

Huntington St., N.Y.

o o

o

o o

9

Mikaila ......
G ry b a s ...... c 
ir Felix Lusevičiai 
Višniauskas (Jones)

o

o

o

o

O

Vytautas Didysis . 
Katrina Pctrikienė
L. D. S. 46 kuopa, Brooklyn, N. Y 
P. N. Ventai ....... 
Mildred Stensler .... 
Juozas Weiss ...... 
C. P. Meškėnai .....
E. Danilevičienė ..... 
Leo ir Margaret Jakščiai 
Frank Varaška ...... 
J. J. Lazauskai ..... 
J. Gasiunas ..... . .
A. ir P. V. Gaspar, Grand Rapids, Mich 
Frances Mažilienė . 
Terese Simas .... 
Dr. A. ir Mo Petrikai 
Jonas 
Jonas 
Adele 
Peter
Robert ir Helen Feiferiai . . 
Mary Tameliene . 
Marta Kavaliuniene 
Vera Urbonienė . .
F. V. Budroniai „ .
Augustinas ir Natalija lešmontai . . . . 
Bronė Ostopuk, Newark, N. J. .... . 
J. K. Rušinskai .............
J. Kireiliai, Binghamton, N. Y. (per W. Keršulį) 
Frances Baltrus 
Gus Diržuvaitis . 
Adomas Čepulis . 
Adelė Petraitienė 
Julia Šimkienė . 
Wally Slinauskas 
Antanas Zizas . .
Vincas Zaveckas ir žmona . 
Ona Zeidat ..................... ...
M ar garv' , . . ..................
Josephine Plušciauskienė . . 
E. Aimontienė, Miami, Fla. 
Tessie Stočkienė ...... 
A. ir S. Bacey ........

O

O

O

e

o

O O

O

J.

Bronxe Įvyko spalvingas 
juodųjų paradas, Afrikiečių- 
Amerikiečiu Diena minint. < c

Daugiau kaip 1,000 new- 
yorkiečių piketavo Interna
tional Telephone & Tele
graph raštinę. Smerkė šios 
kompanijos paramą Čilės 
fašistams.

Rugsėjo 24 d. puertorikie- 
čiai ir jų rėmėjai demon
stratyviai nužygiavo prie 
Jungtinių Tautų būstinės su 
reikalavimu * Puerto Rico 
salai nepriklausomybės. 
Komunistų partija ir Jaunųjų 
Darbininkų Sąjunga oficialiai 
dalyvavo demonstracijoje.

N. Y. Library Guild pa
smerkė fašistini terorą Či
lėje. ’ RE P.

NEPAPRASTAI GRAŽIAI PAVYKO !

*
“Laisvės”
Petras So-

Džiugu pranešti, kad praėjusį sekmadienį ruoštas 
“Laisvės” vajaus atidarymas ir pagerbimas mūsųveikėjo 
Walterio KerŠulio jo 85-ojo gimtadienio proga puikiausiai 
pavyko. Jau seniai tokį gausų ir nuotaikingą renginį be
buvome turėję. Jis davė laikraščiui gražios moralinės ir 
medžiaginės paramos. Apie medžiaginę paramą jau ma
tote šiame numeryje. O apie visą parengimo eigą skai
tysite mūsų žymiosios korespondentės Helen Feiferienės 
plačią korespondenciją sekamame “Laisvės” numeryje.

New Yorko ir apylinkės laisviečiai vajų pradėjo, jei 
galima taip išsireikšti, su didžiausiu šūviu. Tikimės, 
kad jų pavyzdį paseks ir kiti laisviečiai visoje Amerikoje 
ir Kanadoje.

MASKVA. Tarybų Sąjun
ga ratifikavo (užgyrė) Jung
tinių Tautų generalinės 
asamblėjos du priimtus 
žmoniškumo teisių statutus.

Komunistų partija 
miesto rinkimuose

-REDAKCIJA

Sveikinimai W. Keršuliui 
jo gimtadienio proga

Siunčiu iš tėviškės laukų širdingus sveikinimus, daug, 
daug laimės, geros sėkmės Jūsų kilniame-visuomeniniame 
darbe, stiprios sveikatos.

Karštai bučiuoju Tave.
JONAS JURGAITIS

VILNIUS
* * *

Sveikiname su gimimo diena ir siunčiame kuogražiausius 
nuoširdžiausius linkėjimus, o ypatingai norime palinkėti 
sveikatos ir ilgų, ilgų gyvenimo metų.

Jūsų bičiuliai,
LAUČIAI
VILNIUS

* * *
Sveikiname gimtadienio proga. Linkime sveikatos 

JULIJA NELLI (ŽIRGULYTE)
MASKVA

* * *
Viso mūsų kolektyvo ir talkininkų vardu sveikinu jus su 

aštuoniasdešimt penktosiomis gimimo metinėmis ir linkiu 
daug sveikatos, energijos, laimės.

V. KAZAKEVIČIUS
VILNIUS

* * *
Happy birthday and many more of them.

J. AND S. KAROSS 
SAN LEANDRO, CALIF.

Pasirodo, kad šiemet A me
nkos Komunistų Partijos 
New Yorko miesto organi
zacija plačiai vysto rinki
minę kampaniją. Praneša
ma, kad ji savo vardu sta
tys kandidatus Į Įvairius 
valdžios postus.

Bet ir čia revoliucinei 
partijai tenka susidurti su 
didžiausiais sunkumais. 
Reakcinis miesto elementas, 
didžiosios buržuazinės par
tijos, nenori matyti Komu
nistų Partijos kandidatų ant 
baloto šiuose rinkimuose ir 
deda didžiausias pastangas, 
kjad į balotą (kandidatų są
rašą) jie nepatektų. Nors 
komunistų veikėjai yra susi
rinkę dvigubai daugiau pilie
čių parašų negu įstatymai 
reikalauja, bet reakcininkai 
reikalauja, kad rinkimų ta
ryba tuos parašus atmestų, 
nes, girdi, daug jų yra “ne
legalūs*’.

Taigi, šiuos žodžius ra
šant, dar neaišku, koki galu
tiną savo kandidatų skaičių 
Komunistų Partija turės 
šiuose rinkimuose.

Tuo tarpu Komunistų Par
tija šaukiasi į visuomenę pa
dėti jai atmušti reakcijos pa
stangas, 
paramos
savo kandidatus.

LDS 13 Kp. nariams
Susirinkimas įvyks šešta

dienį Spalio 13 dieną, 2 vai. 
po pietų, Laisvės salėje. 
Nariai prašomi dalyvauti.

VALDYBA

Kyla maisto kainos
Washingtonas. Rugpiūčio 

mėnesį maisto kainos pakilo 
net 7.7%. Tai didžiausias 
pakilimas per 26 metus.

Rugsėjo mėnesįtaipgi kai
nos smarkiai pakilo. O šiuo 
sezonu kitais metais kainos 
kiek nupuldavo.

Prašo irfinansinės 
propagandai už 

RE P.

i

“Laisvės” metinis kon
certas, Maspetho Liet. Pi
liečių Klube, 69-63 Grand 
Ave. Prašome apylinkės ko
lonijų tą dieną laikyti laisvą.

Moterų Klubo 
narėms

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimas Įvyks 
trečiadienį, spalio 17 d., 
1:30 vai. po pietų. Visos 
dalyvaukime.

VALDYBA
(40-41)

LLD 185 Kp. nariam
Mūsų kuopos susirinkimas 

.įvyks antradienį, spalio 9 
dieną, Laisvės salėje. Pra
džia 2 vai. po pietų. Prašo
me ir raginame narius da
lyvauti. Turime pasitarti 
apie mūsų būsimą parengi
mą spalio 28 d.

VALDYBA

Mirė
L. Verkutis mums rašo iš 

Littleton, Colo., kadtenrug- 
piūčio 30 dieną Cherrebyn 
Nursing Home po trumpos 
ligos mirė jo tėvas Antanas 
Verkutis. Velionis buvo 81 
metų amžiaus. Liūdesyje 
liko sūnus Leonardas, jo 
žmona Margo ir dvi anūkės - 
Karen ir Laurel.

Antanas Verkutis ir jo 
žmona Helen, kuri mirė 1971 
m. balandžio mėnesi, buvo 
ilgamečiai Woodhaven, 
N. Y., gyventojai ir dauge
liui New Yorko pažangiųjų 
lietuvių gerai pažįstami. 
Iš Woodhaveno buvo persi
kėlę į South Windham, Conn., 
ir ten tūlą laiką gyveno. 
Paskui trumpai gyveno Mil
waukee, Wise. Vėliau nuvy
ko Į Littleton, Colo., gy
venti pas sūnų ir jo šeimą.

Abudu Verkučiai palaidoti 
Littletono Chapel Hill kapi
nėse.

Mūsų giliausia užuojauta 
sūnui Leonardui ir jo šeimai.

JOHN JUREVICH
Mirė spalio 1 d., 1966 m.

Sukanka septyneri metai kai mirė mano 
mylimas vyras Jonas. Lieku liūdesyj.

Mikalina Jurevich
Brooklyn, N. Y

1




