
r ..........
LAISVĖ

WEEKLY

IQ?-02 Liberty Ave.
Oxone Park, N. Y. 11417

Telephone: 641-6887 
Area Code 212

Entered as second 

class matter at the 

Post Office of Jamai

ca, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879

LAISVE—LIBERTY
SA\ Al l IMS

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje _..........      $10.00
Kitur užsienyje ......    12.00
Jungtinėse Valstijose ...................  $9.00
Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

■ — ■ ■-............... --i

PRICE 10c

NO. 44 ★ ★★★★* PENKTADIENIS, LAPKRIČIO (NOVEMBER) 2, 1973 OZONE PARK, N.Y. .1.1417 ****** METAI 62-ieji

KRISLAI
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TAIKOS NEŠĖJA
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LAisviEčiŲ SventE

J. Gasiūnas
Tūkstantis AFL-CIOdele

gatu, atstovaujančių 13 mi
lijonų narių, vienbalsiai pa
reiškė: Nixonas turi nieko 
nedelsiant pasitraukti iš 
Prezidento vietos arba Kon
gresas turi ji suspenduoti- 
impyčinti.

Konvencijos tarimų gali
ma skaityti visų organizuotų 
darbininkų ir daugumos pi
liečių balsu už Nixono re
zignacijų arba iš Prezidento 
vietos pašalinimų.

Watergate skandalo jūroje 
bangos iš visų pusių baigia 
daužyti Nixono administra
cijos laivų.

Tarybų Sųjungairvėl, kaip 
geriausia taikos gynėja, pa
sirodė Vidurio Rytų kare. 
Ji Įtikino Jungtines Valsti
jas, Egiptu ir Sirijų, kad 
reikia nedelsiant nutraukti 
mūšius ir eiti prie taikingo 
susitarimo.

Dvi Tarybų Sųjungos ir 
Jungtinių Valstijų rezoliuci
jos buvo vienbalsiai užgir- 
tos Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryboje ir perduotos ka
riaujančioms šalims.

Brežnevas skubiai pasi
šaukė į Maskvų Kissinger! 
ir abu susitarė dėl mūšių 
pertraukimo. Tai buvo Ta
rybų Sųjungos iniciatyva, 
kartu Įspėjimas, kad šis ka
ras gali prasiplėšti, gali su
daryti grėsmę visam pasau
liui. Tarybų Sųjungos tai
kinga politika paėmė viršų ir 
pašalino grėsmę.

• ’
Izraelio Kompartija kalti

na savo šalies valdžių tęsi
mu agresingos politikos 
prieš arabus, bandymu nu
versti antiimperialistines 
Egipto, Sirijos ir kai kurių 
kitų arabų valstybių val
džias, nuolatiniu karo pro
vokavimu.

Kompartija nurodo, kad 
šiuo metu nesunku būtų su
sitarti su arabų šalimis, 
jeigu Izraelis sutiktų tartis 
Jungtinių Tautų rezoliucijos 
pagrindu, sutiktų pasitraukti 
iš okupuotų arabų žemių.

Arabų šalys pripažintų Iz
raelio nepriklausomybę se
nuose rubežiuose ir tuomet 
taika butų užtikrinta vidurio 
Rytuose.

•
Rudens ir žiemos šalčiai 

daugiausia gųzdina žmones 
slogų ir influenzos virusais 
užsikrėtimu, nes tuo metu 
labai sunku nuo jų apsisau
goti.

Dr. Owen Hendley su savo 
kolegomis Virginijos medi- 
kalinėje mokykloje betyrinė
jant priėjo išvados, kad slo
gomis sergančio rankos da- 
silytėjimas gali perduoti 
slogų virusus kitiems, nes 
slogų virusai skverbiasi ir 
per odų.

Atrodo, pavojinga slogo
mis serganti ir dešinės pa
spaudimu pasveikinti.

SVARBI P t 'M UTĮ RINKIMUOSE LA PK RKIO 6
Jungtinių Tautų sargai jau Komunistų Partija turi nemaža
prižiūri tvarką Vid. Rytuose kandidatų daugelyje miestų
Jungtinės Tautos, suda

riusios kelių tūkstančių mi- 
litarinę jėgų, pasiuntė į Vi
durio Rytų karo frontų tvar
kai prižiūrėti. Tie sargai 
susideda iš kelių mažųjų val
stybių. Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryba vienbalsiai nu
tarė, kad didžiosios valsty
bės nesiųstų savo militari
nių jėgų.

Fronte apsišaudymai apti
lo. Egiptas ir Sirija ruošiasi 
taikos pasitarimams su Iz
raeliu Jungt. Tautų rezoliu
cijos pagrindu, kad Izraelis 
pasitrauktų iš visų okupuotų 
arabų žemių.

Savo kalbose Kissingeris 
ir Nixonas sakė, kad šio karo 
klausimu susitarė su Tarybų 
Sųjungos vadu Brežnevu, 
kaip geriausia eiti prie tai
kos Vidurio Rytuose. Bet 
Nixonas visai be reikalo buvo 
paskelbęs visų amerikiečių 
militarinių jėgų pilnų pasi
ruošimų karui, tuo pagrūmo
damas savo priešams ir pa
rodydamas pasauliui, kad jis 
turi daug galius. Tai buvo 
nepateisinamas dalykas.

Tarybų Sųjunga ir Jungti
nės Valstijos atsiuntė Į ara
bų ir Izraelio karo frontų 
savo tėmytojus, kurie veiks 
kartu su Jungtinių Tautų sar
gais.

SAN DIEGO. National 
Bank, vienas didžiausių 
Jungt. Valstijose bankų, su
bankrutavo. Šio banko sa
vininkas C. Arnholt Smith 
buvo didelis Nixono rėmė
jas ir jo išrinkimui yra sky
ręs desėtkus tūkstančių do
lerių.

Negras Maynard Jackson 
lengvai laimėjo Georgia 
valstijos pramoninio miesto 
Atlanta majoro vietų. Per 
daugiau kaip šimtmetį ten 
baltieji rasistai viešpatavo, 
rasinę diskriminacijų palai
kė. Dabar jie pralaimėjo.

Artinasi laisviečių di
džioji šventė - metinis 
“Laisvės” koncertas, ku
riame turėsime gražių me
ninę programa ir savo laik
raštį paremsime.

Svarbu visiems iš plačios 
apylinkės dalyvauti koncerte 
sekmadienį, lapkričio 11, 
Maspetho Lietuvių Piliečių 
klube. Iki pasimatymo kon
certe.

BREŽNEVAS 
KALBĖJO TAIKOS 
KONGRESE

Maskva. Pasaulio Taikos 
Kongrese dalyvauja 3,200 
delegatų iš 144 šalių. Dele
gatų tarpe buvo atstovai ir 
iš Lietuvos. Amerikiečių 
delegatų daugiau kaip 150, 
tarp kurių randasi ir Ksave
ra Karosienė.

Antroje kongreso dienoje 
kalbėjo TSRS vadas Brežne
vas apie pasaulio taikos pa
dėtį. Jis raportavo, kad Vi
durio Rytuose mūšiai nu
traukti, bet taikos dar nėra.

Lotynų amerikiečių 
mokykla užsidarė

Santiago, Čilė. Čia veiku
si per pastaruosius 16 metų 
Lotynų Amerikos Socialinių 
Mokslų mokykla dėl fašisti
nio teroro užsidarė.

Jungtinės Tautos šių mo
kyklų sukūrė ir palaikė per 
16 metų. Studentų buvo iš 
visos Lotynų Amerikos. Da
bar studentai ir profesoriai 
išvažinėjo. Mokyklos gene
ralinis sekretorius Luis I. 
Ramallo ieško vietos kitose 
šalyse, kur būną galima vėl 
mokyklų atidaryti, kur nėra 
fašistinio teroro.

Daktarų skandalas
Roma. Italijoje iškilo 

aikštėn biaurus skandalas 
tarp daktarų. Pasirodo, kad 
daugelis daktarų bando kaip 
daugiau pasigrobti nuo ligo
nių pinigų. Jie tokiu būdu 
nuskriaudžia ligonius ir li
gonines.

Tyrimai rodo, kad tūli 
daktarai išima iš mirusiųjų 
elektroninius širdies akstin- 
tojus ir parduoda kaip naujus 
kitiems širdies ligoniams. 
Turino universiteto medici
ninės mokyklos 13 profeso
rių apkaltinti už Įvairių ky
šių iš studentų ėmimų ir už 
kitokį pasipinigavimų.

Egiptas reikalauja 
Izraelio pasitraukti

Kairas. Po sutikimo su 
Jungtinių Tautų rezoliucija 
nutraukti mūšius, Egiptas 
dabar reikalauja, kad Izrae
lis jau pradėtų trauktis iš 
visų arabų žemių, kurias 
jis šiame kare ir 1967 kare 
okupavo.

Jungtinių Tautų rezoliuci
ja nurodo, kad arabai ir Iz
raelis nieko nedelsiant turi 
eiti prie susitarimo pagrin
du Jungtinių Tautų rezoliu
cijos, kuri reikalauja Izrae
lio pasitraukti iš okupuotų 
žemių.

Izraelio rėmėja J. V. val
džia taipgi sutiko su ta re
zoliucija ir patvirtino, kad ji 
garantuoja apsaugoti senus 
Izraelio rubežius.

“Daily World” karikatūrininkas Andrews vaizduoja, kaip 
Nixonas suokalbiauja su generolais kovoti prieš masinius 
reikalavimus jį apkaltinti-impyčinti. Paskelbdamas v^sų 
militarinių jėgų mobilizacija karo veiksmams, Nixonas pa
grūmojo tiek Tarybų Sąjungai ir arabams, tiek savo krašto 
piliečiams, norintiems jį pašalinti iš Prezidento vietos.

NAUJIENOS
KULTIVUOJAMI ŽALIEJI 
ŽIRNELIAI

PANEVEZYS. Rajono val
stybiniai ūkiai nebe pirmus 
metus augina mūsų laukuose 
seniau neregėtus žaliuosius 
žirnelius, kuriuos sukonser- 
vuotus taip noriai perka šei
mininkės. šiemet žaliųjų 
žirnelių piūtis buvo pradėta 
pirmajame liepos dešimta
dienyje. O dar maždaug po 
dešimties dienu Panevėžio« 
konservų fabrike jų jau tu
pėta apie 300 tūkstančių są
lyginių indelių. Didžiausias 
šiemetinis žaliųjų žirnelių 
tiekėjas Naujarodžių tarybi
nis ūkis jais yra apsėjęs 150 
hektaru.

Miežiškių tarybiniam 
ūkiui žalieji žirneliai taip 
pat nebe naujiena. O pernai 
jis pagal sutartį su duonos 
kombinatu pirmą karta pasė
jo 10 hektarų kmynų. Šiemet 
miežiškiečiai šia reta kultū
ra vėl apsėjo 10 hektarų.

KILNIOS PAREIGOS 
ŽMONES

VILNIUS. Respublikinėje 
kraujo perpylimo stotyje 
buvo donoro diena. Atėję 
žmonės atidavė dali savo 
kraujo, kuris padės išgelbėti 
ne vienų gyvybę.

Pavojus širdies 
ligų tyrinėjimui

Washingtonas. širdies 
ligų tyrinėjimo centras 
skundžiasi, kad Nixono ad
ministracija laipsniškai 
mažina šiam svarbiam dar
bui fondus.

Dėl fondų trūkumo gali būt 
sumažintas tyrinėjimas to
kių ligų, kurios sudaro dau
giau kaip 50% visų mirimų 
Jungtinėse Valstijose.

IŠ LIETUVOS
Apie 3,100 vilniečių per 

pusmetį sutiko nemokamai 
duoti kraujų. Nemažas bū
rys donorų yra sostinės ra
dijo komponentų, elektros 
skaitiklių, grąžtų, skaičia
vimo mašinų, “Komunaro” 
gamyklose. Šimtas Vilniaus 
autobusų parko vairuotojų 
davė “gyvybes eleksyrą”.

Neseniai kraujo perpylimo 
stoties brigada lankėsi kuro 
aparatūros gamykloje. Čia 
per dienų 223 žmonės atliko 
kilnių žmogišką pareigą.

DARIAUS IR GIRĖNO 
PRIZUI LAIMĖTI

KAUNAS. Ketvirtosios 
respublikinės aukštojo pilo
tažo varžybos Dariaus ir Gi
rėno prizui laimėti Įvyko 
Kaune. Įtempti pasirody
mai žydrojoje padangėje su
tapo su drąsiųjų sakalų vai
ruojamos “Lituanikos” 
skrydžio per Atlanto vande
nynų keturiasdešimtmečiu.

Sportininkai ir šiemet pa
demonstravo vėl ūgtelėjusį 
savo meistriškumą. Pra- 
džioje kiekvienas dalyvis at
liko dešimties figūrų laisvų
jų programą. Nugalėjo kau
nietis J. Narbutis.

Daugiakovės čempionu 
tapo kaunietis A. Unikaus- 
kas. Jam atiteko Dariaus ir 
Girėno prizas.

Arabai sulaikinėja 
aliejų Amerikai

Kuwaitas. Šešios arabų 
šalys susitarė laipsniškai 
sulaikyti aliejų Jungtinėms 
Valstijoms, kaip didžiau
siam arabų priešui, kuris 
nuolat remia agresorių Iz
raelį.

Taipgi susitarė pakelti 
aliejaus kainą 17% užsienio 
šalims, kurios perka arabų 
aliejų.

Lapkričio 6 d. piliečiai 
turėtų atlikti savo pareigų - 
dalyvauti rinkimuose ir pa
sirinkti tuos kandidatus, ku
rie jiems geriausia tarnautų.

Tarp daugelio kandidatų 
yra nemaža Komunistų Par
tijos ir Jaunųjų Darbininkų 
Išsilaisvinimo Sąjungos na
rių. Visi jie atstovauja liau
dies interesus.

New Yorke kandidatuoja 
Rasheed Storey majoro vie
tai, Judy Edelman kontrolie
riaus vietai. Taipgi yra ir 
daugiau komunistų kandida
tų.

Pittsburghe kandidatuoja 
Beth Edelman miesto tary
bos vietai. Bostone - Pat 
Bonner-Lyons mokyklų ko
miteto vietai. Philadelphi- 
joje - William Crawford kon
trolieriaus vietai. New Jer
sey - Ken Newcomb guber
natoriaus vietai. Portland, 
Me. - Sam Webb mokyklų 
komiteto vietai. Birming
ham, Ala. - Jim Bains mies
to tarybos vietai. Washing
ton, D. C. - Robert Lindsay 
mokyklų tarybos vietai. 
Bridgeport, Conn. - Midge 
Purcell švietimo tarybos 
vietai.

Patartina piliečiams bal
suoti už šiuos ir kitus ko
munistų kandidatus. O kur 
nėra komunistų kandidatų, 
tai balsuoti už tuos, kurie 
yra taikos gynėjai, darbo 
žmonių prieteliai.

Svarbu, kad šiuose rinki
muose nelaimėtų nei vienas 
Watergate skandalo teisinto- 
jas, didžiojo biznio palaiky
tojas. Eidami balsuoti lap
kričio 6 d. gerai pagalvoki
me, kad mūsų atiduotas bal
sas nenueitų darbo žmonių 
priešams.

PR AG A. Pasauliniai pa
garsėjęs Ispanijos advokatas 
Ruiz Gimenez sutiko ginti 
Čilės kalėjime esantį komu
nistų vadų Luis Corvalanų 
fašistiniame teisme. Pasau
linė Darbo Unijų Federacija 
prašė jį ginti Corvalanų.

Geraldas Fordas 
esąs rasistas

Detroitas. Kai kurie dar
bo unijų ir kitų visuomeninių 
organizacijų vadai tvirtina, 
kad Nixono nuskirtas Geral
das Fordas viceprezidento 
vietai esąs rasistas ir dar
bo unijų priešas, kaip ir pats 
Nixonas.

AFL-CIO Detroito tarybos 
Prezidentas Tom Turner pa
reiškė, kad Fordas visą laiką 
rėmė Nixono programų ir 
vetavimų, jis visada už didį
jį biznį. Panašiai pasakė 
keli kiti unijų vadai.

•
BUDAPEŠTAS. šiemet 

Vengrijoje lankėsi 5,100,- 
000 turistų iš viso pasaulio. 
Tai 4.3% daugiau kaip 1972 
m. ’•

100,000 demonstravo
Tokijas. Apie 100,000 ja

ponų sudarė antikarinę de
monstracijų, kaip metinę su
kakti nuo didžiosios demon- <
stracijos prieš karą Indoki
nijoje.

Antikarinės demonstraci
jos ir mitingai Įvyko spalio 
21 d. 169-iuose miestuose ir 
miesteliuose. Reikalavo, 
kad amerikiečiai likviduotų 
savo militarines bazes Japo
nijoje.

Graikai prieš fašizmą
Atėnai. Graikijos sosti

nėje daugiau kaip 20,000 de
monstravo prieš fašizmų 
Graikijoje ir Čilėje.

Demonstrantai smerkė 
Čilės fašistinį terorų, kartu 
smerkė ir Graikijos fašisti
nį režimų, premjero Marke- 
ziniso vadovaujamų.

Kinija pripažino 
fašistų režimą

Pekinas. Kinijos valdžia 
paskelbė, kad ji pripažįsta 
Čilės fašistiniai militarinę 
junta, kaip legalių valdžių, 
kuomet kitos socialistinės ir 
kai kurios pusiau socialisti
nės valdžios atsisako tokių 
valdžių pripažinti.

TSRS dienraštis “Prav
da” rašo, kad Kinijos Mao 
politika dar kartų Įrodė 
esanti antisocialistinė, šo
vinistinė, net su fašistais 
kooperuojanti, o tuo pačiu 
metu ruošianti Kinijos ma
ses karui.

Mirė P. Casals

Rio Piedras, Puerto Rico. 
Čia mirė pasaulyje pagarsė
jęs celistas ir chorų kon
duktorius Pablo Casals 96 
metų amžiaus.

Casals buvo gimęs Ispani
joje. Bet kai ten Įsigalėjo 
fašistinis diktatorius Fran
ko, Casals pasitraukė iš Is
panijos pareikšdamas, kad 
jis negrįš Į savo gimtinę, 
kol ten viešpataus fašistinė 
diktatūra.

Casals buvo antifašistas, 
kovojo už taikų. Jis paga
mino “Himnų Jungtinėms 
Tautoms” ir buvo apdovano
tas Jungtinių Tautų Taikos 
medaliu.
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Prezidento šposas kaštavo bilijonus
Prezidento Nixono ir jo vadovaujamos administracijos 

nusmukusį prestižą reikėjo kaip nors pakelti Amerikos ir 
viso pasaulio akyse; reikėjo kaip nors visą akis ir dėmesį 
nukreipti nuo Watergate skandalo, nuo chaoso Washington© 
valdžioje, nuo užsimojimo Kongrese jį Įkaitinti (impyčyti), 
su tikslu išmesti iš Prezidento vietos. Ir štai spalio 26 
dieną išgirstame, kad Prezidentas staiga Įsakė visoms 
mūsų Amerikos ginkluotoms jėgoms pasiruošti karui! 
Karui - prieš ką ir už ką? Didžiausia slaptybė. Sujudo ir 
išsigando visas pasaulis. Amerika ruošiasi karui? Tai
kos metu tai negirdėtas dalykas šios šalies istorijoje.

Staiga visi pamiršome Watergate, valdžios ir Prezidento 
nelaimes. Spauda pilna pranešimą apie mums, Amerikai, 
mirtiną pavoją, nes tik akivaizdoje tokio pavojaus be niekur 
nieko reikia alertuoti visas karo jėgas, Įsakyti joms, kad 
jos su visais pačiais baisiausiais branduoliniais ginklais 
turi momentaliai pasiruošti karui!

Gandai paleisti, slaptai, žinoma, kad būk Tarybą Sąjunga 
ar jos vadas Brežnevas grūmoją siąsti tarybinę armiją 
padėti arabams mušti Izraelį, todėl ir mes, Amerika, 
turime visomis pragariškomis jėgomis traukti Izraeliui 
pagalbon. Neužtenka Izraeliui Viduržemio jūroje esančio 
galingo Amerikos 6-to karinio laivyno. Reikia visus tris 
Amerikos milijonus karią visame pasaulyje mesti i karą!

Skamba baisiai, skamba beprotiškai! Bet taip buvo pa
dalyta.

Juk būtą didžiausia beprotybė tikėti, kad iš tikrąją Ame
rikai buvo susidaręs iš Tarybą Sąjungos pusės ar iš kur 
kitur mirtinas pavojus, ir kad būtinai reikėjo paskelbti 
visu karo jėgą mobilizaciją karui. Tokio pavojaus nebuvo, 
nėra ir negali būti.

Tai Prezidento Nixono šposas. Tai desperatiškas žygis, 
kaip sakyta, nukreipti Amerikos ir viso pasaulio dėmesį 
nuo skandalą Washingtone. Bet tai ne tik labai pavojingas, 
o ir labai iškaštingas šposas. Apskaitoma, kad toks gin
kluotą jėgą pastatymas “ant karo koją“ kaštuos mums, 
Amerikos žmonėms, taksą mokėtojams, daugiau kaip penkis 
bilijonus doleriu. . «,

Socialistinės revoliucijos 56-$ioms 
metinėms šūkiai

Lapkričio 7 dieną sukanka 56 metai nuo laimėjimo socia
listinės revoliucijos ir Įsikūrimo tarybą formoje darbo 
žmonių valdžios Rusijoje. Tai buvo perversmas, kuris ne 
tik pajudino, bet ir pakeitė visą pasaulį. Ypač šiandien 
tai akivaizdžiausiai aišku kiekvienam rimtai protaujančiam 
žmogui. Be šios revoliucijos laimėjimo šiandien nebūtu 
Tarybą Sąjungos ir socialistinės santvarkos visoje eilėje 
Europos kraštą. Antrasis pasaulinis karas būtą buvęs 
pralaimėtas ir veikiausia visame pasaulyje viešpatautą 
fašizmas.

Si didį istorinį Įvykį kasmet iškilmingai atžymi ne tik 
Tarybą Sąjungos liaudis, bet ir pažangioji liaudis kapita
listiniuose kraštuose. Šia proga Lietuvos ir kitu tarybiniu 
tautą spaudoje yra paskelbti Komunistą Partijos Centro 
komiteto obalsiai (Šukiai). Ją net 61. Jie pasako labai 
daug. Mes čia paduodame tik kelis sekamus:

“Tarybą Sąjungos darbo žmonės! Atkakliai kovokite, 
kad toliau vystytųsi socialistinė ekonomika - Tėvynės ga
lios ir nuolatinio liaudies gerovės kilimo pagrindas!

Tarybą Sąjungos darbo žmonės! Siekite aukšto darbo 
našumo ir gamybos efektyvumo, griežtai laikykitės ekono
mijos režimo, stenkitės duoti produkcijos daugiau, geres
nės kokybės, su mažesnėmis sąnaudomis!

Garbe ir šlovė darbininkams, pramonės, statybos ir 
transporto novatoriams bei pirmūnams, sėkmingai ivyk- 
džiusiems trečiąją, lemiamą penkmečio metą planus ir 
socialistinius Įsipareigojimus!

Pramonės darbuotojai! Kovokite už tolesnį šalies in
dustrinės galios didinimą ir stiprinimą! Kuo greičiausiai 
įsisavinkite naujus pajėgumus, spartinkite techninę pažan
gi

Garbė ir šlovė kolūkiečiams, tarybinią ūkią darbinin
kams, mechanizatoriams, žemės ūkio specialistams, pa
ruošą ir transporto organizaciją darbuotojams, visiems, 
kas savo pasiaukojamu darbu užtikrino sėkmingą didžią 
socialistinią Įsipareigojimą pagaminti ir parduoti valsty
bei grūdus bei kitus žemės ūkio produktus Įvykdymą!

Tarybą Sąjungos darbo žmonės! Visokeriopai kelkite 
darbo kolektyvą vaidmenį komunistiniame auklėjime, toliau 
didinant darbinį ir visuomeninį kiekvieno žmogaus akty
vumą!

Tarybiniai mokslininkai, konstruktoriai, inžinieriai, 
technikai, išradėjai ir racionalizatoriai! Visokeriopai 
spartinkite mokslinę ir techninę pažangą, stiprinkite moks
lo ryšį su gamyba! Sparčiau diekite i liaudies ūkį šiuolai
kinio mokslo ir technikos laimėjimus!

Literatūros ir meno veikėjai, kultūros darbuotojai! 
Neškite aukštai iškėlę tarybinio meno partiškumo ir liau
diškumo vėliavą, tobulinkite meninį meistriškumą, skirkite 
savo sugebėjimus komunizmo statytoją auklėjimui!

Aukštosios ir vidurinės mokyklos darbuotojai! Visoke
riopai gerinkite mokymą, tobulinkite specialistą ruošimą 
liaudies ūkiui! Skiepykite augančiajai kartai komunistinę

VOKIEČIAI ŽAVĖJOSI 
LIETUVOS “ĄŽUOLIUKU”

Ir mes su pasididžiavimu 
skaitome Vilniaus “Tieso
je“ (spalio 16 d.):

“Iš dideles gastrolinės 
kelionės grįžo respublikiniu 
Mokytoją namą berniuku 
choras “Ąžuoliukas“. Jo 
koncertai Vokietijos Demo
kratinėje Respublikoje susi
laukė labai palankaus Įverti
nimo. Kaip vilniečiu pasi
rodymus sutiko kritikai, 
rodo recenziją antraštės: 
“Vilniaus berniuku choras 
parodė aukštą lygį“ (Frank
furto “Nojertag“), “Didžiu
lis susižavėjimas “Ąžuoliu
ku“ (Berlyno “Der mor
gen”), “Berniuką choras iš 
Lietuvos dainavo puikiai“ 
(Berlyno “Nojes Doičland“), 
“Ąžuoliukas“ turėjo bisuo- 
ti“ (Berlyno “Junge velt“).

Kartu su muzikos ir teat
ro kolektyvais iš daugelio 
pasaulio šalią “Ąžuoliukas“ 
dalyvavo festivalyje “Ber
liner festtage“.

RAGINA BENDRA FRONTĄ 
ČILĖS KLAUSIMU

New Yorke spalio 15 die
ną Įvyko Town Hall milži
niškas protesto prieš fašis
tinį terorą Čilėje susirinki
mas. Šio protesto susirinki
mo proga “Daily World” ve
damajame ragina visoje ša
lyje sudaryti liaudies frontą 
gelbėjimui Čilės darbo žmo- 
nią nuo teroro. Jau net ir 
kapitalistinė spauda pripa
žįsta, kad ten jau išskersta 
daugiau kaip du tūkstančiai 
geriausią liaudies sūnų bei 
dukrą.

Laikraštis sako:
“Si niujorkiečiu demon

stracija turėtą Įžiebti pana
šius veiksmus kituose mies
tuose, paskatinti bendrus 
frontus gynimui Čilės de
mokratijos, jos darbo uniją, 
socialistu, komunistu ir kitu 
liaudies vadu, kurie yra Įka
linti arba fašistiniu žmog- 
žudžią medžiojami. „ o

Uždarymas Čilės Darbo 
Konfederacijos reikalauja 
greitos Jungtiniu Valstiją 
darbo uniją veiklos. Jungti
nė Automobilistu Unija su 
pusantro milijono nariu davė 
gerą • pavyzdį. Chicagoje 
Amalgamated Meat Cutters 
sekretorįus-iždininkas ir 
daugelis kitą uniją vadai pa
reiškė savo solidarumą su 
savo broliais darbininkais 
Čilėje“.

TERORO IR ŽMONIŲ 
ŽUDYMO GARBINTOJAI

Ir Lietuviu Rymo Kataliku 
Susivienijimo organo “Gar
sas“ redaktoriai stojo Į gre
tas tą, kurie negali atsi
džiaugti Čilės respublikoje 
militaristą Įvestu baisiu fa
šistiniu teroru ir išskerdimu 
tūkstančlą nekaltą žmonių. 
Spalio mėnesio laidoje net 
pirmajame puslapyje didelė
mis raidėmis jie surinka:

moralę, sąmoningą pažiūrą Į mokslą ir darbą!
Sveikatos apsaugos ir kūno kultūros darbuotojai! Gerin

kite medicininį gyventoju aptarnavimą, aktyviau diekite 
kūno kultūrą i kasdieninį tarybinią žmonių gyvenimą!

Testiprėja viso pasaulio komunistu vienybė ir susitelki
mas tvirtu marksizmo-leninizmo ir proletarinio interna
cionalizmo pagrindu!

Karštai sveikiname arabu šalių tautas, kovojančias tei
singą kovą už savo žemiu išvadavimą iš Izraelio agreso- 
rią!

Pasaulio tautos! Kovokite už tai, kad tarptautinio Įtem
pimo mažėjimas taptą negrįžtamu, siekite, kad taikaus 
sambūvio principai virstą skirtingos socialinės santvarkos 
valstybią savitarpio santykiu norma!

Pasaulio tautos!, Siekite, kad jėgos nenaudojimas taptą 
įstatymu tarptautiniuose santykiuose, o branduolinis 
ginklas būtą uždraustas visiems laikams! Kovokite už vi
suotinį ir visišką nusiginklavimą, už tarptautinio saugumo 
stiprinimą!“

“Čilė išsilaisvino“.
O kuo gi šiems sutvėri

mams iš “Garso“ Čilės 
liaudis taip sunkiai nusidėjo? 
O gi tuo, kad, ją pačiu žo
džiais, “trys metai atgal 
marksistas Salvados Allende 
laimėjo Prezidentinius rin
kimus ir užėmė Prezidento 
vietą“ ir “be atidėliojimu 
ėmėsi nusavinti ūkininką že
mes, kompaniją dirbtuves, 
ir kitas nuosavybes, neišski
riant amerikiečiams ir ki
tiems svetimšaliams pri
klaususias nuosavybes“.

“Garso“ redaktoriai netgi 
teisina nužudymą Prezidento 
Allendes, kartodami fašistu 
paleista melą, kad jis buk 
pats nusižudęs.

Kol kas, rodos, nė vienas 
kitas lietuviu reakcinis laik
raštis šitaip atvirai nėra 
užgyręs Čilėje militaristą 
pravesto perversmo, nuver
timo liaudies valdžios ir ve
damo žiauriausio teroro.

BET KAD IR ClA 
AMERIKOJE TAIP YRA

Pastebėjome, kad Chica- 
gos kunigu “Draugas“ (sp. 
17 d.) net pirmajame pusla
pyje ilgu pranešimu nova iš 
Palangos skundžiasi, kad ten 
kapinėse tarybine valdžia 
nugriovusi Astrauskienės 
savo mylimiesiems pastaty
tą paminklą kapinėse, nes 
Palangos Vykdomojo Komi
teto nuomone, paminklas 
“blogai apiformintas“, tai 
yra netinka.

Dalciskime, kad taip ir 
buvo, kad paminklas ir tapo 
nugriautas. Bet argi ne taip 
pat šioje šalyje su pamink
lais kapinėse? Ar gali, ar 
leidžia kapinėse statyti bet 
kokį paminklą? Ne, nelei
džia. Yra tam tikros taisyk
lės, tam tikri nuostatai, kokį 
paminklą galima, leistina 
statyti, o kokio negalima. 
Taip pat, atrodo, yra su 
Klaipėdos kapinėmis.

SIŪLO VILIOTIS
ŽMONES IŠ LIETUVOS

Nieko panašaus iki šiol 
iš nelaimingu “vaduotoją“ 
dar nebuvome girdėję. Vi
siškai naujas dalykas: vilio
ti žmones iš Lietuvos.

Tokią “filosofiją“ garsiai 
paskelbė menševiku oraku
las P. Stravinskas Chicagos 
“Naujienose“ (sp. 18 d.). 
Pirmiausia, girdi, reikia 
pradėti reikalauti, kad tary
binė vyriausybe mums ati
duotu dar nuo karo laiku te- t *
begyvenančius lietuvius Si
bire, paskui kviesti krimina
listus iš kalėjimu, o po to 
visomis pastangomis ir ga
rais vilioti šiaip “savožmo
nes“ - gimines,pažįstamus, 
giminiu kaimynus ir t. t.
, Menševiku filosofija: juo 
mažiau Lietuvoje liks lietu
viu, juo tuštesnė bus Lietu
va, tuo “vaduotojams“ ge
riau seksis vadavimo rake
tas.

Tiesa, tai beprotiška filo

Sofija, bet kvaila būtą tikė
tis iš menševiku laikraščio 
ir jo bendradarbią išgirsti 
ką nors konstruktyvaus, pro
tingo, žmoniško, naudingo 
lietuviu tautai. < .

NEREIKĖTŲ SKAITYTOJUS 
KLAIDINTI

Rugsėjo 21 dienos “Vie
nybėje“ skaitome nepasira
šyta ilgą korespondenciją 
apie pabėgėliu iš Lietuvos 
Pasaulio Lietuviu Bcndruo-<
menes Washingtone Įvykusį 
suvažiavimą. Net pirmaja
me puslapyje sakoma:

“Seimo išvakarėse į Wa- 
shingtoną suvažiavusieji at
stovai apsilankė Lietuvos at
stovybėje, kur Lietuvos at
stovas J. Kajeckas jiems 
surengė priėmimą. . .“

“Vienybes“ redaktoriai 
puikiai žino, kad ponas Ka
jeckas neatstovauja jokiai 
Lietuvai. Tai klaidinti Ame
rikos lietuvius, Įžeidinėti 
Lietuvą ir padėti Kajeckui 
parazitauti?

GRIEŽČIAUSIAI 
PASMERKIA 
CHULIGANIZMĄ

Negras kolumnistas Roy 
Wilkins spalio 21 d. dienraš
tyje “Long Island Press“ su 
pasibaisėjimu rašo apie ne
gru jaunuoliu aną dieną Bos
tone atliktą šiurpulingą 
žmogžudystę. Kaip žinia, 
jie privertė Miss Evelyn Wa- 
gler, tik 24 metą amžiaus, 
apsipilti gazalinu ir paskui 
padegė. Nelaimingoji mirė 
didžiausiose kančiose.

Wilkins neranda pakanka
mai aštrią žodžiu pasmerki
mui šitos žiaurios jaunuoliu 
papildytos žmogžudystės. 
Teisingai jis pabrėžia, kad 
šitokiais darbais, šitokiu 
chuliganizmu juodieji jauni 
žmones kaip tiktai kenkia 
visam negru reikalui kovoje 
už lygias teises. Nėra ir 
negali būti jokio pateisinimo 
tokioms baisenybėms.

Associated Press

Melvin R. Laird
Tai vienas iš naują Prezi
dento patarėju. Kol kas jam 
dar neprimetamas Įsivėli
mas i Watergate skandalą.

Sunki balerinos
( duona

Baleto artistai turi maž
daug tokį fizinį krūvį, kaip ir 
atletai profesionalai, tačiau 
iki šiol artistu darbo niekas *
netyrė» Tokią išvadą padarė 
Cincinačio universiteto 
(JAV) profesorius chirurgas 
E. Mileris, beje, vedęs ba
leriną. Jo vadovaujama 
mokslininką grupė ištyrė 
Kanzaso baleto trupę.

Aukštas šuolis, du posū
kiai ore 360 kampu ir nusi
leidimas ant vienos kojos 5 
kampo tikslumu reikalauja 
daugiau pastangą, negu fut
bolininko prasiveržimas ir 
triuškinantis smūgis į var
tus. Balerinos artistiškumo 
kaina - sužeisti keliai ir pa
temptos sausgyslės. Nusta
tyta, kad šokėjai vyrai gauna 
daugiau traumą, negu mote
rys.

Vokietijos Demokratinei <
Respublikai — 24 metai

Berlynas. Viešbutis “International“. V. GULMANOnuotr.

Neseniai, spalio 7 dieną 
Vokietijos Demokratinei 
Respublikai sukako 24 metai 
amžiaus. Tai pats gražiau
sias gyvenimo laikotarpis, 
pavasaris, jaunystė. Šie me
tai respublikai taip pat labai 
reikšmingi tuo, kad ji buvo 
priimta i Jungtines Tautas. 
Tuo būdu “šaltasis karas“ 
šios pirmos pasaulyje vokie- 
čią darbininku ir valstiečiu 
valstybės atžvilgiu pasibaigė 
ir prasidėjo naujas gyvenimo 
ir kūrybos etapas.

Naudodamasis šia proga 
noriu gerbiamus “Laisvės“ 
skaitytojus kiek plačiau su
pažindinti su šia tikrai Įdo
mia šalim, kurioje man teko 
jau du kartus lankytis ir iš
sivežti pačius geriausius įs
pūdžius.

SUNKI PRADŽIA

Pirmieji Vokietijos De
mokratinės Respublikos 
žingsniai buvo labai sunkūs. 
Iš buvusio hitlerinio rėžimo 
respublika paveldėjo tik pu
santros aukštakrosnės. Visa 
sunkioji pramonė buvo su
koncentruota dabartinės Va
karu Vokietijos teritorijoje. 
Vadinasi gyventi teko pra
dėti su labai kukliu kraičiu.

Ir čia, šiuo sunkiu laiko
tarpiu pasireiškė nesava
naudiška Tarybą Sąjungos ir 
socialistinės sandraugos ša
lią parama. Įgimto kruopš
tumo ir darbštumo dėka val
stybė greitai atsigavo ir 
tvirtai atsistojo ant koją, 
chemijos srityje Įkopdama i 
pirmą pasaulio penketuką, o 
pramonės atžvilgiu - i pir
mą dešimtuką.

Pasitelkim i pagalbą tru
putį statistiniu duomeną. 
Nors sakoma, skaičiai yra 
labai sausi, bet be ją neiš
siversi, jie puikiai pade
monstruoja visą padėtį.

ŽIUPSNELIS DUOMENŲ

Vokietijos Demokratinė 
Respublika užima 108.300 
kv. km.,Lietuva - 63.000 kv. 
km. Siame plote gyvena apie 
17 milijonu gyventoją. Iš ją 
iki 25 metą amžiaus 6 mili
jonai. Socialistinio jaunimo 
sąjunga (F D J) turi apie 2 
milijonus narią, tiek pat turi 
ir E. Telmano pionierių or
ganizacija.

Žemės ūkyje gyvena ir 
dirba 13.7% gyventoją. Tai 
nėra daug. Tačiau žemės 
ūkis yra intensyvus ir savo 
valstybės gyventojus pilnai 
aprūpina net svarbiausiais 
maisto produktais. Vienas 
žemdirbys pagamina maisto 
septyniolikai gyventoją.

Norisi tuo pačiu šiek tiek 
palyginti ir su Vakaru Vo
kietija, kurioje pragyvenimo 
lygis taip pat gana aukštas. 
Tenai daug pelno surenka 
stambūs koncernai, mono
polistai, krizė taip pat kar
tais smarkiai papurto val
stybę. Demokratinėje Vo
kietijoje - teisingesnis ša

lies turtą paskirstymas, di
desnis mokinią ir studentą 
skaičius, nuosekliau kyla 
pragyvenimo lygis.

Palyginus su 1972 metą 
pirmuoju pusmečiu, šiais 
metais padidėjo:

Nacionalinės pajamos - 6% 
Pramoninė produkcija - 7.6% 
Užsienio prekyba - 13.6%

Pramonės gamyba padarė 
taip pat didelį šuolį:

Elektros energijos
pagaminta 105.9% d augiau. 

Sintetinio šilko
pagaminta 137.3% daugiau. 

Sintetiniu audiniu
pagaminta 156.5% daugiau.

Tai tik maža dalelytė sta
tistiniu duomeną, paimtu iš 
VDR Statistikos Valdybos 
biuletenio.

Gyventoją piniginės paja
mos, palyginus su 1973 m. 
pirmuoju pusmečiu pakilo iki 
2.8 milijardą markią arba 
6.6%. Vidutinė metinė pre
mija vienam pramonės mi
nisterijos darbininkui ir tar
nautojui pasiekė 660 markią.

1973 metą pirmame pus
metyje buvo atiduota naudo
tis 790 patalpą klasėms, 8,- 
975 vietos vaiką darželiuose 
ir 4,740 vietos lopšeliuose.

ŽMONĖS GERAI GYVENA

Tikrai. Lankantis Vokie
tijoje abu kartus, teko at
kreipti dėmesį Į geras gy
ventoją buitines sąlygas. Tai 
pripažįsta ir patys eiliniai 
vokiečiai, sakydami, kad 
kultūrinės prekės, nors jos 
ir reikalingos, nėra kasdie
ninio vartojimo prekės, to
dėl jos gali būti ir branges
nės.

Kultūriniu prekių brangu
mą akcentavo ir Vakarą 
Europos delegatai diskusijo
se festivalio metu, i ką mū
siškiai vokiečiai taktiškai 
atsakė, kad tai yra laikinas 
reiškinys, kuris vėliau turės 
pasikeisti, nes dabar pagrin- ‘ 
dinis dėmesys yra nukreip
tas Į gyventoją buitiniu są
lygą gerinimą, pramonės 
vystymą, gyvenamo ploto 
fondo plėtimą.

GERI RYŠIAI SU LIETUVA

Demokratinę Vokietiją ir 
Tarybą Lietuvą riša glaudūs 
bičiuliški santykiai. Mūsą 
menininkai yra dažni sve
čiai, dažnai lankosi turis
tai, Įvairūs specialistai. 
Vasara keičiamasi studentą 
grupėmis ir t. t. Vokietijo
je gausiai verčiama lietuvią 
literatūros veikalai o pas 
mus - vokiečią rašytoją.

Baigiant reikia palinkėti 
šiai draugiškai ir įdomiai, 
šaliai daug sėkmės, kovojant 
su Įvairiais nesklandumais 
viduje, kurią, kaip ir visur 
taip ir čia pasitaiko, siekti 
dar didesnio autoriteto tarp
tautinėje plotmėje, kovoti dėl 
komunistiniu idealą Įgyven
dinimo.
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RUDUO VILNIUJE
Mielas redaktoriau! Po 

mėnesio atostogų grįžęs iš 
kaimo į Vilnių, radau visų 
krūvų dailių “Laisvės” pa
ketėlių, sudėtų gražiai ant 
mano stalo. Keletu dienų 
vis verčiau ir skaičiau dar 
tebekvepiančius dažais la
pus, permečiau akimis ap
rašytus įvykius, kurie jau 
gerokai nutolo į praeitį, ko
lei tie laikraščiai laivais 
perplaukė Atlantą.

Pasirodo, nemaža Ameri
kos lietuvių pabuvojo šių va
sarų Vilniuje, susipažino su 
gražiais jo laimėjimais ir 
gausius įspūdžius perpasa
kojo grįžę saviesiems.

Dabar Vilniuje jau ruduo. 
Tikriau pasakius, atsisvei
kinimas su vasara. Pro 
autobuso langų į akis krito 
ties kiekviena sodyba mar
guoju gėlių darželiai: purios 
jurginų galvos, vešlios gla
diolių puokštės, gvazdikai, 
aukštos piliarožių rykštės. 
Atrodė, tarsi viskas skuba 
gerti paskutinę vasaros ši- 
lumų, iki soties įsiurbti dar 
gyvybės syvų. Laukuose to
kia rami giedruma. Ruduo 
dar toli. Dar ilgai žydės 
astrai, liepsnodami ryškio
mis spalvomis ir nepasiduo
dami šalnoms. Ilgai dar rau
donuos sunkia vaisių našta 
obelys. O dar ilgiau purpu
rinėmis uogų kekėmis žė
ruos pakelėse šermukšnių 
eilės.

Vilnius irgi tviska gėlė
mis. Priešais namus, aikš
telėse puikuojasi kruopščiai 
prižiūrimi gazonai. Daugelį 
sienų, kurios liko plikos, su
griovus gretimus namus per 
karą, dengia kartais net iki 
penkto aukšto išsiraizgiu- 
sios gebenės.

VILNIEČIAI ŠIANDIEN!
Mėnesį nebuvus Vilniuje, 

jis atrodo kažkoks kitoks. 
Krinta į akis daug mokslei
vių, kurių nesimatė vasarą. 
Nors jie neuniformuoti, bet 
kažkaip iš veidų lyg atskiri 
studentą nuo dirbančio jau
nuolio. Studentas - kukles
nis, paprastesnis, o dirban
tysis, aiškiai matai, daug 
tvirčiau jaučia žemę po kojo
mis, nes jis iš savo pinigų 
puošniau, turtingiau rengia
si.

Mintimis nusikėlęs į ne
tolimą praeitį, atkreipi savo 
dėmesį, kad gatvėse nebėra 
prastai, nevalyvai apsiren
gusių žmonių. Kaip gražiai, 
elegantiškai išmoko prisi
taikinti sau apdarą moterys. 
Kone visuotinai įėjo į madą 
merginoms ir jaunoms mo
terims mūvėti dailiai pasiū
tas kelnes. Dingo mini sijo
nukai, prieš keletą metų be
veik visuotinai kankinę madų 
sekėjas net ir speiguotais 
žiemos mėnesiais.

Žiūrėdamas i veidus, ma
tau, kaip iš jų trykšta ramus 
gyvenimo džiaugsmas. Įs
kaitau juose siekimą kokio 
konkretaus kilnaus tikslo - 
įsigyti išsimokslinimą, tapti 
geru specialistu, aukštos 
kultūros asmenybe. Visi 
trykšta sveikata. Nesijaučia 
karštligiško skubėjimo. 
Visa tai išplaukia iš rimtos 
pažiūros į darbą, iš tvarkin
go gyvenimo. Jie jaučia sau 
už pečių užtikrintą ateitį. 
Juose slypi neaiški, gal dau
giau nesąmoningai patiriama 
nuovoka, kad pasaulyje vyks
ta galingas pažangos proce
sas, kad kasmet jų šalis ko
pia vis į naujas aukšturrias, 
o kartu ir aplinkiniame val
stybių rate vis mažėja žmo
nių, kurie palyginti dar taip 
neseniai it bepročiai troško 
karo.

Nors laikraščiai ne tiek 

daug rašo apie šia vasarų 
įvykusį Leonido Brežnevo it 
Ričardo Niksono susitikimų 
ir pasirašytus svarbius do
kumentus, tačiau kiekvienas 
supranta, kad tuose susitari
muose nubrėžtos gairės rodo 
istorinio vystymosi kryptį. 
Šaltojo karo ūkai, vietomis 
temdą horizintą, turės iš
nykti, kylant kas kartų aukš
tyn bendradarbiavimo sau
lei.

PASIKALBĖJIMAS SU 
DAILININKU

Sutikęs pažįstamų daili
ninkų, prisėdu su juo ant 
suolo gražiai sutvarkytoje 
Lenino aikštėje. Netyčiomis 
pastebiu jo kairę rankų be 
kelių pirštų. Prisimenu, kad 
jam teko nukentėti pokario 
kovoje su nacionalistiniu po
grindžiu, kai jis tebebuvo 
studentas. O jis dabar jau 
apysenis žmogus.

- Kaip toli atrodo šiandien 
karo metas! - pagalvoju pats 
sau.

Įsikalbame apie Vilnių. Aš 
jį paklausiu:

- Koks bus Vilnius ateity
je?

- Dažnai pagalvoju apie 
tai, - atsako jis ir ima kal
bėti: - Tie dalykai, kurie 
šiandien yra antraeiliame 
įplane, gal būt iškils į avan
scenų. Sakysime, gal pakils 
pažiūra į tautybę. Galžmo-
gui ne tiek bus svarbu, ar jis 
lietuvis, lenkas ar vengras,
kiek tai, kad jis socialisti
nės valstybės pilietis.

šitas mano pokalbis su 
dailininku, atrodė, tiko į ru
deninio Vilniaus foną, į nuo
stabiai gražų akvarelinių 
spalvų reginį, pradėjus gel
tonuoti • medžių lapams. ■ 
Marguoją augmenijos lapai 
nuostabiai derinasi su tapy
biniais vaizdais. Mane nu
stebino Antokolskio gatvė su 
prikeltais iš viduramžių kie
mais kiemeliais, visokiomis 
arkomis ir kontraforsais. 
Tai, žinoma, supoetinta se
novė, kur žmonėms į butus 
įvesti svarbiausieji šių die
nų civilizacijos pasiekimai. 
Ir tai graži pradžia atnauji
nant tokius gausius senuo
sius kampelius Vilniaus 
mieste, šalia iškilusių did
miesčių - Lazdynų ir Karo- 
liniškių rajonų - kuriuose 
gyveila gal didesnė pusė 
miesto gyventojų, šie sena
miesčio kampeliai yra ke
rinti architektūrinė pažan
gos proceso iliustracija.

Atleiskit, mielas redakto
riau, kad gal per daug pri
rašiau apie savo poatostogi- 
nes nuotaikas. Norėjau nuo
širdžiai atsiliepti į tuos dai
lius “Laisvės” paketėlius, į 
laikraščio medžiagą, kurią 
jūs su meile ir didžiu pa
siaukojimu ruošėte ir spaus
dinote karštais vasaros mė
nesiais tvankiame Niujorke.

Lai mano laiškas jums 
nors tolimai padvelkia lieps
nojančiais jurginais, gladio- 
liais ir atkakliais, šalnų ne
bijančiais ryškiaspalviais 
astrais, kurių taip apstu 
mūsų mielajame Vilniuje ru
denio metą.

Su nuoširdžiausiais linkė
jimais

Jūsų
J. ŠIMONIS

Mt. Vernon, Ill. Apeliacijų 
teism as patvirtino teisę val
diškų įstaigų tarnautojams 
streikuoti, jeigu jie ramiu 
būdu negali laimėti sutar
ties ir kitų reikalavimų.

Illinois valstijos, pavietų 
ir miestų tarnautojų unija 
tokiu būdu teisme laimėjo 
savo nariams teisę strei
kuoti.

LAISVĖ

Vilniaus dailės parodų rūmuose atidaryta skulptorės 
Konstancijos Stoškienės darbų paroda. Joje eksponuojama 
14 kūrinių. Tai - skulptūros “Motina”, “Debesyspraėjo”, 
“Tėvyne”, “šalin rankas” ir kitos. Dailininkės sukurta 
“Melžėja” puošia viena Liaudies ūkio laimėjimų parodos 
paviljonų Maskvoje, o bareljefas “Gyvulininkystė” - Vil
niaus žemės ūkio technikumo rūmus.

NUOTRAUKOJE: dailininkė K. Stoškienė prie savo su
kurtos skulptūros “Pavasaris”.

J. JUKNEVIČIAUS nuotr.

Lietuvos TSR Užsienio Reikalų
ministro pav. V. Zenkevičiaus kalba
PASAKYTA "LAISVĖS" SALĖJE, LAPKRIČIO 14 D., 

NEW YORKO MOTERŲ KLUBO SURENGTAME
VILNIAUS 650 METŲ PAMINĖJIME .

Vilnius šiemet švenčia 650 
metų jubiliejų. Ar tai yra 
daug ar mažai miesto gyve
nime? Žinoma, pasaulyje 
yra senesnių miestų negu 
Vilnius. Yra miestų, kurie 
jau šventė 1,000 metų ir 
daugiau. Tarybų Sąjungos 
teritorijoje yra miestų, ku
rie po 800, 900 ir '1,000 
metų, tačiau Rytų Europoje, 
Pabaltijos kraštuose, Vil
nius yra vienas iš seniausių, 
miestų. Noriu pažymėti, kad 
650 metų yra skaitoma nuo 
tos dienos, kada Vilnius buvo 
pirmą kartą raštuose pami-

:.nėtas.
Vilniaus miestas yra įsi

kūręs žymiai anksčiau. 
Mokslininkai, pagal iškase
nas, yra nustatę, kad žmonės 
jau ten gyveno ir jau mūsų 
eros penktame amžiuje. Tai 
žymiai anksčiau, negu ofi
cialus jubiliejus. Gaila, kad 
neišliko dokumentu, kurie <
galėtų patvirtinti jau anks
čiau, kad Vilnius buvo vienas 
iš dideliausių Rytų Europos 
miestu. «

TRUPUTIS iŠ AUDRINGOS 
VILNIAUS ISTORIJOS

Per šį 650 metų laikotar
pį Vilnius patyrė daug karų. 
Iki 1410 metų, t. y., iki Žal
girio mūšio, kuriame kry
žiuočiai buvo sumušti, Vilnių 
nuolat puldinėjo kryžiuočių 
kariuomenė. Vėliau, Vilnius 
smarkiai nukentėjo nuo kitų 
karų, - švedų, nuo lenkų, 
nuo rusų, prancūzų. Vilnių 
kelis kartus nusiaubė dideli 
gaisrai.

Vilniaus gyventojų skai
čius nebuvo vienodas, pri
klausomai nuo istorinio lai
kotarpio, didėjo ar mažėjo. 
Mes turime statistikos davi
nių nuo 1870 metų. Tais me
tais Vilniuje gyveno 64,000 
gyventojų ir jau po 30 metų, 
1900 metais, Vilniaus gyven
tojų skaičius išaugo iki 165 ,- 
000 žmonių. Bet nepriklau

somai nuo to, Vilnius visada 
buvo žymiu kultūriniu ir 
moksliniu Rytų Europos cen
tru, Lietuvos sostine. Tai 
patvirtina dar ir tas faktas, 
kad Vilniaus mieste 1579 
metais buvo įkurtas Vilniaus 
universitetas, vienas iš se
niausių universitetų Europo
je ir Tarybų Sąjungoje.

VILNIAUS DARBO LIAUDIS 
REVOLIUCINĖSE KOVOSE

Labai sparčiai Vilnius 
augo prasidėjus kapitaliz
mo vystymosi laikotarpiui. 
Išaugo pramonė, amatai, 
prekyba, padidėjo Vilniaus 
gyventojų skaičius.

Augant pramonei, prasi
dėjo aktyvus darbininkų kla
sės - proletariato judėjimas. 
Prasidėjo revoliucinės ko
vos Vilniuje.

Mes žinome atmintinus 
1895 metus, kada Vilniuje 
lankėsi Leninas. Čia jis su
sitiko su Vilniaus vietiniais 
marksistais. Jo apsilanky
mas turėjo nepaprastai di
delę įtaką į Vilniaus,miesto 
revoliucini judėjimą. Mes 
žinome iš istorijos, kad Vil-

M* 

Minėjime kalba Vytautas Zenkevičius S. Narkeliūnaites nuotr

niaus proletariatas, Vilniaus 
darbo žmones, labai aktyviai 
dalyvavo 1905 metų revoliu
cijos įvykiuose. Mes žino
me, kad Vilniuje 1918 me
tais įvyko pirmasis Lietu
vos Komunistų partijos su
važiavimas. Vėliau, tų pačių 
metų gruodžio menesyje 
buvo paskelbta Tarybų Val
džia. Buvo sudaryta pirm o ji 
tarybinė liaudies vyriausy
bė, darbininkų ir valstiečių 
vyriausybė, kuriai vadovavo 
pirmasis tos vyriausybės 
pirmininkas, Vincas Micke
vičius - Kapsukas.

Jūs žinote iš istorijos, kad 
20 metų Vilnius buvo buržua
zinės Lenkijos okupuotas. 
Lietuvai grąžino Vilnių tary
bine armija tik 1939 metais.

1940 metais Lietuvoje 
buvo atstatyta Tarybų Val
džia, ir nuo to laiko Vilnius 
vėl tapo Lietuvos sostine.

VILNIUS IR MŪSŲ 
SANTYKIAI SU
LIAUDIES LENKIJA

Ryšium su tuo norėčiau 
trumpai pereiti prie dabar
ties. Prieš porą savaičių, 
New Yorke, Fifth Avenue, 
įvyko lenkų tautybės ameri
kiečių paradas. Ten teko 
matyti plakatus, kuriuos 
nešė lenkai nacionalistai. 
Jie reikalavo, kad Tarybų 
Sąjunga grąžintų Lenkijai 
Vilnių.

Aš norėčiau pažymėti, kad 
šiuo metu tie šūkiai neturi 
jokios reikšmes Vilniaus li
kimui. Lygiai taip, kaip ir 
kiti šūkiai, kuriuos lietuviš
ki buržuaziniai nacionalistai 
valkioja antitarybinėse de
monstracijose. Tačiau aš 
noriu pabrėžti vieną istorinį 
įvykį Vilniaus krašto gyve
nime - šimtus metų trukusį 
ginčą tarp Lietuvos ir Len
kijos, dėl Vilniaus, mums 
pavyko išspręsti tik socia
listinės revoliucijos dėka. 
Ir tik dėka to, kad mūsų kai
mynas, Lenkijos Liaudies 
Respublika eina socialistiniu 
keliu.

Dabar mūsų santykiai su 
Lenkijos Liaudies Respubli
ka yra labai geri. Mes glau
džiai bendradarbiaujam ne 
tik mokslo, kultūros, bet ir 
ekonomijos srityje, šiandien 
labai malonu, kada susitinki 
su lenkų mokslininkais, su 
kultūros veikėjais, darbinin
kais, valstiečiais. Nevienas 
i§ jų nereiškia kokių nors 
nacionalistinių pretenzijų 
dėl Vilniaus. Ir aš manau, 
kad daugelis liečiančių Vil
nių problemų buvo dirbtinai 
aštrinamos buržuazijos lai
kais tarp lietuvių ir lenkų. 
Jos galutinai išspręstos tik 
Tarybų Valdžios, socializmo 
sistemos dėka.

VOKIŠKOSIOS OKUPACIJOS 
vilniui Nuostoliai

Vilnius išgyveno nepa
prastai sunkų vokiečių oku
pacijos laikotarpi. Aš ne
turiu galimybes per trumpą 

laiką papasakoti, kokią žalą 
padarė vokiečių okupantai 
Vilniui. Galiu paminėti tik 
pačius svarbiausius skai
čius. Iš 300,000 Vilniaus 
gyventojų hitleriniai oku
pantai nužudė visą vieną 
trečdalį!

Vilniuje buvo sugriauta 40 
procentų visų namų. Dides
nė pusė gyvenamųjų namų 
buvo nebetinkami gyventi, 
nes buvo dalinai apgriauti. 
Kada mes grįžome į išlais
vintą Vilnių, ten nebuvo stik
lų languose, neveikė kanali
zacija, vandentiekis, nebuvo 
elektros, trūko kuro. Drau
gas Antanas Bimba šiandien 
savo kalboje paminėjo, 1946 
metais jis matė baisiai su

griautą Vilnių. Dabar žmo
nes, kurie aplanko Vilnių 
negali įsivaizduoti kaip at
rodė Vilnius 1945-6 metais, 
mūsų sostinė, kurią matė 
drg. Antanas Bimba. Gaila, 
kad mes nepalikome mieste 
nė vieno karo sugriauto 
namo. Jis būtų įspūdingas 
paminklas būsimoms kar
toms, primintųjoms ką reiš
kia karas.

Nors Vilniaus gyventojai 
labai pasiaukojančiai dirbo 
visuose atstatymo darbuose, 
bet nežiūrint jų entuziazmo 
ir pasišventimo, mes nebū- 
tumėn sugebėję taip greitai 
atstatyti Vilnių. Labai didelę 
paramą mums suteikė kitos 
broliškos respublikos. Tu
riu pažymėti, kad tai buvo 
tikrai broliška parama. Tuo 
metu žymi Tarybų Sąjungos 
teritorijos dalis buvo labai 
nukentėjusi nuo karo. Reikė
jo atstatyti 1,500 miestu, 
pramonę, žemės ūkį. Nežiū
rint to, Vilniui suteikė didelę 
paramą daugelis Tarybų Są
jungos miestų ir respublikų.

MŪSŲ ŠAUNUSIS VILNIUS 
ŠIANDIEN

-i I

Dauguma iš jūsų matėte 
kaip atrodo šiuo metu nau
jas Vilnius. Noriu pateikti 
keletą pavyzdžių. Palyginus 
su 1945 metais, šiuo metu 
Vilniaus įmonės gamina 133 
kartus daugiau produkcijos 
negu buvo 1945 metais. Vil
nius gamina elektronines 
skaičiavimo mašinas, sudė
tingą radio aparatūrą, tiks
lias šlifavimo stakles, grąž
tus, kuriuos eksportuojame į 
70 pasaulio šalių.

Vilniuje yra 6 aukštosios 
mokyklos, kuriose mokosi 
daugiau kaip 30,000 studentų. 
Iki karo studentų buvo tik 
3,000. Miesto žmones gydo 
pusantro tūkstančio gydyto
jų, 3,000 vidutinio medicinos 
personalo, t. y. medicinos 
seserų, felšerių ir t. t.

Pastaraisiais metais Vil
niaus ribose išaugo praktiš
kai du nauji miestai - Žir
mūnai ir Lazdynai. Dar ne
seniai ten buvo laukai, o 
dabar gyvena apie 100,000 
žmonių. Ir viskas tas buvo 
pastatyta per labai trumpą 
laiką. Žinoma, mes nesie-
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IR KOVOJE UŽ ŽMOGAUS 
SVEIKATA LIETUVA 
ŽYGIUOJA PIRMYN

Lietuvos kurortai: 
problemos ir 
perspektyvos

DRUSKININKAI, X. 11 
(ELTA). Bevelk 300delega- 
tų ir svečių iš broliškų res
publikų bei centrinių šalies 
medicinos mokslo tyrimo 
įstaigų susirinko šiandien 
čia į pirmų jį Lietuvos TSR 
fizioferapeutų ir kurortologų 
suvažiavimų. Jį pradėjo 
Respublikinės profsųjungų 
kurortų valdymo tarybos 
pirmininkas V. Gurauskas. 
Partijos Varėnos rajono ko
miteto, Druskininkų miesto 
vykdomojo komiteto vardu 
suvažiavimo dalyvius pa
sveikino vykdomojo komite
to pirmininkas A. Vilūnas. 
Lietuvos TSR Fizioterapeutų 
ir kurortologų mokslinės 
draugijos valdybos ataskaitų 
perskaitė jos pirmininkas H. 
Guobys.

Pirmajame suvažiavimo 
posėdyje buvo apžvelgti sa
natorinio gydymo laimėjimai 
ir respublikos medikų užda
viniai, įgyvendinant TSKP 
XXIV suvažiavimo nutari
mus apie kurortų vystymų 
bei darbo žmonių poilsio ge
rinimų šiame penkmetyje. 
Kaip buvo pažymėta praneši
me, numatyta smarkiai iš
plėsti sanatorinio-kurorti- 
nio gydymo įstaigų bazę. 
Štai Druskininkuose bus pa
statyta 200 vonių balneologi
nė gydykla, Palangoje ir nau
jojo Vanagupės kurorto teri
torijoje iškils dideli poilsio 
namai, moderni gydykla, bus 
įrengtas originalus sveika
tingumo parkas. Nauji sa
natoriniai korpusai bei gy
dyklos projektuojami Birš
tono ir Likėnų kurortams.

Pagal perspektyvinę res
publikos kurortų vystymo 
programų per artimiausius 
15 metų sanatorinio gydymo 
įstaigų statybai planuojama 
išleisti 92 min. rb.

Dideliu respublikos medi
kų laimėjimu suvažiavimo 
dalyviai pripažino pradėtų 
čia įgyvendinti etapinio gy
dymo sistemų, kurios reikš
mingų grandį sudaro medi- 
cininė-kurortinė reabilita
cija.

Suvažiavime buvo akcen
tuojama, kad medicininė 
reabilitacija, kurios dėka 
atstatoma ligonių sveikata, 
darbingumas ir žmogus su
grąžinamas aktyviam gyve
nimui, yra ne tik medicini
ne, bet ir socialinė ekonomi
nė problema, kurios sėkmin
gam sprendimui būtina skir
ti dar didesnį dėmesį.

kiame Vilnių išauginti į Niu
jorką, nes mes lygia greta 
vystome ir vystysime ir ki
tus Tarybų Lietuvos mies
tus.

Žymiai išaugo ir dar augs 
kiti Lietuvos miestai: Kau
nas, Klaipėda, Šiauliai, Pa- 
nėvežys. Vystosi visiškai 
nauji miestai, kurie prieš 
karą buvo visiškai nedideli: 
Alytus, Utena, Jonava, Kė
dainiai, Telšiai ir Rokiškis. 
Mūsų planuotojai siekia, kad 
miestuose žmogui būtų pa
togu gyventi; jie nori, kad 
visa mūsų respublikos teri
torija vystytųsi vienodai.

Baigdamas, norėčiau pa
dėkoti visiems mieliems 
draugams, ypač Moterų klu
bui už tokį gražų Vilniaus 
minėjimą. Perduodu Vil
niaus miesto Vykdomojo Ko
miteto pirmininko drg. Vy
tauto Sakalausko pačius nuo
širdžiausius linkėjimus ir 
sveikinimus.
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i )aina apie rudenį
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133-ClOJI
Vienas geras bičiulis Ber

lyne kartą štai ką apie savo 
dukrelę pirmoke ar antrokę 
pasakojo:

“Parojo Beatričė iš mo
kyklos ir, girdi, degte dega: 
m oky to ja parodė gaublį, glo- 
busą. . o Ant jo visa, visa 
žemė! . . Ir štai mokytoja 
parode tą lakštelio didumo 
vietelę, kur yra mūsą’ Vo
kieti] Demokratinė Res- 
publik s. Ncpatikėtumoi, tė
veli, kokia maža!! Visai 
maža. . . Tiktai pama
nyk! o . Ogi kai va taip sau 
apsidairai, paprasta akimi 
aplink pažiūrai, - didelė, net 
labai .lė musu Vokietijos 
Dėmu1' alinė Respublika! 
Ar ne, tėveli ?“

V okiėt i jos Demokratinė 
Respublika, šita Rytą Vokie
tija - dabar 133-čiasis SNO 
arba UNO narys, mano ma
nymu, ir didelė, ir maža. 
Visai kaip Beatričės akyse.

Vos 17 milijono (su trupu
čiu) gyventoją.

Nuo valstybes sostinės 
Berlyno iki kitos valstybės 
(Lenkijos) artimiausia vieta 
vos 80 kilometru. Valstybės 
ilgumas nuo šiaurės iki pietą 
mažiau kaip puspenkto šimto 
kilometrą, plotis - truputi 
daugiau kaip pustrečio šimto 
kilometru. Ką gi tai reiš
kia, lyginant su vadinamąją 
“didžiąją valstybią” plo
tais! . . Ovis tiktai pažiū
rėkime, kaip Beatričė sako, 
ir gryna, paprasta aki
mi u u u

šita “maža“ demokratinė 
Vokietija turi nepaprastos 
jėgos pramonės kumšti. Ji 
jau seniai Įeina i pasaulio 
stipriausiąją industrinią 
valstybią dešimtuką. Neno
riu skaičiais užpilti. . . 
Dabar galima ateiti i Suvie
nytąją Naciją Organizacijos 
informacijos skyrią, ir ten 
galima gauti kalnus įtikina
mos medžiagos.

Toliau žiūrėkime gryna 
akimi. . .

Šitos “mažos“ Vokietijos 
(gyventoją skaičiumi maž
daug tris kartus mažesnės 
už kaimynę Vakaru Vokieti
ją!) teritorijoje yra tokie 
pramonės, prekybos, kultū
ros, meno centrai, į kuriuos 
daug kas su pavydu žvelgia.

Prisiminkime Leipcigą. 
Beje kažkada čia buvo spaus
dinama nemaža lietuvišką 
knygą. Siame vidurio Vo
kietijos mieste mokėsi Bi
liūnas, Čiurlionis, Dvario
nas . o . Čia lankėsi ir apie 
ši miestą rašė mūsą rašy
tojas Antanas Vienuolis. Va 
šitas, taip pat ir mums ne
svetimas Leipcigas vien 
savo prekybos mūgėmis gar
sėja visame pasaulyje. O jo 
pramones įmonės! Jo ne
paprastai gražus ir moder
nus veidas su aukščiausiu 
miesto namu - dangoraižiu- 
Karlo Markso vardo univer
sitetu. . .

I svarstykles, charakteri
zuojant VDR pramonės jėgą, 
galima būtą sudėti daug 
miestą: Magdeburgą (me
talo gamyklos), Eizenhiuten- 
štatą (plieno gamyba), Ros- 
toką -Varnemiundę -Visma- 
rą (laivą statyklos), Jeną 
(Zeisso optika), Drezdeną 
(elektronika, foto, kino pre
kės). . *

Nelaikau savo uždaviniu 
moksliškai nuosekliai išvar
dinti.

Savo paties jausmus noriu 
štai taip perduoti:

Kai artoju prie Drezdeno- 
Siksto madonos miesto (gar
siojoje paveikslą galerijoje), 

prie Veimaro (Getės-Sile- 
rio-Listo gyventąją vietą) 
man paprasčiausiai norisi 
nusiimti kepurę ir nulenkti 
galvą.

Tačiau, sakysime/ šalia 
Veimaro yra ir buvusi kon
centracijos stovykla - fašis
tinis žmonių naikinimo fa
brikas Buchenvaldas! <> . Su 
aukšta varpine ant kalno, 
garsiuoju varpu. . . I čia 
privalomai atvežami visi 
demokratinės Vokietijos 
mokiniai. Nenutrūksta įvai
rią specialybią žmonią 
sriautas. Į viską mokomasi 
žiūrėti tikroviškai, realiai, 
neužmiršus praeities pamo- 
kų.

Tikrovės pamokos! Ant 
visišką fizinią ir dvasinią 
griūvėsią per ketvirtą šimt
mečio atstatyta vokiečiu val
stybė, daug stipresnė savo 
pramonės jėga už. . . visą 
prieškarinį “didįjį reichą“. 
Užtat dvasinės kultūros ir 
jėgos atžvilgiu toli už savęs 
jį palikusi... Ir savo kai
mynę, federatyvinę Vakarą 
Vokietiją! Ten - VFR-vos, 
vos nepakėlė savo juodą 
sparną karo paukščiai. Dar 
ir dabar neišmirę revan- 
šistai, visokio plauko fašis
tinės organizacijos. Net 
valstybės vyrą, pavyzdžiui, 
Krikšcionią sąjungos galvos 
bavariečio Strauso lūpomis 
pilami antisocialistiniai 
nuodai iš pačios parlamento 
tribūnos. . . Jiems antsnu
kius uždėjo ją pačią šalies 
blaivesnės jėgos.

Tasai faktas, kad po antro
jo pasaulinio karo egzistuo
ja socialistinė Vokietija, - 
tatai lemiamAŠ faktoriftš po
kario istorijoje, šita* Vo
kietija negrąso kaimynams, 
neturi teritorinią pretenzi
ją „ . . Savo teises, tiesa, 
ji moka ginti dideliu revo
liuciniu kietumu. Tatai pa
rodė atsiribojimas - sienos 
pastatymas 1961 metu rug- 
piūčio 13 dieną. Skaudus 
faktas. . . Iki kraujo įsi
smeigęs ir į pačios demo
kratinės Vokietijos kūną. 
Beveik nėra žmogaus, kuris 
neturėtą giminės “anoje“ 
pusėje. Taip. . . Ir svajo
jama apie tai - atvirai ir 
garsiai -, kad sienos būtą 
lengvai pereinamos. Užtat 
reikia įstatyminiu, sutarti- 
nią garantiją, susitarimą, 
kad savi iškovojimai liaudies 
švietimą, o svarbiausia - 
taika Europoje, taika pasau
lyje - nebūtą susprogdinta, 
nebūtą statoma į pavoją. . .

štai tokia šita 133-čioji, 
kuri savo politinę programą, 
suderintą su kitomis socia- 
listinėmis šalimis, dabar 
gins jau ir Suvienytąją Naci
ją organizacijoje.

Pažvelkime į pačius ap
čiuopiamiausius faktus,

Nuolat auga, statosi, gražėja demokratinės Vokietijos-VDR 
sostinė Berlynas, kuriame dabar gyvena 1,100,000 gyven
toją.

krintančius į akis, sakysi
me, New Yorke.

Žmogus, kuriam taip pa
garbiai SNO pareigūnai at
vėrė centrinio įėjimo duris- 
VDR užsienio reikalą minis
tras Otas Vinceris (šiuo 
metu 71 metą amžiaus) tai 
buvęs raidžią rinkėjas, dar
bininkas. Jis gimė Berlyno 
darbininko šeimoje. Fašiz
mo metais dirbo pogrindyje, 
paskui - kompartijos nuro
dymu - išvyko emigracijon 
(Čekoslovakija, Prancūzija, 
Olandija, Tarybą Sąjunga), 
šis žmogus nuo pirmosios 
valandos pokario metais 
savo jėgas atidavė demo
kratinės Vokietijos statybai. 
Visas jo turtas - savo že
mės žmonią pasitikėjimas, 
parašytas knygas. Taip sa
kant, vertybes, kurias sunku 
tiksliai įvertinti doleriais, 
markėmis. 0 » Įsivaizduo
kime, kaip jis patsai tą isto
rinį vakarą New Yorke di
džiavosi - ir turėjo kuo di
džiuotis - kai pakilo rankos, 
didžiuotis liaudies Vokieti
jos subyrėjo Rytą Vokietiją 
supusi kapitalistinią valsty
bią “nepripažinimo“ bloka
da.

Pirmasis VDR įgaliotasis 
ministras - pasiuntinys Su
vienytąją naciją organizaci
joje - Peteris Florinas jau
nesnis (52 metą). Daug kar
tą teko su juo matytis, kal- 

1 bėtis. Draugu - bičiulią tar
pe šis vienas Berlyno sutar
ties tarp rytipės ir vakari
nės dalią “architektas“ 
(apie jį komentatoriai Vaka
ruose ypač daug kalba). La
bai simpatiškas, linksmas 
žmogus. . o Moka keletą 
svetimą kalbą. Pavyzdžiui, 
labai gerai kalba rusiškai. 
Mat, jo tėvas dar žymaus 
vokiečią kompartijos vadovo 
Ernsto Telmano bendražy
gis - Vilhelmas Florinas nuo 
pat 1933 metą buvo emigra
cijoje Tarybą Sąjungoje. Ten 
berniukas Peteris lankė mo
kyklą. Tarybą Sąjungoje jis 
baigė ir aukštąją Chemijos 
mokyklą. Man jis kartą yra 
pasakęs, kad tikrasis pa
šaukimas - būti mokslinin
ku. Jį traukia laboratorijos, 
mokslinio tiriamojo darbo 
instituto sienos. Užtat par
tija jau seniai pašaukė į pro
pagandisto, o vėliau diplo
mato darbą. Pirmiausiai 
dirbo Halės laikraščio re
daktoriumi. Vėliau perėjo 4 
Užsienio reikalą ministeri
ją. Nuo 1967 metą rudens 
iki 1969 metu vasaros dirbo<
VDR Pasiuntiniu kaimyninė
je Čekoslovakijoje. (Mano 
asmeninė nuomonė: šiandie
ninis VDR Pasiuntinys New 
Yorke - tai busimasis savo 
šalies užsienio reikalą mi
nistras).

Žmonės su švariomis bio
grafijomis, antifašistine 
praeitimi, aiškia politine 
programa socializmo la
bui, - štai kokie žmonės per
žengė tautą f orumoNew Yor
ke slenkstį ir atsisėdo prie

_____ LAISVĖ
stalą su lentele: “German 
Democratic Republic”„

BET IR KETURIOS
SIENOS. . .

S i savo rudeninį laišką 
“Laisvei“ iš Berlyno pava
dinau “daina“. Mat, mano 
akyse tatai gražiausias žo
dis. Dainuoja laimingi žmo
nės. o aplink mane - seno
joje vokiečią sostinėje, tapu
sioje pirmosios vokiečią so
cialistinės valstybės sosti
ne, šį rudenį ypač gera nuo
taika. Tiek pasitikėjimo 
ateitimi į rudens aitvarus 
užverstose suaugusiąja ir 
valką akyse.

Net į keturias sienas kaž
kaip įsisunkia ši nuotai
ka .00

štai iš mano keturią sieną 
kronikos. Kartu su vokiečią 
baltistą pirmininku prof. V. 
F alkenhanu ką tiktai aptarė
me artėjančios jubiliejinės - 
25-tosios baltistą konferen
cijos darbotvarkę. . . Ju
biliejinis susitikimas įvyks
ta lapkričio 2 dieną.

Dar retesnis svečias: li
teratūros žinovas ir rašyto
jas Gerhardas Volfas, (jo 
žmona irgi žymi rašytoja - 
garsaus romano apie Berly
ną “Perskeltas dangus“, iš
leisto ir lietuviu kalba, 
autorė), šį sykį Gerhardas 
atėjo su storu protfeliu, po
pieriais. Jis kuria libretą 
kompozitoriaus Rainerio 
Kunado kuriamajai operai 
“Lietuviški fartepionai“ 
(pagal J. Bobrovskio roma
ną). Mane paprašė būti kon
sultantu istorijos klausi
mais. Jau dabar mes mato
me kaip į operos sceną 
išeis. □ „Kristijonas Done- 
laits, Vydūnas-Starosta. . . 
Kaip užsižiebs Rambyno lau
žai, pasigirs lietuvią liau
dies melodijos. „ .

Autoriai jau pasirašė su
tartį su Drezdeno teatru. 
Uždanga pakils Elbės miesto 
teatre 1975 metais. Taip, 
darbo dar daug, bet kontūrai 
jau išryškėję.

Kai visi išeina, triukšmin
game Berlyne lieki vienas, 
štai šitaip prie rašomosios 
mašinėlės. Suprantu, kad ir 
man pačiam teks daug padir
bėti šį rudenį.

Anksčiau - moksleiviško
mis dienomis - rašiau eiles, 
spausdinau, net laimę turė
jau išgirsti jas dainuojant 
(pavyzdžiui, žymaus kompo
zitoriaus Dvariono dėka 
mano studentiškas eilėraš
tis “Žvaigždutė“ dar ir da
bar skamba.). Dabar jau ne
rašau eilių. Vis tiktai kaž
kodėl ranka prašosi “dainą 
apie rudenį“ iš Berlyno už
baigti posmais apie savo ke
turias sienas, kurios irgi 
turi tapti įtempto darbo liu
dininkėmis. Taigi:

“. o .Aš pavargęs buvau 
Ir galva jau nuo nuovargio 

linko,
Man atrodė: daugiau 
Nežydės jokios gėlės 

aplinkui. . .

Ir staiga - tuo metu - 
Pasijutęs kankinamai vienu, 
Išgirdau balsą ją - 
Keturią mane supančią 

sieną:

“Jei tau lemta iš čia 
dar išeiti Į vieškelį ilgą, 
tai to KELIO pradžia 
ant grindą šalia koją štai 

žvilga. . .

Jei aukščiausi kalnai 
tau iš tolo viršūnėmis linksi, 
tai į juos tu čionai 
žengsi PIRMĄJĮ drąsąjį 

ŽINGSNĮ .

O jei vergo lemtis
Užu slenksčio begėdiškai 

tyko,

Kairioji partija 
laimėjo rinkimus

Ankara. Turkijos parla
mentiniuose rinkimuose išė
jo laimėtoja Respublikoną 
Liaudies partija, kuri skai
tosi kairesnė už valdiškąją 
Justicijos partiją, palaikan
čią šalyje karo stovį.

Republikoną Liaudies par
tija gavo 178 vietas parla
mente, Justicijos partija - 
145. Reakcijai užduotas ne
mažas smūgis.

DAKOTA CITY, Neb. 1,- 
800 jautienos perdirbėją te- ! 
bestreikuoja nuo liepos 16 d. 
Jie reikalauja naujo kontak
to su žymiu algą pakėlimu 
ir darbo sąlygą pagerinimu.

Pirma moteris 
bažnyčių vadovė

New Yorkas. Claire Ran
dall išrinkta Nacionalinės 
Bažnyčią tarybos pirminin
ke. Tai - pirmoji moteris 
protestantą bažnyčioms va
dovauja.

Mrs. Randall priminė, kad 
bažnyčiose buvo toleruojama 
rasinė diskriminacija, bet 
dabar ji kovos prieš bet ko
kią diskriminaciją. Ji yra 
taikos šalininkė, kovojo 
prieš Vietnamo karą, taipgi 
gina moterų teises.

Antiimperial istinė 
juodųjų veikla

Chicago. Juodąją organi
zaciją sušaukta antiimperia- 
listinė konferencija buvo la
bai sėkminga. Ji aptarė, 
kaip geriau padėti afrikie
čiams kovoti kolonializmą.

Masiniame mitinge daly
vavo daugiau kaip 1,000 žmo
nią. Vyriausiu kalbėtoju 
buvo iš Afrikos atvykęs Af
rikos Nacionalinio Kongreso 
Prezidentas Oliver Tambo.

Nixon o apgavinga 
mokyklų programa

Washingtonas. Nacionali
nės Švietimo Sąjungos Pre
zidentas Mrs. Helen D. Wisev 
kaltina Nixono administraci
ją už apgavinga švietimo ir 
mokyklą programą.

Mrs. Wisę skelbia, kad 
Nixonas jau penketą kartą 
vetavo Kongrese priimtus 
bilius mokyklą reikalais, vis 
žymiai sumažindamas mo
kykloms fondus ir tokiu būdu 
labai apsunkindamas visą 
mokyklą programą.

Fordas automobilių 
gamybą skubina

Detroitas. Fordo korpo
racija 1972 m. pagamino apie 
8-milijonus automobiliu. 
Šiais metais Fordas nori pa
gaminti 10-milijoną. Todėl’ 
Spaudžia darbininkus prie 
skubesnio darbo.

Tuo pačiu metu korpora
cijos vadovybė visokiais bū
dais trukdo susitarimą su 
unija atnaujinti kontraktą. 
Mano prisigaminti daugiau 
automobilią, tada darbinin
kai galės streikuoti.

•
TUCSON, Ariz. Magma 

Copper korporacijos 800 
darbininką, nepaisydami 
unijos draudimo streikuoti, 
paskelbė streiką, reikalau
dami grąžinti darban netei
sėtai atleistą darbininką. 
Streiką jie laimėjo. Darbi
ninkas grįžo darban.

tai suleisti dantis 
į tave jau čionai jai

pavyko! . .“

Mūs pasaulis platus
Ir jame nesinori būt vienu. 
Bet kur eitumei tu - 
Pasiilgai iš naujo šią sieną.

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks, lapkričio 3 dieną, 
trečia valanda popietų, toje 
pačioje salėje visi nariai 
kviečiami atsilankyti, nes 
turėsim svarbią reikalą ap
tarti.

VALDYBA

Alkoholizmas sudaro 
mums epidemiją

Washingtonas. Naciona
linio Instituto kovai su alko
holizmu konferencijoje da
lyvavo 350 specialistą, al
koholizmo tyrinėtoją. Jie 
pripažino, kad alkoholizmas 
Amerikoje sudaro naciona
linę epidemiją.

Devyni milijonai alkoholi
ką paliečia tiesioginiai ar 
netiesioginiai kiekvieną 
penktą amerikietį. Alkoho
lizmas sudaro pusę trafiko 
nelaimią. Alkoholizmas pa
daro į metus apie 15-bilijo
ną dolerią nuostolių.

Konferencija ragina imtis 
priemonių griežčiau kovoti 
alkoholizmą.

Prancūzai smerkia 
Čilėje terorą

Paryžius. Prancūzijos 
miestuose buvo surengtos 
demonstracijos ir kitoki 
protesto mitingai prieš te
rorą Čilėje. Visur prancū
zai reikalavo sulaikyti sker
dynes.

I Paryžią atvyko nužudyto 
prezidento Allendės duktė 
Isabela. Ji raportavo apie 
militarinės juntos pervers
mą, kaip jos tėvą generolai 
užmušė ir abelnai apie fa
šistinį terorą.

Ragina nebevartoti 
ašarinių bombų

Washingtonas. Amerikos 
Chemikalinė Draugija, tu
rinti 108,000 nariu, ragina 
Nixono administraciją dau
giau nebevartoti militarinė- 
se jėgose ašarinių gasą ir 
kitokiu žmonią sveikatą ža
lojančią chemikalą.

Si draugija pirmiau rėmė 
administracijos vartojimą 
chemikalą Vietnamo kare. 
Bet dabar, kai Jungtinės 
Tautos priėmė rezoliuciją 
prieš chemikalą vartojimą, 
tai draugija taipgi nusitarė 
paremti tą rezoliuciją.

Jungtinės Valstijos dar vis 
nesutinka užgirti tą rezoliu
ciją.

MASKVA. Amerikietis 
erdvią programos adminis
tratoriaus pavaduotojas
George M. Low dalyvavo Ta
rybą Sąjungos erdvią misijos 
kontrolės centre, kur turėjo 
progos susipažinti su erdvią 
tyrimo ir kontrolės progra
ma.

Woodcock smerkia 
Čilėje terorą

Detroitas. Jungtinės 
Automobiliu Darbininką uni
jos Prezidentas Woodcock 
griežtai pasmerkė Čilės fa
šistinius diktatorius už už
darymą darbo uniją ir palai
kymą šalyje teroro.

Jis pareiškė, kad Allen
dės koalicija “buvo legaliai 
išrinkta valdžia, laikantis 
seną demokratijos tradiciją 
Čilėje“. Tie, kurie užmu
šė Allendę, yra Pentagono ir 
Amerikos bilijoniniu korpo
raciją bičiuliai.

t
WASHINGTONAS. Agri

kultūros sekretorius Butz 
sako, kad prekybos didini
mas su Tarybą Sąjunga yra 
labai naudingas Jungtinėms 
Valstijoms.
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Brockton, Mass.
Naujosios Anglijos Moterą 

Sąryšio piknikas gerai pa
vyko spalio 21 d. Davė gra
žaus pelno. Diena pasitaikė 
saulėta ir nešalta. Žmonių 
prisirinko geras būrelis iš 
šios apylinkės, iš Norwoodo 
ir Bostono apylinkes mies
tuką. Tik mes pasigedome 
draugą haveriliečią.

Buvo ir auką. Pinigais 
aukojo K. Barčicnė, Jose
phine Skirmont, S. Petsienė, 
S. Rakutis ir viena iš Lie
tuvos. Dovaną atvežė Anna 
Klimienė iš Stoughtono, H. 
Tamašauskienė iš Hingha- 
mo, N. Grybienė iš Nor
woodo. O P. Žukauskiene, 
Elz. Freimont ir P. Kalošie- 
nė pasidarbavo dovaną išlei
dimui. Valgią dovanojo L. 
Šmitienė, Rose Walen, M. 
Trakimavich iš Norwoodo, 
Anna Markevičienė ir Ada 
White. O mūsą gera draugė 
K. Butkienė savais iškarš- 
čiais pagamino darbinin
kams gerus pietus.

Padirbėjo vyriausia pa
rengimo rengėja A. Marke
vičienė, jai pagelbėjo Lina 
Smith, Rose Walen, K. But
kienė ir Birutė Klimaitė- 
Capp. Vyrai pagelbėjo: Ch. 
Ustapas, Pr. Markevičius, 
S. Rainard ir Al. Skirmont.

Buvo ir programa. Anna 
Stimpson, “Daily World” at
stovė, pasakė gražią kalbą ir 
paaiškino, kad šiam dienraš
čiui reikia auką. Elz. Rep
šienė parinko auką. Tafh 
tikslui sukelta $70.

Pikniko pelnas priduotas 
Moterą Sąryšio iždininkei N. 
Grybienei. Sąryšio Komite
tas išaukos, kur daugiausia 
reikia.

Rengimo pirmininkė A. 
Markevičienė dėkoja vi
siems darbininkams ir vi
siems už aukas ir atsilan
kymą.

S. RAINARD

Miami, Fla.
Spalio 24 dieną Lietuviu 

Socialio Klubo salėje Įvyko 
LLD 75 kuopos pietūs ir su
sirinkimas. Nariu dalyvavo 
vidutiniai. Po pietą kuopos 
organizatorius V. Bovinas 
atidarė susirinkimą ir liko 
tvarkos vedėju.

Siame susirinkime daug 
gerą tarimą padarėme. 
Mūsą laikraščiams išauko- 
jame virš $500, būtent: 
“Laisvei“ $207.50, “Vil
niai“ $207.50, Urugvajaus 
“Darbui“ $50 ir “Daily 
World” $50. Pagirtina, kad 
kuopos komitetas ir nariai 
dirbame sutartinai. Didelė 
garbė pensininkams už su
rengimą kiekvieną mėnesį 
pietą dėl LLD kuopos. To
dėl mes galime paaukoti 
laikraščiams ir kitiems 
svarbiems reikalams.

Mūsą vajininkai jau pradė
jo darbą. Dėl “Laisvės“ 
darbuojasi V. Bovinas ir H. 
Mankauskienė. Ypač draugei 
Mankauskienei sekasi rinkti 
aukas dėl “Laisvės”. Bra
vo, Helenute! Dėl “Vilnies” 
darbuojasi A. Kanceris.

Spalio 23 d. mirė visai 
mažai sirgęs Zigmas Zavis. 
Gyvas būdamas jis vaidino 
svarbą viadmenį mūsą judė
jime Miamyje. Jis buvo 
Klubo pirmininkas ir “Lais
vės” bendradarbis. Plačiau 
apie velionio nuveiktus dar
bus parašys kiti. Didelė 
užuojauta jo moteriai ir vai
kams. O jam lai būna leng
va Amerikos žemelė.

J. DAUGIRDAS

OTTAWA. Kandoje rug
sėjo mėn. nedarbas siekė 
5.5% visos darbo jėgos. Tai 
didesnis nedarbo procentas, 
netu Jungtinėse Valstijose.
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LIETUVOS PADANGĖJE
PAGERBTI DIDVYRIAI

Partizanų brigados tris
dešimtmetis Trakų rajone 
tapo didžia švente. Vasarų 
pionieriai ir komjaunuoliai 
lankė partizanų kovų vietas, 
susitiko su buvusiais liau
dies keršytojais, užrašinėjo 
jų atsiminimus. Jubiliejaus 
išvakarėse buvo atidengtas 
paminklinis akmuo žuvu
sioms partizanams A. Rin
kevičiui, V. Šimoniui ir P. 
Vasiliauskui.

metus siekia per 2 tūkstan
čius. Pirmą kartą Birštone 
naudojamos aukštos minera
lizacijos vonios, kuriom 
vanduo tiekiamas iš "Vaidi
lutės” šaltinio. Per valandą 
balneologinėse ir purvo gy
dyklose aptarnaujama 40 
žmonių.

Gydyklose dirba 95 žmo
nės. Visada malonios su 
pacientais medicinos sese
rys V. Makštutienė, O. Ki- 
riščiuk, A. Kernavičiūtė.

AUKŠTAS ĮVERTINIMAS
85 METŲ MENININKAS

St. Petersburg, Fla
’ • »

BAIGTI DARBAI

VILNIUS. LTSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumo Įsaku už nuopelnus 
liaudies švietimui ir aktyvią 
visuomeninę veiklą didelei 
grupei švietimo darbuotojų 
suteiktas Lietuvos TSR nusi
pelniusio mokytojo garbės 
vardas.

Gavusių šį vardą tarpe 
nemaža ir kaimo mokytojų: 
tai Antanas Akulavičius - 
Vilniaus rajono Paberžės vi
durinės mokyklos direkto
rius, Stefanija Antanavičie
nė - Jonavos rajono Skarulių 
aštuonmetės mokyklos mo
kytoja, Joana šliužienė - 
Kaišiadorių rajono Žiežma
rių vidurinės mokyklos už
mokyklinio ir užklasinio 
auklėjimo darbo organizato
rė, Eugenija Tamolienė - 
Plungės rajono Mižuikių 
pradinės mokyklos mokytoja 
ir daugelis kitų.

ŠILUTE. Medžio drožinių 
mėgėjai ne karta yra gerė
jusi liaudies menininko 
Alekso Mockaus darbais. 
Neseniai jis atšventė 85 metų 
jubiliejų. Auksarankis 
meistras dar žvalus, darbin
gas. šiais metais jL spėjo 
sukurti 10 naujų kūrinių, ku
rie jau buvo eksponuojami 
Rygoje ir Vilniuje. Dalis jų 
atstovaus lietuviu liaudies <
menui ir Maskvoje.

"NEMUNO” FABRIKO 
KLUBE

Juodupės vil- 
fabrike 
žodžiu 
klubas.

Ne- 
mini-

Cia

ROKIŠKIS, 
nonių audinių 
munas” geru 
mas Įmonės
veikia šokių ir dramos ra
teliai, choras, instrumenti
nis ir pučiamųjų orkestrai. 
Vien šiais meęais nemunie- 
čiai surengė daugiau kaip 40 
koncertų.

MOKYKLA PASTATYTA
pries du Šimtmečius

GATVES PRIE VENTOS

ANYKŠČIAI. Šią istoriją 
Anykščių rajono laikraštyje 
"Kolektyvinis darbas” pa
pasakojo Troškūnų vidurinės 
mokyklos direktorius J. 
Markuckas, Lygiai prieš du 
šimtmečius, 1773 metais ne
dideliame Troškūnų mieste
lyje pradėjo veikti parapiji
nė mokykla. Netrukus ji 
smarkiai išsiplėtė ir XIX a. 
pirmoje pusėje tapo svar
biausiu švietimo židiniu Rytų 
Aukštaitijoje. 1803 m., pa
vyzdžiui, čia mokėsi 140 ba
jorų, 12 miestelėnų ir 22 kitų 
gyventojų vaikai. 1829 me
tais Troškūnų mokyklai buvo 
suteiktos gimnazijos teisės. 
Joje mokėsi nemaža žinomų 
ano meto žmonių, tokių kaip 
dailininkai K. Ruseckas, E. 
Liutkevičius, 
Aleknavičius,
gramatikos sudarytojas S. 
Grosas.

1840 metais mokykla buvo 
perkelta Į Panevėžį. Kurį 
laiką Troškūnai neturėjo jo
kios mokyklos, o vėliau - 
vien pradinę. Praėjo dau
giau kaip šimtas metų, kol 
Tarybų valdžia Troškūnuose 
atkūrė vidurinę mokyklą. 
Ateinantį pavasarį ji išlei
džia 25-ąją pokario abitu
rientų laidą.

AKMENE. "Raudonosios 
vėliavos” kolūkio centrinei 
gyvenvietei, parinktas vaiz
dingas gamtos kampelis - iš 
vienos pusės vingiuoja Ven
ta, o iš kitos - tiesiai asfal
to kaspinas. .Dviejose- gat
vėse išsirikiavo žemdirbiu ( 
namai. Jos puošiamos, ap
želdinamos.

Pastaraisiais metais atsi
rado ir trečioji gyvenvietės 
gatvė. Ji driekiasi ant kal
vos. Slėnyje čiurlenęs ne
didelis upeliūkštis užtvenk
tas - Įrengtas vandens ba
seinas.

bešaudyklinEs STAKLES

poetas K.
lietuviškos

PANEVĖŽYS. Vilnoniu i 
audinių pramonėje jau seno
kai naudojamos bešaudykli- 
nės staklės, maždaug dvi
gubai našesnės už paprastas 
automatines. Neseniai iš 
Novosibirsko 30 tokių staklių 
gavo ir Panevėžio linų kom
binatas, didžiausia tokio 
profilio Įmonė Pabaltijyje.

Visas stakles pakeitus be- 
šaudyklinėmis, kombinato 
produkcija padidės maždaug 
pusantro karto.

Spalio 20 d. LLD 45 kuo
pos pobūvyje nesimatė kuo
pos korespondentės Verutės 
Bunkus ir jos vyro Valio. 
Jiedu po užbaigoj didžiųjų 
darbų senyvųjų piliečių klubo 
salės išvyko Į New Yorką 
porai savaičių pasisvečiuoti 
pas senus ten draugus ir 
pailsėti. Eilė vyrų ir mote
rų daug Įdėjo darbo prie 
sales pagražinimo, o Valys 
Bunkus, būdamas klubo pir
mininku, visuomet stovėjo 
pirmenybėje, matėsi sukon- 
traktoriais, su inspektoriais 
ir su kitais.

Dabar einama prie oficia
laus salės atidarymo. Tas 
įvyks lapkričio 10 d. Kaip 
ir paprastai, sveiko maisto 
pietūs bus išduoti 12 vai. 
Vėliau eis kalbos, Dainos 
mylėtojų choro dainos, sve
čių iškvietimas ir kiti pa
iri arginimai, po to šokiai.

šiame pobūvyje matėsi 
gausiai svečių, daugiau atsi
lankė ir vietiniu žmonių, o 4 i
Raškauskai su talkininkėmis 
paruošė skoningus pietus. 
Marytė Vilkauskienė su savo 
šeima mylėjo visus su 
"linksmesne”. Tuomi iš
reikšdami padėką. Kai Ma
rytės vyras mirė, visuome
nė atjautė, gausiai dalyvavo 
laidotuvėse, siuntė per spau- 
ja ir ir visai šeimai šiltą 
užuojautą, netekus šeimos 
nario ir visuomenės darbuo
tojo.

Margaretą Klishius, besi
darbuojant dėl parengimų, 
ištiko skaudi nelaimė - la
bai nusidegino koja. Per kiek 
laiko jai keblus buvo vaikš
čiojimas, daktarai ir vaistai 
padarė ir išlaidų. Bet ji jau 
didžius skausmus yra nuga
lėjus ir d alyvavo parengime. 
Kai pilnai sugys, ir vėl dar- 
buosis.

Volteris Dubendris neti
kėtai važiuodamas triračiu, 
nuvirto, buvo nuvežtas i li
goninę, bet jo laimė, kad 
kaulai jam netrūko, tai daly
vavo pobūvyje. Petras Ste
ponaitis, širdies smūgio pa
liestas, guli ligoninėje. Juo
zas Judžentas prieš kiek lai
ko buvo paduotas i ligoninę, 
vėliau i prieglaudos namus, 
dabar nuvežtas i veteranu ii-4 I
goninę. Sunkiai kovoja, kad 
palaikyti gyvybę. Gailūgero 
draugo. Jo žmona taip pat 
labai nesveikuoja.

Alma Bruwer padovanojo 
klubui staliuką ant ratukų, 
su keliomis lentynomis. La
bai parankus pramogose iš
vežioti maistą prie 
Didelis jai ačiū.

buvo išrinkta at- 
Taikos Kongresą. 
Kalifornijos pasi- 
komitetas suorga-

KSAVERA KAROSIENĖ 
išvyko Į TAIKOS 
KONGRESĄ

Spalio 22 dieną palinkė- 
jom mielai Ksaverai viso ge
riausio Į nemažą kelionę i 
Maskvą. Visų pirma Ksa
vera pasiekus New Yorką, 
ten susijungs su didele gru
pe delegatų, susidedančią iš 
150 narių. Džiugu, kad mūsų 
Ksavera 
stovauti 
Šiaurės 
ruošimo
nlzavo apie 20 delegatų.

Po Kongreso mūsų Ksave
ra žada aplankyti mielą Lie
tuvą ir ten paviešėti.

Linkime Ksaverai kuo ge
riausios sveikatos ir laimin
gos, laimingos kelionės. 
MIRĖ

Oakland, Calif., spalio 
pirmądienį mirė Ieva Lapė- 
nienė, sulaukusi 90 metų am - 
žiaus.

Lapėnienė-Mizaraitė buvo 
veikli ir pažangi moteris ir 
ilgametė spaudos platintoja, 
ypatingai, kai gyveno Chica
go je.

Ievos gyvenimo draugas 
mirė 1965 metais, šerme
ninėje atsisveikinimo kalbą 
pasakė Kastancija Mugianie- 
nė ir prie kapo ji paskaitė 
momentui tinkamą eilėraštį. 
Liūdesyje liko sesuo ir se
sers dukra Chicagoje. Dėl 
silpnos sveikatos Ievos arti
mieji negalėjo atvykt Į lai
dotuves.

Ieva lankė sergančią ir rū
pinosi laidotuvėmis Dorothy 
Machulis ir K. Mugianienė. 
Užuojauta artimiesiems.

L-MA

San Francisco, Cal
. J1

DETROITIETĖS VIEŠNIOS
IR KITOS ŽINIOS

STATYBOS PLINKŠESE

stalu<

"VILNIES” $20,000
FONDAS PAAUGO SU$115

GYDOMA PURVU IR 
VANDENIU

BIRŠTONAS. Procedūrų 
skaičius Birštono balne of i- 
zioterapinėse gydyklose per

MAŽEIKIAI. Rajono 
Plinkšių žemės ūkio techni
kumo mokomojo ūkio centri
nėje gyvenvietėje iškilę 
bendrabučiai moksleiviams, 
daugiabučiai gyvenamieji 
namai technikumo ir ūkio 
darbuotojams.

Detroitietės ir Marytė 
buvo apsistojusios pas Valę 
Sutkienę, kuri viešnias supa
žindino su miestu ir jo Įdo
mybėmis. Ta proga Valė 
spalio 16-tos vakare pasi-

Spalio 14 dieną turėjome 
šaunų pobūvį su pietumis 
Suomių salėje Berkeley, 
Calif. Tenka pasidžiaugti, 
kad šiame pobū/yje dalyva
vo plačiai žinoma detroltie- 
tė advokatė Stepanija Ma- 
sytė su savo malonia motina 
Teofile Maslene. Masytėjau 
apie porą kartų lankėsi Ka
lifornijoje, bet kažkaip San 
Francisco miesto vis nepa
siekdavo.

Malonios viešnios kelias 
dienas paviešėjusios Yucai
pa, Calif., pastenaitiniusbi
čiulius, kartu su buvusia 
Oaklandiške Marytė Radle
ne, atvyko pas mus. Marytė 
yra ilgametė Masių šeimos 
bičiulė.

Pietūs buvo nepaprasti, 
nes pobūvio dalyviai gar
džiavosi šviežios žuvies pa
tiekalais. Tai nuoširdi pa
dėka Juozui Karosui, kuris 
apščiai prižvejojo, kad vi
siem pakako pilnai. O taip 
pat didelė padėka Zigmai 
Mozūraičiui už žavies pa
ruošimą taip1 skaniai. Džiu
gu, kad Z. Mozūraitis dažnai 
pasitarnauja mūsųpobuviuo-

las A tekąs Taraška pade
monstravo.

Popietės programą prave
dė Ksavera Karosienė. Ksa
vera tarius kelis žodžius, 
pristatė kalbėti viešnią ad
vokatę Masytę. Masytė savo 
gražiai skambančiu balsu 
pasveikino dalyvius bei sve
čius. Ji sakė, kad ji Kali
forniją lankius anksčiau su 
savo tėveliu, kurio jau nėra 
gyvųjų tarpę. Stepanija ap
gailestavo, kad negalėjus Į 
Kaliforniją atsivežti jos pa
čios suktų ir įkalbėtų filmų. 
Mat, i Kaliforniją viešnios 
vyko traukiniu, tai būtų buvę 
nemažas sunkumas filmus 
su savimi gabenti.

Advokatė Masytė prisimi
nė Detroito bolininkus, kad 
jie turi savą klubą ir gerai 
gyvuoja. Be to, kalbėtoja 
kalbėjo apie mūsų šiandieni
nę spaudą ir jos nelengvą 
padėtį. Viešnia ragino 
stengtis dalyvauti "Vilnies” 
ir "Laisvės” vajuose ir 1.1. 
Malonu buvo klausytis Musy
tes kalbos, kuri buvo išsami 
ir idomi. c

šio pobūvio patiekalų ga
mintojos buvo sekami: Mar- 
gareta Mozūraitienė, Uršulė 
Burdienė, Martha Kama
rauskienė, Ignas Kamaraus
kas ir Zigmas Mozūraitis.

Ana diena susirinko bū- 
relis Onutės Rubienės drau
gų ir draugių pas Mr. ir Mrs. 
Kruger. Čionai ji atšventė 
savo garbingąjį 85-tajį gim
tadienį. Ant stalo atsirado 
vaišių ir gražus tortas su 
žvakutėmis. Sudainuota ju
biliatei "Happy Birthday” 
ir kitos dainos. širdyse 
palinkėta Onutei sulaukti dar 
daug linksmų gimtadienių.

Ji yra pergyvenus nema
žai amžiaus, bet išrodo ant 
veido linksma, graži, drau
giška, myli svečius, kai pas 
ją užeina, turi daug kalbos.

Onutė Rubienė savo lai
kais buvo veikėja, kartu su 
savo vyru ji organizacijose 
daug brangaus laiko pašven
tė. Bet jau kuris laikas, 
kai ji atskirta nuo veikimo 
organizacijose ir nuo visų 
darbų savo namuose. Artri
to liga suluošino jos sveika
tą. Tik dėlto ir jos vyras 
Jonas, taip mylintis organi
zacijose darbuotis, prijung
tas prie namų darbo. Jis 
energingas žmogus. Kai tik 
ištrūksta iš namų, darbuoja
si klube. Jam laikas visada 
brangus, bet jis ir klubo iž
dininko pareigas eina.

Abiems Rūbams šilti lin
kėjimai ilgai gyventi.

VIKUTIS

Brockton, Mass.
KLAIDŲ ATITAISYMAS

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

%

Leonas Jonikas
Mirė lapkričio 3 d., 1969 m.

Jau ketveri metai kai mirė mūsų visų myli
mas draugas Leonas Jonikas, buvęs laikraščio 
"Vilnis” redaktorius. Jo kilnūs darbai ir elgse
na Įamžino Jį mūsų ir darbo liaudies širdyse.

A LIS E, žmona
LEONAS, sūnus ir šeima

UNION, N. J. 
Mirus

Onai Bečienei
1973 m. spalio 4 d.

Reiškiame giliausią užuojautą jos vyrui Ignui, 
dukrai Genevieve Wallace ir visiems giminėms 
ir artimiesiems.

L. D. S. 3-ClOS APSKRITIES 
KOMITETAS IR NARIAI

WATERBURY, CONN.

Antanas Rakoza
mirė

1973 m. spalio 12 d.

Lietuvių Literatūros Draugijos 28 kuopos valdyba 
ir nariai reiškia gilią užuojautą velionio likusiems 
giminėms - sūnui, dukterei, žentui, anūkams ir 

... kitiems artimiesiems jų liūdnoje valandoje.
■f • L. L. D. 28 KUOPOS VALDYBA

ROCHESTER, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Dorothy Vaitas
mirė

1971 m. rugsėjo 8 d.
Jau dvieji metai praėjo nuo mirties mūsų mielos 
žmonos ir motinos. Ji buvo viena iš stambiausių 
rėmėjų "Laisvės” nuo pat pirmojo pasirodymo.

Liūdime be jos.
VYRAS - JONAS VALTAS 
SŪNUS SU ŽMONA -GEDDY 
DUKRA - DOROTHY

St. Petersburg, Fla,
Malonūs tautiečiai, važiuojant atostogų i Flori

dą, prašome aplankyti ir mūsų miestą. Čia yra 
įsikūręs LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS, kuriame 
yra puiki salė. Parengimai Įvyksta kiekvieną 
šeštadienį - pietūs 12 vai., o vėliau šokiai ir 
draugiški susipažinimai. Taipgi, reikalui esant, 
suteikiame informacijas norintiems apsigyventi 
mūsų apylinkėje.

LITHUANIAN SR. CITIZENS CLUB 
314 - 15th Avė. South 
St. Petersburg, Fla. 33701

kvietė būrelį draugų bei bi- į se savo virėjo specialybė. 
Siuitą dar ši - tą pasikal- ' Prie to, šio pobūvio daly- 
bšti su viešniomis. Ir ciajviai puikiai pasigėrėjo labai

— | gražiu ir spalvingu filmu 
apie Lietuvą, kurį mūsų mie-

prie užkandžių advokatė Ma- Į 
sytė daugiau papasakojo apie 
spaudą ir bendrai. Ta proga 
atsilankusieji ir pačios vieš
nios neatsilikdamos "Vil
niai” sudėjo $115. Aukoju
sių vardus pati Masytė su
tvarkys.

Spalio 19 d. .detroitietės ir 
Yucaipietė Marytė Radienė 

' išvyko i Los Angeles, nes 
spalio 20 d. Losangeliškiai 
ruošė viešnioms pasitikimo 
pramogėlę. Po tam detroi
tietės keliaus i namus. <

Nuoširdi padėka advokatei 
Masytei ir jos mamytei už 
atsilankymą ir Įdomias kal
bas.

"Laisvės” 42-ame nume
ryje (spalio 19 d.) buvo ap
rašyta LDS 67 kp. veikla. 
Ten yra Įvykę klaidų.

Pirma klaida, tai finansų 
sekretores vardas ne Velia 
Caparotto, o Nella Caparot- 
to. Audra klaida - pabaigo
je korespondencijos kalbama 
apie sergančius draugus ir 
sakoma, kad Stela Stasiukai
tienė randasi Brockton City 
Hospital, o turi būti Stella 
Stetelienė. Atsiprašau.

GEORGE SHIMAITIS

UNION, N. J. 
mirus

Onai Bečienei
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui Ignui 

ir dukrai Genovaitei, giminėms, draugams ir 
pažįstamiems. Mes liūdime kartu su Jumis.

MARY ADOMAITYTĖ TAMAŠIŪNIENĖ 
Brolio duktė

APOLONIJAI BECIENĖ 
Brolienė Į

MiarpĮ, Flą. , , i
' • I. J A J. ‘ ■ ■

TAMPA, FLA. 
Mirus

Benedict Salaveičikui
Reiškiame gilią užuojautą dukroms Alice Stephens 
ir Birutei Redmond, sesutei Veronikai Tamašiū- 
nas, Švogeriui Kastantui, jųjų šeimoms ir kitiems

G. Gendrėnas 
J. Gendrėnas 
A. ir A. Jocis 
M. Vitkauskienė
A. ir M. Raškauskai 
V. ir E. Valley
J. Stančikas
B. Jankauskas 
P. Steponaitis 
M. Terris
E. Ecenia 
V. Lapatta 
J. Keller 
P. Keller
A. ir P. Lukai
B. ir V. Casper 
D. Mikolajūnas 
T. Sholūnas
J. Ragauskas 
M. Steinys 
L. Tvaska 
A. Tvaska 
J. ir S. Bakšiai

A

H. Sholūnas F. ir A. Kalanta
J. ir S. Vinikaičiai F. Smilgys
M. ir M. Rutkowski L. Smilgys
N. Petronis 
P. Šimėnas

Antanavičius
P. ir A. Navickai 
J. ir P. Blaškiai 
M. Jacyno
M. Lideikienė
G. Sohos 
B. Sohos
H. Žilinskienė
N. Serejka 
E. Dipping 
J. Greblik
M. Purvėnas
V. Smalstienė
W. ir K. Kelley 
P. ir O. Bunkai 
J. Pujshis
N. Sorenson 
V. Paulauskas

J. ir J. White 
S. Yuknis
V. ir M. Repečkai 
L. Valančius
L. Valančius 
F. Mockapetris 
J. ir O. Rūbas 
J. ir M. Miller
V. ir V. Bunkai
M. Klishus
J. ir P. Stančikai
W. Dubendris 
J. ir T. Lukai
J. ir H. Sarkiunai 
W. ir M. Žukai 
J. Judickas 
P. ir A. Aleknai 
A. ir R. Tlnfow
N. Lenigan

St. Petersburg, Fla,

t
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Dalyvavo
pasauliniam 
taikos kongrese

Įžymioji pažangi veikėja 
ne tik tarp lietuvių, bet ir 
bendrai tarp amerikiečių, 
Ksavera Karosienė dalyvavo 
Pasauliniam Taikos Kongre
se, kuris Įvyko Maskvoje 
nuo spalio 25-tos iki 31 die
nos. Ji ten atstovavo Ame
rican World Peace Confe
rence.

Iš Amerikos Jungtinių 
Valstijų Taikos delegaciją 
sudarė net 150 žmonių iš 
Įvairių organizacijų ir uni
jų. Tarptautinis Taikos Ko
mitetas išrinko po 50 dele
gatų iš vakarinių, rytinių ir 
vidurinių valstijų. Ksavera 
atstovavo šiaurės Kalifor
niją.

Delegacija buvo gana miš
ri, susidarė iš Įvairių pro
fesijų bei amatų ir Įvairių 
rasių žmonių, jų tarpe Ame
rikos meksikiečių (chica- 
nos), indėnų, japonų ir juo
dųjų. Jų tarpe buvo ir ketu
rios moterys. Delegacija iš
skrido Į Maskvą nuomuotu 
Aerof lot lėktuvu. Tokiu būdu 
keliaujant, aišku, kelionės 
išlaidos susidaro žymiai 
mažesnės.

Užsidarius Taikos Kon
gresui, Ksavera norinti nu
vykti i Vilnių ir dalyvauti 
ten 56-oje Spalio Revoliuci
jos šventės sukaktyje. O 
lapkričio 11 dieną ji jau žada 
.būti New Yorke. Kaip tik tą 
sekmadieni Įvyks ‘‘Lais
vės” koncertas. Tikime, kad 
Ksavera suras laiko atvykti 
ir i koncertą. H. F.

DACCA. Bangladeše su
sidarė bendras frontas, i< 
kuri Įeina valdančioji Awami 
Partija ir Komunistų Par
tija.

Komunistų Partijos kandidatai New Yorko 
miesto rinkimuose antradienį, lapkričio 6 d

JUDY ROQUI

JEANETTE GOMEZ 
for

City Council, Bronx

GEORGIA HENNING 
for , 

City Council, Manhattan

JOSE STEVENS 
for

City Council, Harlem

EDELMAN 
for

City Comptroller

RISTORUCCI 
for

City Council President

RASHEED STOREY 
for

City Mayor

- JOHN GALLO SAMUEL PEREZ 
for

Boro Pres.. Brooklyn

BENIGNO GIBOYEAUX 
for

City Council, BrooklynCity Council, Manhattan

Graži proga susitikti su svečiais
iš Lietuvos

Tarybų Lietuvos Komunalinio ūkio ministras Šerys ir 
Kauno rajono Salomėjos Nėries kolūkio agronomas T. Rup- 
šlaukis važinėja po Jungtines Valstijas Tarybų Sąjungos 
turistų grupes sudėtyje. New Yorke jie bus antradieni, 
lapkričio 6 diena; Taip pat bus ir mokslininkas Jonas 
Rubikas.

Greitomis ruošiame su jais susitikimą ir susipažinimą. 
Įvyks antradienio 6 vai. vakare Laisvės salėje (102-02 
Liberty Avė., Ozone Park). Bus ir vaišių. Nuoširdžiai 
kviečiame visus ir visas dalyvauti.

RENGĖJAI

St. Petersburg, Fla.

Iš LIETUVIŲ KLUBO 
PASTOGĖS

Lietuvių s, p. klubo paren
gimas spalio 27 d. buvo gra
žus, deja, žmonių galėjo būti 
daugiau. L

šokiai tąsėsi visą dieną. 
Klubo veikėjai laukia grįš- 
tant iš atostogų klubo pir
mininko V. Bunkaus ir jo 
žmonos. Skubus reikalas 
prisirengti prie klubo atida
rymo, kuris tik už kampo, 
Įvyks lapkričio 10 d. Dainos 
mylėtojų choras, kiek nu
girsta per vadove Adelę Pa
kalniškienę, mokosi dainų 
paįvairinimui programos, 
šeimininkės suka galvas, 
kiek ir ko tokio skanaus 
paruošti pietum, kad vieti
niai ir svečiai būtų gerai 
pavaišinti. Kas daugiau tą 
dieną bus programoje, nenu
jaučiama.

Pranešimuose skambėjo, 
kad pas mus yra padaugėjęs 
ligonių skaičius. Povilas 
Pučkorius vėl paduotas i li
goninę. Taip pat Agnė Ju
revičiene ir Natalija Lenigen 
taiso sveikatą ligoninėje.

Linkime visiems greitai 
ligą nugalėti.

VIKUTIS

Lideikienė 
ligoninėje

Mūsų mieloji Alice Lidei
kienė, per ilgą eilę metų 
buvus LLD Antros apskri
ties sekretore, o dabar LDS 
24-tosios kuopos sekretorė, 
Great Neck, N. Y., staiga 
susirgo darbe ir tapo nuga
benta i North Shore Hospi
tal. Daktarai tikisi greit 
išgydyti ją iš tos ligos.

Lideikienė rimtai pasi- 
šventus visuomeniniam dar
bui. Per apie 40 metų se
kretoriaudama LDS 24 kuo
poje, ji visada rūpinosi savo 
kuopos narių gerove. Jei ji 
sužinojo, kad kuris jos kuo- 

ipos narys susirgo, tai ji pa- 
| sirūpino aplankyti jį ir pa- 
Igelbėti jam, jei tik ji galėjo. 
Jei kurie nariai toliau gy
vendami negalėdavo atvykti 
į susirinkimą pasimokčti 

i duoklių, tai ji pas juos nu- 
Ivykdavo ir pasiimdavo jų 
duokles.

Jos kuopos nariai mylėjo 
ją ir myli už tokią rūpestin
gą jos veiklą. Dabar jie rū- 

i pinasi ja ir linki jai kuo 
greičiausia ir pasekmin- 
giausia pasveikti.

Linkime ir mes jai greito 
ir sėkmingo pasveikimo.

A. GILMAN

“Laisvės” Metinis Koncertas
A

ĮVYKS 
Sekmadienį, Lapkričio 11 do

Pradžia 2 vai. po pietų

MASPETHO LITHUANIAN CITIZENS CLUB

69-63 Grand Ave., Maspeth, N.Y.

Įėjimo auka - $ 2 o 0 0

Iš Hartfordo atvyks Laisvės Choras su solistais ir pilnu autobusu, bus ir 
mūsų vietinis Aido Choras su solistais.

Laukiame ir tikimės svečių iš tolimiausių kolonijų.

Hartfordo Laisvės Choras
Sėdi: Wilma Hollis, Choro mokytoja

Laura Holleran, akompanistė ir tvarkytoja

Iš moterų klubo susirinkimo
Spalio 17 dieną Laisvės 

salėje įvyko Moterų klubo 
susirinkimas, kurį pravedė 
Helen Siaurienė.

Pirmiausia pasidžiaugta 
puikiai pavykusiu parengi
mu, kuriame buvo atžymėta 
Vilniaus 650 metų sukaktis. 
Pirm. Ieva Mizarienė padė
kojo visoms narėms už tokią 
gražią talką maisto paruo
šime ir už atliktus kitus dar
bus. Pasirodo, kad nuo pa
rengimo liko dar ir pelno.

Netekome dviejų narių. 
Fort Lauderdale, Florida, 
mirė M. Valilionienė ir 
Union,* New Jersey, mirė O. 
Bečienė.

B. Keršulienė padėkojo 
narėms už dėmesį, už įteik
tus korsažus jai ir jos gy
venimo draugui Walteriui 
per “Laisvės” vajaus ati
darymą, kuomet buvo at
švęstas Walterio Keršulio <
gimtadienis.

Po $5 užsimokėjo ir pasi
liko amžinomis narėmis šios 
draugės: J. Augutienė, E. 
Sungailienė, A. Paukštienė ir
I. Mizarienė.

Nuo “Laisves” gauta 
! blanka parinkimui, vajaus 
i proga, aukų. Narės pasiža- 
•• dėjo pasidarbuoti.

Aukų gauta nuo sekančių 
‘ draugių: A. Petrukaitienės 
iš Buzzards Bay, Mass., ir 
A. Cibulsky po $10, E. Lie- 
pienės - $6, A. Quater ir D. 
Galinauskienė po $5. M. 
Adams - $2. Nuoširdus ačiū.

I. Mizarienė ir A. Yakštis 
sutiko pagaminti sekančiam 
susirinkime užkandžius. Iš
laidoms padengti prisidėjo
M. Tamelienė ir O. Babars- 
kienė, paaukodamos po $5.

šį kartą po susirinkimo 
turėjome gausias vaišes. 
Maisto ir gėrimų paaukojo: 
H. Siaurienė, K. Caikauskie- 
ne, O. Babarskienė, Fr. Ma- 
žilienė, O. Dobilienė, B. 
Keršulienė. Virtuvėje dirbo
J. Lazauskienė ir N. Ven- 
tienė.

Tą dieną dvi valdybos na
rės atšventė savo gimtadie
nius, tai B. Keršulienė ir
N. Ventienė. Sveikiname.

, Malonu buvo matyti į su
sirinkimą atsilankiusią, tik 
sugrįžusią iš Tarybų Sąjun

gos ir kitų valstybių, Mar
garet Cowl-Kavaliauskaite. 
Vaišių metu, jinai pasidalino 
savo kelionės Įspūdžiais. 
Papasakojo apie savo apsi
lankymą tėvų žemėje ir 
džiaugiasi tokiais dideliais 
atsiektais ten laimėjimais.
Perdavė linkėjimus nuo 
“Tarybinės Moters” kolek
tyvo. Pažadėjo parašyti pla
tesnius savo Įspūdžius 
“Laisvėje”, o mes, žinoma, 
lauksime jų pasirodant.

Noriu priminti, kad se
kantis susirinkimas Įvyks 
kaip tik prieš Thanksgiving 
Day, išvakarėse tradicinės 
Amerikos šventės. Tad, iki 
pasimatymo.

H. F.

Svečiai iš Lietuvos
"Laisvės” koncerte

Džiugu pranešti, kad mes 
tikimės turėti net keletą įžy
mių svečių iš Lietuvos, ku
rie šiuo tarpu lankosi Jungti
nėse Valstijose. Bus labai 
malonu koncerto dalyviams 
su jais susitikti ir susipa
žinti. /

Be to, esame užkvietė 
mūsų koncerte dalyvauti di
plomatus Edmundą Juškį ir 
Vytautą Zenkevičių ir žur
nalistą Apolinarą Sinkevičių, 
su žmona.

REP.

Ozone Park, N. Y.
LDS 13 ir 46 kuopų susi

rinkimas Įvyks šeštadienį, 
lapkričio 10, Laisvės salėje. 
Pradžia 2 vai. popiet. Pra
šomi abiejų kuopų nariai da
lyvauti. Aptarsime savo pa
rengimą lapkričio 18 d. Po 
susirinkimo bus dainų iš Vii- c
niaus ir visi dalyviai bus 
pavaišinti. Komitetas.

(44-45)

WASHINGTON AS. Ralph 
Nader laimėjo teisme $50,- 
000 atlyginimo už jam pada
rytus nuostolius, kai Al
legheny Airlines atsakė jo 
nupirktą vietą lėktuve tik to
dėl, kad lėktuvas buvo per
pildytas. R. Nader turėjo 
atvykti Į svarbią konferenci
ją, bet negavęs kito lėktuvo 
negalėjo pribūti.

NEW YORKO
NAUJIENOS
Kas tai padėjo dvi bombas 

Central Savings banko pa
state prie Union Square. 
Sprogimas sužeidė 10 žmo
nių, išdaužė tuziną langų, 
padarė nemaža nuostolių.

Herald Square pasiutęs 
plėšikas paleido šūvius i jį 
vejančius žmones, du užmu
šė, du sužeidė. Policistas 
nušovė plėšiką.•

Manhattano rytinėje daly
je daugiau kaip 11,000 moki
nių sudarė protesto demon
straciją prieš suspendavimą 
Distrikto 1 mokyklų supre- 
dento Luis Fuentes. Demon
strantai laimėjo. L. Fuentes 
suspendavimas buvo atšauk
tas.

Brooklyn© Unity Hospital 
slaugės apsižiūrėjo, kad jų 
prižiūrimas vieno mėnesio 
vaikutis dingo. Manoma, kas 
nors jį pavogė tiesiai iš po 
slaugių akių. •

Spalio 20 xd. Washington 
Heights gyventojai sudarė 
demonstraciją, kovodami už 
reikalavimus Columbia- 
Presbyterian ligoninei, kad 
ji geriau aptarnautų ligonius 
ir sudarytų medicininį cent
rą vaikams gydyti.•

Lapkričio 3 d., kaip 2 vai. 
popiet Central Parke rengia
ma demonstracija paramai 
streikuojančių farmų darbi
ninkų. Demonstracijos ren
gėjai keletas New Yorko uni
jų. Rengėjai kviečia publiką 
dalyvauti ir prisidėti prie 
boikod avimo už streikuotu 
salotų ir vynuogių.•

Marksistinis dienraštis 
“Daily World” prašo sku
bios finansinės paramos i 
trumpą laiką sukelti $75,000. 
Jau sukelta $40,000. Aukos 
ir prenumeratos galima 
siųsti The Daily World, 205 
W.’ 19 St., New York, N. Y. 
10011.

REP.

MASKVA. Tarybų Sąjun
gos pramoninė gamyba per 
šiuos 9 mėnesius pakilo 
7.3%.

Pramogų Kalendorius

LAPKRIČIO 11 D.

“Laisvės” metinis kon
certas, Maspetho Liet. Pi
liečių Klube, 69-63 Grand 
Ave. Prašome apylinkės ko
lonijų tą dieną laikyti laisvą. 
LAPKRIČIO 18 D.

LDS 13 ir 46 kp. rengia me
ninę popietę, Laisvės salėj, 2 
vai. po pietų. Bus trumpa, bet 
Įdomi programa: filmas Lie
tuvos vaizdų ir muzikalinė 
dalis. Užbaigsime su vaišėm. 
Dovana $2.

Negalimagirtis
Reikia prisipažinti, kad 

mūsų LLD 185 kuopos ruoš
tas filmų rodymas praeitą 
sekmadienį Laisvės salėje 
nebuvo sėkmingas, juo girtis 
negalima. Gal dėl stokos iš
garsinimo, publikos susirin
ko mažai.

Filmus rodė Jonas Grybas 
ir Jurgis Klimas, kuris, 
beje, taipgi atšventė savo 
85-ąjį gimtadienį. Jonas 
parodė filmą iš “Tautų 
Draugystės Šventės” Lie
tuvoje ir Lietuvoje susuktą 
A Įmaus Šalčiaus filmą apie 
savo kelionę gimtojoje že
mėje. Negalima sakyti, kad 
parodymas išėjo visu šimtu 
procentų gerai. Vietomis 
garsai ir vaizdai nebuvo pil
nai aiškūs. Bet ir perdaug 
skųstis negalima.

Jurgis rodė ištraukas iš 
savo susuktų filmų, dau
giausia iš “Katriutės Gin
taras”. Vaizdai labai gra
žūs, tiesiog žavintys, bet 
kalba neaiški, dainų balsus, 
sunku girdėti. O aparato 
čirškimas taipgi žmones 
vargino.

Pobūvio pirmininkas Jur
gis Bernotas pertraukoje pa
kvietė A. Bimbą pakalbėti 
apie rinkimus. Kalbėtojas 
agitavo visus balsuoti už ko
munistų kandidatus, kurie 
yra pasišventę darbo žmonių 
reikalų gynėjai. REP.

Nepaprasto grožio 
filmas televizijoje

Negaliu praleisti viešai 
nepasidžiaugęs praeitą sek
madienį pusė po aštuonių te
levizijoje Channel 2 parody
tu filmu. Filmo pavadini
mas - “Peggy Fleming Vi
sits the Soviet Union”. Fil
mas susuktas pačiomis ge
riausiomis filmų meno ame
rikinėmis ir tarybinėmis jė
gomis. Tai tikrai naujas ir 
labai gražus dalykas. Tikė
kime, kad ateityje matysime 
ir daugiau bendromis pa
stangomis sukurtų meno še
devrų.

Filmas suktas Tarybų Są
jungoje. Jo kūrėjai tris sa
vaites darbavosi Leningrade 
ir dvi savaites Maskvoje. 
Beveik viskas vyksta ant 
ledo. Grožis neapsakomas. 
Vaizdai žavėjantys. Ir Peg
gy Fleming pasakojimas la
bai, labai draugiškas.

Kurie šio filmo nematėte, 
nematėte vienos iš gražiau
sių programų visoje televi
zijos istorijoje.

REP.

Serga
Gavome pranešimą iš 

Hawthorne, N. J., kad ten 
Juozo Bimbos žmona Sarah 
(SavūnČ) nuėjo i ligoninę ir 
buvo operuota. Operacija 
buvusi viena iš lengvųjų ir 
Sarah jaučiasi gerai. Gydy
tojai sako, kad už dienos ki
tos ji galės grįžti į namus.

Linkime Sarai greitai ir 
pilnai susveikti.




