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KRISLAI
Po “audros”
Dr. A. Petrikos netekus 
Puikiai pavyko
Jau pusę kelionės atlikome 
Ir Bostonas

A. BIMBA
Kiekvienus šioje šalyje 

svarbesnius rinkimus galima 
prilygyti prie audros. Po jų 
visados per tūlą laiką mūsų 
politiniame gyvenime užvieš
patauja tyla. Šiandien toks 
laikotarpis. Tyli prezidentas 
ir pralaimėję republikonai. 
Nebetriukšmauja ir demo
kratai, apščiai rinkimuose 
laimėję.

Negalima sakyti, kad šiame 
atsitikime “tyla gera byla”. 
Politikieriai tyli, bet mūsų 
gyvenimas nestovi ant vie
tos. Jis kasdien sunkėja mi
lijonams amerikiečių.

Laikas laimėjusiems demo
kratams “patriukšmauti”. 
Laikas pasirodyti su sumany
mais ir planais užkirsti kelią 
inflacijai ir kainų kilimui.

Nors per paskutinius kele- 
ris metus dr. Antanas Petri
ką sunkiai sirgo ir jokioje 
mūsų, visuomeninėje veikloje 
nebegalėjo dalyvauti, bet vis 
tiek jo mirtis mus giliausiai 
sujaudino. Būdavo užeina jis i 
Redakciją, pasikalbame, pa
drąsiname vienas kitą, ir ka
žin kaip pasidarydavo ramiau 
sieloje. Jis tebėra su mumis. 
Gal gi dar ir sugrįš į veiklią
sias gretas! Deja, nebesugrį
žo. . .

Su velioniu susipažinau į ro
dos, 1919 metais. Ypatingai 
aukštai vertinau jo bendra
darbiavimą mūsų spaudai. 
Ypatingai jo bendradarbiavi
mas žurnalui “Šviesai” buvo 
didelė pagalba.

Velionis buvo aukšto lygio 
literatas ir žurnalistas. Jo 
mirtis skaudus Amerikos lie
tuvių pažangiajai spaudai 
nuostolis.

Džiugu, kad mūsų koncer- 
tas-banketas praeitą sekma
dienį puikiausiai pavyko. Ir 
meninė programa buvo viena 
iš šauniausių, ir publika vos 
besutilpo į salę. Ir publikoje 
matėsi daug veidų, kurie jau 
seniai buvo mūsų parengi
muose bepasirodę. Ir matėsi 
naujų, jaunų veidų!

Žinoma, pasigedome daug 
draugų bei draugių, kurie, 
dėl sveikatos sušlubavimo, 
negalėjo su mumis dalyvauti 
ir dar kartą bendrai pasivai
šinti ir pasidžiaugti. Visiems 
jiems mūsų nuoširdžiausi lin
kėjimai geriausios sveikatos.

Su šia diena “Laisvės” va
jaus eiga jau įpusėjo. Rezul
tatai geri, bet, žinoma, galėjo 
būti dar geresni. Reikia tikė
tis, kad antroji pusė kelionės 
bus smarkesnė ir pasiekimai 
bus didesni. Visoks tokios 
rūšies darbas ima laiko įsisiū
buoti. Nusitarkime ir pasi- 
ryžkime, kad vajų su pilnu 
pasisekimu laimingai baigsi
me su metų pabaiga,

Kalbant apie vajaus eigą, 
kaip matėte administracijos 
pranešimuose, iki šiol Bosto
no dar nesimatė vajaus žemė
lapyje. Labai džiugu šiame 
“Laisvės" numeryje skaityti 
korespondencijoje iš Bosto
no, kad drg. A. Kandraška 
stoja į vajininkų gretas. La
bai prašome Bostono ir apy
linkės laisviečius padėti drg. 
Kandraškai šiose jo garbin
gose pastangose.

• Nesmagi žinia iš Brockto- 
no, kad ten, taip gražiai 
pradėjęs vajaus darbą, miela
sis draugas Stasys Rainardas 
staiga susirgo. Tikėkime, kad

Tar. S-ga stiprins gynyba;
padidės pavojus

Maskva. - Lapkričio 7 dieną 
socialistinės revoliucijos 57 
metų sukakties minėjime kal
bėjo Tarybų Sąjungos apsi
gynimo ministras maršalas 
Andrei Grechko. Jis nurodė, 
kad kapitalistiniame pasauly
je fašistinės jėgos iš naujo 
keliančios galvą ir kad milita- 
rizmas yra stiprinimas. Nu
rodė, kad kapitalistinių šalių 
militariniai biudžetai yra žy
miai padidėję.

Tarybinė spauda plačiai ko
mentuoja Jungtinių Valstijų 
nutarimą sustiprinti Ameri
kos militarinių jėgų Vakarų 
Vokietijoje branduolinį ap
ginklavimą. Tai labai pavo
jingas reiškinys. Komentato
riai vadovaujasi Amerikos 
apsigynimo sekretoriaus 
James Schlesingerio praneši
mu apie nutarimą sustiprinti 
branduolinį apginklavimą.

Žinių agentūra “Tass’ sako:
“Faktas yra tas, kad Jung

tinių Amerikos Valstijų apsi
gynimo sekretorius visiškai 
nepaiso tarptautinio saugu
mo, bet išimtinai rūpinasi 
militarinio-industrinio kom
plekso interesais ir gina de- 
tentės ir taikaus sugyvenimo 
priešų nusistatymą”.

Akivaizdoje to viso, pareiš
kė maršalas Grechko, Tarybų 
Sąjunga turi stiprinti savo 
apsiginimo jėgas, ir jos bus 
stiprinamos.

Kaip žinia, Tarybų Sąjunga 
Jungtinėse Tautose pasiūliu
si yra pasauliui eiti prie vi
suotinio ir pilno nusiginklavi
mo. Deja, kol kas, kapitalisti
nės šalys apie tai nenori nė 
kalbėti.

JIS UŽ GINKLAVIMĄ 
IZRAELIO

Secretary James Schlesinger
Washingtonas. - Valstybės 

sekretorius Kissingeris už
tikrino Izraeliui, kad Jungti
nės Valstijos nepakeitė nusi
statymo jį remti. Gynybos 
sekretorius James Schlesin- 
geris pilnai pritaria padidini
mui Izraeliui siunčiamų Ame
rikos ginklų kiekio.

Vakarų Bėdinas. - Praeitą 
sekmadienį čia tapo nušautas 
Vakarų Berlino aukščiausio 
teismo prezidentas Gunter 
von Drenkmann. Manoma, 
kad kokio nors keršininko 
darbas.

jo sveikatos sušlubavimas tik 
labai laikinas ir kad jis, kai 
šie žodžiai pasieks jį, jau bus 
pilnai savo sveikatą pataisęs 
ir vėl darbuojasi ir rūpinasi 
ne tik vajaus, bet visais judė
jimo reikalais. Visi mes nuo
širdžiausiai linkime draugui 
Rainardui geriausios sveika
tos.

KALBAMA APIE 
SLAPTUS PASITARIMUS 
ROMOS 
KONFERENCIJOJE

Roma. - Pasaulinėje konfe
rencijoje kovai su alkiu, kuri 
čia vyksta ir kurioje dalyvau
ja 130 šalių atstovai, įvykęs 
tarp Tarybų Sąjungos, Jung
tinių Valstijų ir Kinijos dele
gacijų slaptas pasitarimas. 
Pasitarimą suruošusi Ameri
kos delegacija. Laikoma labai 
dideliu dalyku, kad pirmą 
kartą Tarybų Sąjungos ir 
Kinijos atstovybės sutiko da
lyvauti bendrame pasitarime 
ir surado bendrą kalbą kai 
kuriais klausimais. Tai laiko
ma pagerėjimu santykių tarp 
Tarybų Sąjungos ir Kinijos.

EGIPTAS NUSIVYLĘS 
KISSINGERIO MISIJA

Cairo. - Egiptiečiai yra tos 
nuomonės, kad Jungtinių 
Valstijų valstybės sekreto
rius Kissingeris savo paskuti
nėje kelionėje po Vidurio Ry
tų šalis nieko nedavė pasieki
mui taikos. Tiesa, jo apsilan
kymas davė tą, kad parody
ta, jog deryboms durys tebė
ra atdaros. Bet to neužtenka. 
Reikia politinio susitarimo 
pasiekimui pastovios taikos 
šioje pasaulio dalyje. O to
kiam susitarimui perspekty
vos tebėra lai'ai mažos.

UNIJŲ VADAS PRIEŠ 
DEMOKRATŲ VADOVYBĘ

Washingtonas. - Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tas George Meany sako, kad 
praėjusieji rinkimai nedavė 
demokratams mandato elgtis 
taip, kaip jie nc”i. Jis ypatin
gai priešingas demokratų 
frakcijos Kongrese lyderio 
Mike Fieldo nusistatymui 
įvesti algų ir kainų kontrole 
kovai prieš infliaciją.

George Meany tiesiog pa
reiškė: “Balsuotojai pasisakė 
prieš Watergate skandalą ir 
ekonominį šalyje smukimą, 
bet ne už Demokratų Parti
ją”-

Tas parodo, kad unijų va
dovybė griežtai kovos prieš 
bet kokį sumanymą įvesti 
algų ir kainų kontrolę.

AUGA OPOZICIJA 
PREZ. FORDO VIZITUI

Seoul, Pietų Korėja.
Amerikos prezidento Fordo 
vizitui priešinasi daug korė
jiečių. Jie mano, kad šitas 
vizitas sugalvotas sustiprini
mui fašistinio režimo, kuriam 
vadovauja prez. Park. Opozi
cija reikalauja, kad vizitas 
būtų atšauktas.

SUTENDTŲ 
NUŽUDYTOJUS 
IŠTEISINO IR PALEIDO

Cleveland, Ohio. - Federa
linis teisėjas Frank J. Battis- 
ti išteisino aštuonis nacionali
nės armijos kareivius, kurie 
nuo spalio 29 dienos buvo 
teisiami už nušovimą keturių 
Kent Universiteto studentų 
1970 laike demonstracijos 
prieš Vietnamo karą. Jis pa
reiškė, kad valdžia neįrodė jų 
nusikaltimo būtent, kad jie 
“blogais sumetimais” šaudė į 
ramius jaunus demonstran
tus.

Šitą teisėjo nuosprendį nu
žudytų studentų tėvai ir arti
mieji sutiko giliausiu pasipik
tinimu. Keista, kad teisėjas 
net nelaukė teismo pabaigos: 
- staiga teismo eigą nutraukė 
ir pareiškė, kad studentų 
nužudytojai yra nekalti!

DR. ANTANAS PETRIKĄ
Po ilgos ir sunkios ligos iš lapkričio 7-tos į lapkričio 8-tą 

naktį jis išsiskyrė iš gyvųjų tarpo. Jo mirtis yra skaudus 
nuostolis visiems mums, kurie jį pažinome ir su juo 
bendradarbiavome.

Velionis dr. Antanas Petriką buvo Amerikos lietuvių 
pažangaus judėjimo veteranas, nenuilstantis visuomeninis
ir literatūrinis darbuotojas. Iki pat mirties jis atsidavusiai 
rūpinosi mūsų judėjimu, o ypač mūsų pažangiosios spaudos 
reikalais.

Mūsų giliausia užuojauta velionio žmonai Margaretai, 
sūnui Arthurui ir kitiems artimiesiems.

Apie velionių, garbingai nueitą ilgą gyvenimo kelią ir 
literatūrinę veiklą rasite šios dienos “Laisvės” kituose 
puslapiuose.

Neabejojame, kad apie šio tauraus lietuvių tautos sūnaus 
gyvenimą ir veiklą susilauksime daugiau atsiliepimų iš jo 
sankeleivių.

(Apie iškilmingas dr. A. Petrikos laidotuves bus 
H. Feiferienės korespondencija kitame “Laisvės” numeryje)

Tar. S-gos - V. Vokietijos 
santykiai ir taika

Šiomis dienomis Tarybų 
Sąjungoje lankėsi Vokietijos 
Federatyvinės Respublikos 
(Vakarų Vokietijos) premje
ras H. Šmitas ir užsienio 
reikalų ministras H. D. Gen- 
šeris. Tarp jų ir Tarybų 
Sąjungos vadovybės, matyt, 
įvyko labai rimti pasitarimai 
santykiams gerinti ir plėsti 
ekonominį bendradarbiavimą 
tarp abiejų kraštų. Tai maty 
ti iš paskelbtos sutarties.

Sutartyje, tarp kitko, sako
ma:

“Susitariančios šalys ir to
liau plės bei gilins abiejų 
valstybių ekonominį, pramo
ninį ir techninį bendradarbia
vimą savitarpio naudos pa
grindu, ypač tose srityse, 
kuriose tam yra palankiau
sios galimybės.

Susitariančios šalys sieks 
kaip galima aukštesnio savo 
ekonominių santykių lygio.

Susitariančios šalys padės 
įgyvendinti projektus, kurie 
domina abi šalis ir yra numa
tyti Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjungos ir Vokieti
jos Federatyvinės Respubli
kos 1974 metų sausio 18 d. 
ilgalaikėje savitarpio ekono
minio, pramoninio ir techni
nio bendradarbiavimo vysty
mo perspektyvoje. Atitinka
mus kontraktus sudarinės 
abiejų šalių organizacijos ir 
įmonės esamomis tarp jų, 
įprastinėmis komercinėmis 
sąlygomis.

Abiejų valstybių atstovai 
ne rečiau, kaip kartą per 
metus susitikinės paeiliui Bo
noje ir Maskvoje tikrinti, 
kaip vykdomas šis susitari
mas ir 1974 metų sausio 18 d. 
ilgalaikė savitarpio ekonomi
nio, pramoninio ir techninio

bendradarbiavimo vystymo 
perspektyva, taip pat ruošti 
pasiūlymų, kaip padėti juos 
įgyvendinti. Minėti atstovai 
taip pat keisis atitinkama 
informacija apie principines 
ekonomikos vystymo tenden
cijas. Jie informuos Tarybų 
Socialistinių Respublikų Są
jungos ir Vokietijos Federa
tyvinės Respublikos ekono
minio ir mokslinio bei techni
nio bendradarbiavimo komi
siją apie savo darbo rezulta
tus”.

JAV alkaniems gal 
padvigubins maistą

Secretary Earl Butz

Paryžius. - Jungtinių Tau
tu sušaukta kultūriniais ry
šiais konferencija pasmerkė 
Izraelį už įvedamus pakeiti
mus Jeruzalėje. Tie pakeiti
mai sunaikinsią senovės 
krikščioniškus paminklus. 54 
atstovai balsavo už pasmerki
mą, o 21 susilaikė nuo balsa
vimo.

Sustreikavus angliakasiams, 
kova gali ilgai užsitęsti

Washingtonas. - Derybos 
tarp Jungtinės Angliakasių 
Unijos ir minkštosios anglies 
kompanijų nedavė naujos su
tarties ir su praeitu pirma
dieniu prasidėjo angliakasių 
streikas. Streikuoja 120,000 
darbininkų. Daugiau kaip du 
trečdaliai kasyklų uždaryta. 
Streikas galįs nusitęsti dvi, 
ar net tris savaites.

Sakoma, kad dėl algų pakė
limo derybose su anglies sa
vininkais yra susitaikyta. Bet 
kas liečia pensijų pagerinimą 
ir kasyklose darbo saugumo 
reikalus bei kitas būtinai rei
kalingas reformas, savininkai 
griežtai atsisako unijos reika
lavimus patenkinti. Todėl 
angliakasiai buvo priversti 
streikuoti.

Tuo tarpu kapitalistinė 
spauda ir anglies kompanijų 
agentai per radiją bei televi
ziją įkaitę darbuojasi visuo
menės opiniją nuteikti prieš 
kovojančius angliakasius vi
sokiais gąsdinimais, kad jei- 
| gu streikas užsitęsiąs dau- 
! giau kaip savaitę, tai rezultai 
būsią labai pavojingi mums 
visiems. Pasakoja, kad bus 
pažeista visa šalies ekonomi
nė struktūra. Girdi, ypač
plieno ir automobilių gamy
bos fabrikai turės užsidaryti 
dėl stokos energijos ir milijo
nai darbininkų bus atleista iš 
darbo.

Angliakasių vadovybė su 
prezidentu Milleriu priešaky
je sako, kad angliakasiams ir 
jų unijai kitos išeities nebu
vo, kad kol kompanijos neiš- 
pildys unijos pagrindinių rei
kalavimų, kova bus tęsiama. 
Streiko ilgis ir jo poveikis į 
šalies ekonomiką priklauso 
nuo valdžios ir anglies savi
ninkų.

Angliakasiai pasiryžę 
viskam. . .

Manila. - Filipinų valdžia 
uždraudė eksportuoti cukrų. 
Siautėjusios audros labai pa
kenkė dar nenuimtoms cukri
nėms nendrėms. Cukraus ga
myba sumažės. Ir, žinoma, 
cukraus kaina dar aukščiau 
pakils.

Trentonas. - New Jersey 
gubernatorius Byrne sulaikė 
New Jersey Turnpike Autho
rity pasimojimą pakelti greit
kelių važiuotės kainą net 37 
procentais.

Roma. - Jungtinių Valstijų 
delegacija pasaulinėje maisto 
konferencijoje pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos gali pa
dvigubinti maisto kiekį pa
saulio alkaniesiems, kurių 
priskaitoma iki penkių šimtų 
milijonų. Iki šiol ši... šalis 
suteikdavo vieną milijoną to
nų įvairių maisto produktų 
per metus, o ateityje duos du 
milijonus tonų.

Delegacija kreipėsi į prezi
dentą Fordą su patarimu, 
kad jis delegacijai leistų vie
šai paskelbti tokį pasižadėji
mą.

Bet, žinoma, ir dviejų mili
jonų tonų neužtektų pamai
tinti visus alkanuosius. Ame
rikos agrikultūros sekreto
rius Earl Butz, kuris vado
vauja amerikinei delegacijai- 
šioje konferencijoje, sako, 
kad su maistu turi prisidėti ir 
kitos šalys, kaip tai - Kanada, 
Australija, Argentina ir 
europinės šalys.

JI PUIKIAI PASIROfoE 
RINKIMUOSE

Joelle Fishman
Tai Komunistų Partijos kan
didatė į Kongresą Connecti
cut valstijos 3-jame di strik te. 
Už ją paduoti 2,343 balsai.

Washingtonas. - Pabėgėliai 
iš Kubos sako, kad jie padėjo 
bombą į Amerikos Valstybių 
Organizacijos raštinę. Jiems 
nepatinka, kad Lotynų Ame
rikos šalys žada panaikinti 
boikotą prieš Kubą.

V ėliausios 
žinios

Washingtonas. - Jau ir pre
zidentas Fordas per savo 
spaudos sekretorių Ron Nes- 
sen pripažino, kad šioje šaly
je jau prasidėjo labai rimta 
ekonominė recesija [taip va
dinamas “atslūgimas”). Tai 
reiškia, kad daug įmonių už
sidarinėja ir išmeta darbinin
kus iš darbo.

United Nations, N. Y. - 
Praeitą trečiadienį Jungtinių 
Tautų Generalinėje Asamblė
joje prasidėjo diskusijos Pa
lestinos klausimu. Palestinos 
Išlaisvinimo Organizacijos 
pirmininkas Yasif Arafatas 
išdėstė palestiniečių reikala
vimą nepriklausomos valsty
bės tose žemėse vakarinėje 
Jordano upės pusėje, kurias 
Izraelis laiko užgrobęs. Tam 
griežtai priešingas Izraelis, o 
jį palaiko Jungtinės Valsti
jos.

•
United Nations, N. Y. - 

Jungtinių Tautų Asamblėja 
91 balsu prieš 22 nutarė 
suspenduoti iš pasaulinės or
ganizacijos Pietų Afriką, ku
rioje saujelė baltųjų laiko 
beteisiais milijonus juodųjų 
žmonių. Jungtinės Valstijos 
ir Anglija balsavo. prieš su
spendavimą.

Paryžius. - Prancūzijos 
darbo unijos lapkričio 19 die
ną skelbia visuotinį vienos 
dienos streiką. Tai organi
zuotų darbininkų protestas 
prieš infliaciją ir samdytojų 
bei valdžios atsisakymą pa
kelti algas.

Quito, Ecuador. - Ameri
kos Valstybių Organizacijos 
užsienio reikalų ministrų su
sirinkime nepavyko atšaukti 
boikotą prieš Kubą. Boikoto 
panaikinimui reikia dviejų 
trečdalių balsų daugumos, tai 
yra 16 balsų, o už balsavo 
tiktai 14^ Jungtinės Valstijos 
“įtikino” kai kurias Pietų 
Amerikos šalis balsuoti prieš.•

Tel Aviv. - Izraelio karei
viai įsiveržė į Lebanono teri
toriją ir pagrobė 3 arabus. 
Primeta jiems konspiravimą 
prieš Izraelį.
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Ką jie duos, ko anie nedavė?
Daugelis amerikiečių labai džiaugiasi, kad praėjusiuose 

rinkimuose republikonai buvo skaudžiai supliekti. Gal ir 
gerai. Juk sakoma, kad “nauja šluota geriau šluoja”. Tie 
žmonės nuoširdžiai tikisi labai daug gero iš “naujosios 
šluotos”, tai yra iš laimėjusiųjų demokratų.

Kas liečia Amerikos pažangiuosius žmones, tai jie jokių 
iliuzijų neturi. Viena, kad padidinę savo daugumą Kongre
se, demokratai teisinsis, jog jiems trukdo republikonas 
prezidentas; antra, ir svarbiausia, kad jie neturi, bent jau 
nėra per rinkimus parodę, programos kovai su infliacija ir 
krize, kuri pagrindiniai skirtųsi nuo republikonų progra
mos. Paimkime kainų nesivietišką kilimą. Kur ir kada 
demokratai yra konkrečiai ir skirtingai nuo republikonų 
davę sumanymą, kaip tam kilimui užkirsti kelią?

Prezidentas Nixonas buvo įvedęs kainų ir algų kontrolę 
keliems mėnesiams. Demokratai nesipriešino. Nixonas tą 
kontrolę panaikino, ir demokratai prieš tai nė neburbtelėjo.

Ką apčiuopiamo; konkretaus demokratai yra pasiūlę kovai 
su nedarbo augimu? Nieko. Republikonai bilijonus dolerių 
išmokėjo stambiesiems farmeriams, kad jie mažiau augintų 
kviečių, kukurūzų ir kitų javų. Dabar maisto kainos pasiekė 
debesis, nes, girdi, maisto stoka! Ar demokratai priešinosi 
šiai republikonų beprotybei? Ne, nesipriešino.

Tai kur pagrindas iš jų dabar tikėtis ko nors geresnio? 
Nėra jokio rimto pagrindo.

Ir vėl mes pabrėžiame, kad abi didžiosios kapitalistinės 
partijos atstovauja tiems patiems monopolistiniams intere
sams. Pamatysime, kad praėjusieji rinkimai neišsprendė nė 
vienos didžiųjų ir sunkiųjų problemų, su kuriomis Amerikos 
žmonėms tenka grumtis.

Moterys, politika ir rinkimai
Praėjusiuose rinkimuose gerą moterų pasirodymą reikia 

laikyti šios šalies politiniame gyvenime labai svarbiu ir 
džiuginančiu reiškiniu. Įdomu ir tas, kad moterys aktyviškai 
pasireiškė ne vienoje kurioje partijoje, bet visose. Pirmą 
kartą rytinėse valstijose moteris išrinkta valstijos guberna
tore. Daugelį net nustebino demokratų kandidatės į 
Connecticut valstijos gubernatoriaus vietą Mrs. Ella Grasso 
laimėjimas labai didele balsų dauguma. Taip pat dideliu 
dalyku laikomas taip pat demokratų partijos kandidatės į 
gubernatoriaus pavaduotojas Mrs. Mary Anne Krupsak 
laimėjimas. Visi sutinka, kad jos kandidatūra žymiai 
prisidėjo prie Mr. Carey laimėjimo gubernatoriaus vietos 
tokia milžiniška balsų dauguma prieš veikiantį republikoną 
gub. Mj*. Wilsoną. Kalbama, kad republikonai jaučiasi 
padarę didelę klaidą, taip pat į gubernatoriaus pavaduotojo 
postą nenominuodami veiklios ir populiarios moters.

Komunistų Partija labai teisingai šiuose rinkimuose daug 
dėmesio kreipė į moterų aktyvišką dalyvavimą. Tiesa, nė 
viena jų nelaimėjo, bet N. Yorko valstijoje partija buvo 
iškėlus dviejų moterų kandidatūrą. Į Jungtinių Valstijų 
Senatą komunistų kandidate buvo Mildred Edelman, o į 
gub. pavaduotoją - Carol Twigg.

Manoma, kad iš šių rinkimų pasimokiusios visos partijos 
daugiau ir rimčiau pagalvos apie įtraukimą kuo daugiausia 
moterų į aktyvišką dalyvavimą ateinančiuose prezidenti
niuose rinkimuose.

Padidėjęs moterų aktyvumas politikoje gali labai daug 
gero duoti. Ypač šiais infliacijos, kainų kilimo, ekonominės 
krizės plitimo ir nedarbo augimo laikais masinis moterų 
įsitraukimas į kovas gali būti nulemiamuoju faktoriumi.

Irgi pasiūlymai kovai prieš alkį
Darbo unijų leidžiamas savaitraštis “Labor”, kurį skaito 

keli milijonai unijistų, savo spalio 30 d. laidoje vedamuoju 
susirūpinusiai kalba apie šimtus milijonų badaujančių 
žmonių Azijoje, Afrikoje ir kituose pasaulio kampuose. 
Aišku, kad laikraščio redaktoriams tų žmonių gaila ir kad jie 
nori jiems padėti, tai yra, nori, kad mūsų Amerika jiems 
padėtų su alkiu kovoti. Kad jų nuoširdumu niekas neabejo
tų, jie iškelia keletą pasiūlymų.

Jie nurodo, kad yra dvi problemos, kaip tą kovą laimėti. 
Viena problema - skubi, greita, liečianti gelbėjimą žmonių 
gyvybių nuo bado. Čia, girdi, mes turime visi prisidėti. 
“Labor” redaktoriai sako:

"Daugelis mūsų suvalgome visą maistą, kurį nusiperka- 
me. Mes taupome maistą ir likusį sunaudojame. Mes 
perkame kuo mažiausia maisto, tik tiek, kiek reikia. Jeigu 
šitaip elgtųsi mūsų žmonių dauguma, žymiai sumažėtų 
maisto sunaudojimas. Tai paveiktų grūdų ir gyvulių 
marketus. Kainos nukristų. Daugiau būtų grūdų išvežimui į 
užsienį ir pigesne kaina. Tai pagelbėtų alkaniesiems, o 
žemesnės kainos pagelbėtų ir mums patiems.

Kitas punktas, kurį storai pabrėžia mokslininkai, tai kad 
mes amerikiečiai labai daug suvalgome jautienos. Išaugini- 
mui vieno svaro jautienas reikia penkių svarų grūdų. Mes 
valgydami mažiau jautienos ir kitų mėsų, sutaupysime daug 
grūdų, kuriais galėsime pamaitinti alkanuosius užsienyje”.

Bet to neužtenka. Ką daryti, kad ateityje alkis nesikarto- 
tų, kad jis būtų ant visados iššluotas iš šios “ašarų 
pakalnės”? Čia, “Labor” redaktoriai sako, jau kita proble- 

• ma. Jai išspręsti jie siūlo pastoti kelią gyventojų augimui, 
išvesti geresnes javų ir gyvulių veisles, nupiginti trąšas, 

.pravesti žemės reformą, padėti atsilikusiems kraštams 
■ pakelti žemės ūkio produkciją ir t. t.

RIAUŠES IR IZRAELIO SOSTINĖJE
Tel A vi v. - Praeitą savait

galį čionai kilo labai rimtos 
riaušės prieš kainų kilimą. 
Kaip Jungtines Valstijas, 
kaip kitas kapitalistines šalis, 
taip šią jauną žydų valstybę, 
taip pat valdomą kapitalistų, 
smaugia tos pačios bėdos:

infliacija, kainų kilimas, kri
zė, darbo masėse skurdo di
dėjimas. Per riaušes daug 
krautuvių langų išdaužyta.

Policijai pavyko ginklais 
riaušes numalšinti. Trisde
šimt vienas asmuo suareštuo
tas.

KLERIKALIŠKO 
“PRANAŠO” TROŠKIMAI

Kunigų “Draugo” bendra
darbis J. Vaičeliūnas džiau
giasi pagaliau suradęs vieną 
ir gabų, ir išmintingą, ir be 
galo gudrų komunistų vadą. 
Juomi esąs Rumunijos Ko
munistų Partijos ir sekreto
rius ir valstybės prezidentas 
N. Ceausescu, ūkininkų šei
mos sūnus. Straipsnio “Šių 
dienų Rumunija” (“D.”, spa
lio 31 d.) autorius neslepia nė 
savo įsimylėjimo į Ceausescu 
priežasties. Jis, girdi, sušilęs 
darbuojasi savo Rumuniją 
“atitolinti” nuo Maskvos.

Tik klausimas, kaip jam 
tose pastangose sekasi? At
sakymui į tą klausimą Vaiče
liūnas savo protu nepasitiki, 
tai pasikviečia talkon kitus, 
kuriuos jis vadina “politiniais 
stebėtojais”. O tie “politiniai 
stebėtojai”, girdi, “tvirtina, 
kad Rumunija stiprės ekono
miškai ir tols nuo Maskvos”. 
Bet, “žinoma, staigaus pasu
kimo negalės padaryti, nes 
Ceausescu yra atsargus poli
tikas”. Kunigų galvočius tik 
tiek mus užtikrinta, “kad 
kiekvieną Maskvos nepasise
kimą Ceausescu dar daugiau 
pasistengs išnaudoti savo 
kraštui atitolinti nuo Mask- 
vos .

Visa bėda, kad Rumunijos 
liaudies vadas neskaito Chi- 
cagos kunigų laikraščio. Vai- 
čeliūno straipsnį pasiskaitęs, 
jis būtų dar atsargesnis, nes 
kai priešas tave giria, žmonės 
sako, gerai apsidairyk, kur 
kokią klaidą esi padaręs arba 
darai. Tuo tarpu mes nema
tome jokio Rumunijos atitoli
mo nuo socialistinių kraštų 
sandraugos. Tuo tarpu Ru
munija, kaip ir visi kiti komu
nistų vadovaujami kraštai, 
dideliais žingsniais žengia 
pirmyn visose gyvenimo sri
tyse. Tą pripažįsta ir ponas 
Vaičeliūnas. Ir jis sako:

“Per pastaruosius 25 metus 
Rumunijos pramonės gamy
ba padidėjo 10 kartų, o sun
kiosios pramonės gamyba net 
13 kartų. Darbininkų atlygi
nimas pašoko 2,5 karto.

Rumunija yra turtinga po
žeminiais turtais, kurių svar
biausi yra nafta, natūralios 
dujos, rudoji anglis, boksitas, 
druska, geležies rūda, vario 
rūda ir kai kurių kitų metalų 
žaliavos. Dėl gausių žemės 
turtų buvo nesunku išvystyti 
pramonę. Pramonei atitinka
mus pareigūnus paruošia 
profesinės mokyklos”.

KOVA UŽ AUKŠTA 
PREKIŲ KOKYBĘ 
LIETUVOJE

“Eltos” pranešime iš Vil
niaus skaitome:

“Lietuvos TSR Liaudies 
kontrolės komitetas patikri
no ir apsvarstė, kodėl kai 
kurios respublikos pramonės 
įmonės blogai vykdo TSRS 
Ministrų Tarybos nutarimą 
tobulinti kultūrinių ir buiti
nių prekių gamybos planavi
mą, toliau kelti jų techninį 
lygį ir gerinti kokybę.

Lietuvos TSR Liaudies 
kontrolės komitetas pareika
lavo iš įmonių vadovų paruoš
ti ir įgyvendinti konkrečius 
pasiūlymus kultūrinių buiti
nių prekių kokybei gerinti, jų 
techniniam lygiui kelti, užtik
rinti planingą kokybės valdy
mą, siekti, kad plačiai varto
jamos prekės prilygtų ge- 
riausiems šalies ir užsienio 
pavyzdžiams”.

Pilnai tikime, kad ši Liau
dies Kontrolės Komiteto ko
va apsivainikuos gražiais lai
mėjimais.

PO LAIMINGOS 
KELIONĖS

Argentinos pažangiųjų 
lietuvių laikraštyje “Vaga” 
(spalio 17 d.) rašoma:

“Neseniai laimingai sugrįžo 
į Buenos Aires grupė Argen
tinos lietuvių du mėnesius 
viešėjusių pas gimines Tary
bų Lietuvoje.

Laiminguosius viešnaginin- 
kus, Buenos Aires aerouoste 
“Ezeizoje” nuoširdžiai sutiko 
keliautoju išsiilgę giminės, 
artimieji.

Nereikėjo daug klausinėti, 
apie tai kaip dabar atrodė 
gimtasis krantas; kaip gyve
na sugrįžusiųjų giminės, kiti 
darbo žmonės. Atsakymą ga
lėjai surasti jų džiaugsmu 
trikštančiuose veiduose, ku
riuose nežiūrint varginančios 
kelionės, atsispindėjo 
džiaugsmas ir pasitenkini
mas, apie savo giminių gyve
nimą viena ekskursijos daly
vė išsireiškė taip:

— Aš maniau jog mes čia 
pusėtinai gerai gyvename, 
tačiau negalime prisilyginti 
su mano giminių gyvenimu 
Lietuvoje”.

Džiugu, kad Argentinos 
lietuviai nepabūgo “vaduoto
jų” gąsdinimų ir praeitą vasa
rą skaitlingai aplankė savo 
gimtąjį kraštą. Tuo jie įrodė 
savo aukštą susipratimo lygį. 
Ir už tai juos reikia karštai 
pasveikinti.
DARBO ŽMOGUS 
TARYBINĖJE 
LITERATŪROJE

Su dideliu susidomėjimu 
skaitome Vilniaus “Tiesoje” 
(lapkr. 2 d.) Mindaugo Bary
so straipsnį “Ryškiai, spal
vingai vaizduoti dabartį”, ku
riame kalbama apie Lietuvos 
TSR Rašytojų Sąjungos par
tinės organizacijos susirinki
me diskusijas. Straipsnyje, 
tarp kitko, labai teisingai 
sakoma:

“Literatūra turi kuo akty
viausiai dalyvauti kasdieni
niuose liaudies darbuose ir 
žygiuose, susilieti su dabarti
mi ir dirbančiu žmogumi. Šia 
prasme pastaruoju metu ne
maža nuveikta, netgi pasiek
tas tam tikras persilaužimas. 
Daugelis naujausių stambio
sios prozos kūrinių ir novelių 
pagrįsta dabarties vaizdais, 
čia sutinkamas pagrindinis 
mūsų gyvenimo herojus - 
darbo žmogus, triūsiantis ga
mykloje ir kolūkyje, laive ir 
mokslo laboratorijoje, moky
klos klasėje ir statybos aikš
telėje. Tačiau prozoje; ypač 
smulkiojoje, dar dažnokai su
tinkame žmogų be aiškios 
socialinės apibrėžties, be 
tikslingų siekių ir tikro pa
šaukimo dirbti. O literatūra 
juk privalo atspindėti visą 
gyvenimo pilnatvę, sukurti 
visapusišką žmogaus pa
veikslą. Kalbėdamas susirin
kime. M. Sluckis priminė, 
kad literatūros veiksmingu
mas priklauso nuo jos šiuolai
kiškumo. Todėl pagrindinis 
rūpestis yra kūriniai apie 
mūsų dienas ir jų žmogų. 
Naujo tipo literatūrinio hero
jaus - nūdienio darbininko 
komunisto įvedimas į litera
tūrą yra visų mūsų rašytojų 
garbės pareiga”.

SMERKIA TUOS, KURIE 
SMERKIA 
PALESTINIEČIUS

Amerikos pažangiečių laik
raštis “Daily World” (lapkr. 5 
d.) labai aštriai pasmerkė 
žydus, kuris lapkričio 4 dieną 
prie Jungtinių Tautų surengė 
didžiulę demonstraciją Pales
tinos Išlaisvinimo Organizaci
ją, vadindami ją “teroristų” 
ir “žmogžudžių” organizacija. 
Dienraštis sako, kad ta de
monstracija buvo provokato
riška ir tiktai pakenkė pasie
kimui taikos Vidurio Rytuo
se.

Tiesa, sako laikraštis, kad 
palestiniečiai iš karto nepri
pažino Izraelio ir siekė jo 
sunaikinimo. Bet jų sutiki
mas dalyvauti Jungtinių Tau
tų diskusijose Palestinos 
klausimu, reiškia, kad Arafat 
ir kiti PIO vadai jau sutinka 
palikti Izraelį kaip valstybę ir 
tiktai nori išlaisvinti Palesti
ną. Tai didelis žingsnis pir
myn. Ir už tai palestiniečius 
reikėtų tiktai pasveikinti, su 
jais tuoj pradėti derybas, 
vietoje prieš juos demon
struoti.

“Daily World” pastabos la
bai teisingos. Žydai šiuo klau
simu turėtų pakeisti savo 
nusistatymą.

Trenton, N. J. - New Jer
sey valstijoje automobilių ap- 
draudos premijos nuo lapkri
čio 27 d. pakils 16 procentų.

Bruožai apie dr. Antano Petrikos 
visuomenine ir literatūrine veiklą
(Iš Mažoji Lietuviškoji Tarybinė Enciklopedija) 

Petriką Antanas (g. 1891.IX.3 Steponuose (Vilkaviškio rj.) - 
pažangus JAV lietuvių visuomenės veikėjas, literatas. 
Baigęs Paežerių (Vilkaviškio rj.) pr. m-lą, mokėsi siuvėjo 
amato. 1910 išvyko į JAV, dirbo Niujorko siuvyklose, 
mašinų fabrike. Nuo 1911 bendradarbiauja JAV lietuvių ir 
Lietuvos spaudoje (laikraščiuose “Keleivis”, “Šakė, “Kar
das”, “Kova”, “Laisvė ”, “Vilnis”, “Darbininkų kalendoriu
je”, “Vilnies” kalendoriuje, žurnaluose “Šviesa”, “Moterų 
balsas”, “Darbininkių balsas”, “Lietuva”, “Kultūra”, “Medi
cina”, “Pergalė”, savaitraštyje “Naujoji gadynė” ir kt.). 
Rašo visuomenės, politikos, meno bei lit-ros klausimais, 
pasirašinėja Abelio, Amerikos piliečio, Eigulio sūnaus, 
Homo Sapiens, A' P. Klevo, Kriaučiaus, Lietuvos patrioto, 
Mislinčiaus, Neklasiko, Skaitytojo, Švarpliškio, Teisybės 
mylėtojo, Tėvynės mylėtojo ir kt. slapyvardžiais. Nuo 1911 
Liet, socialistų s-gos narys, nuo 1915 Amerikos Lietuvių 
darbininkų lit-ros d-jos narys (1918-23 pirmininkas). 1917-18 
tarnavo JAV kar. laivyne. 1921 baigęs Niujorko Odontolo- 
ginės chirurgijos koledžą, iki 1958 vertėsi dantų gydytojo 
praktika Niujorke. Nuo 1930 Lietuvių darbininkų susivieni
jimo narys. Priklausė Amerikos Lietuvių daktarų d-jai, 
Bruklino lietuvių profesionalų d-jai ir kt. org-joms. Išleido 
originalių ir verstinių knygų, kuriose populiarino medicinos, 
odontologijos, fizikos, chemijos, biologijos ir kt. mokslų 
žinias, paskelbė straipsnių apie liet, rašytojus: V. Kudirką, 
P. Višinskį, G. Petkevišaitę-Bitę, J. Biliūną, Žemaitę, 
Lazdynų Pelėdą, Šatrijos Raganą, B. Laucevičių-Vargšą. 
1966 lankėsi Tarybų Lietuvoje. Lietuvoje P. suteiktas 
(1966) Nusipelniusio kultūros veikėjo garbės vardas.

socialistinių valstybių san 
draugoje. Plečiasi įvairiapu
siai ryšiai su kita vokiečių A 
valstybe - Vokietijos Federa
tyvine Respublika, kas žymiu 
mastu padeda švelninti tarp
tautinį klimatą Europoje. Ne
seniai VDR priimta į Jungti
nes Tautas.

Vokietijos Demokratinės 
Respublikos įkūrimo 25- 
metis buvo plačiai paminėtas 
ir Tarybų Lietuvoje. Dauge
lis Lietuvos įmonių, ūkių, 
mokyklų, mokslo įstaigų dar- ; 
buotojų turi gerų bičiulių 
VDR, ypač Erfurto apygar- , 
doje, su kuria palaikomi glau
dūs draugystės ryšiai. VDR ; 
leidyklos pastaraisiais metais į 
vokiečių kalba išleido Žemai- s 
tės, E. Mieželaičio, A. Bie- . 
liausko, M. Sluckio ir kitų ) 
lietuvių rašytojų knygas. ‘ ? 
Berlyne, Erfurte, Veimare ; 
nekartą su dideliu pasiseki- ! 
mu koncertavo Lietuvos me- ' 
niniai kolektyvai ir atlikėjai, 
buvo surengtos dailės paro
dos, demonstruojami lietu
viški kino filmai.

V. Petkevičienė

Įvairumai
Darbo valstybės šventė

Vokietijos Demokratinės Respublikos sostinė Berlin

Spalio septintąją sukako 
25-eri metai nuo Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
įsikūrimo dienos. Šį ; reikš
minga data buvo graliai pa
minėta visuose VDR mies
tuose ir kaimuose. Ypač 
šventiškai tomis dienomis at
rodė demokratinės Vokietijos 
sostinės Berlynas, kur ir vy
ko svarbiausios jubiliejinės 
iškilmės. Jų metu buvo ap
žvelgtos permainos, įvyku
sios vokiečių žemėje tarp El
bės ir Oderio.

Kelias, kurį nuėjo pirmoji 
vokiečių darbininkų ir val
stiečių valstybė per savo gy
vavimo 25-metį, nebuvo leng
vas. Imperialistinės jėgos nė 
nemanė slėpti savo tikslų, 
kuriais buvo siekiama sukliu
dyti socializmo statybai šioje 
šalyje. Sabotažas, šnipinėji
mas, spekuliavimas valiuta, 
viliojimas kvalifikuotų darbi
ninkų išvykti iš VDR - tai 
būdai, kurių bandė griebtis 
reakcija daugelį metų. Tačiau 
darbo žmonių valia ir ryžtas 
kurti naują gyvenimą, Tary
bų Sąjungos ir kitų socialisti
nių šalių parama jaunai vo
kiečių valstybei sužlugdė vi
sus priešų kėslus.

Rytų Vokietijos padėtį sun
kino ir tai, kad prieš karą 
dabartinėje VDR teritorijoje 
silpniau buvo išvystyta pra
monė, negu Vokietijos vaka
ruose. Čia maži energijos 
ištekliai, beveik nėra naudin
gųjų iškasenų, išskyrus rudą
sias anglis ir kalio druską. Be 
to, rytiniai rajonai smarkiai 
nukentėjo karo metu. Todėl 
gyventojams teko daug pa
dirbėti, kol darbo žmonių 
valdoma šalis tapo socialisti
ne valstybe, turinčia moder
nią pramonę, našų žemės ūkį, 
klestintį mokslą ir kultūrą.

Dabar Vokietijos Demok
ratinė Respublika priklauso 
pirmajam dešimtukui labiau
siai išsivysčiusių industrinių 
valstybių pasaulyje. Pagal 
pramonės produkcijos gamy
bą ji užima šeštąją vietą 
Europoje. Pasaulinėje rinko
je turi paklausą čia pagaminti 
įrengimai chemijos pramonės 
įmonėms, daugelio modelių 
staklės, optikos dirbiniai, 
prietaisai, fotoprekės, elekt
ronikos gaminiai, laivai, leng
vosios pramonės produkcija. 

VDR prekiauja su daugiau 
kaip 100 šalių. Didėja preky
ba ir mokslinis-techninis 
bendradarbiavimas-su Pran
cūzija, Italija, Japonija ir 
kitomis išsivysčiusiomis kapi
talistinėmis valstybėmis. 110 
pasaulio uostų kasmet aplan
ko VDR prekybiniai laivai.

Nemaža padaryta žemės 
ūkyje, kuris garsėja aukšta 
žemdirbystės kultūra, gau
siais derliais, produktyviais 
gyvuliais, techniniu aprūpini
mu. VDR žemės ūkio inten
syvumą rodo tai, kad vienas 
žemės ūkio darbuotojas aprū
pina maisto produktais 28 
žmones.

Ekonomikos stiprėjimas, 
sparčiai augančios nacionali
nės pajamos sudaro sąlygas 
nuolat kelti darbo žmonių 
materialinę ir kultūrinę gero
vę.

Suprantama, VDR turi ir 
savo problemų. Tai - dar 
spartesnis mokslo pasiekimų 
taikymas gamyboje, tvirtes
nės energetinės bazės sukūri
mas, įrengimų modernizavi
mas ir našesnis jų panaudoji
mas, pilnesnis gyventojų po
reikių tenkinimas.

Tačiau visos šios problemos 
bus sėkmingai išspręstos pla
ningu ir atsidavusiu darbu. 
Pažymėtina, jog šiuo metu 
demokratinėje Vokietijoje 
mokslinio tyrimo darbą dirba 
150 tūkstančių mokslininkų ir 
specialistų. Ateityje, paruo
šus jaunų kadrų, jų skaičius 
dar labiau padidės. Dabar 54 
VDR aukštosiose mokyklose 
studijuoja 154 tūkstančiai 
studentų, jų tarpe daug už
sieniečių.

Šiandien tiesiog sunku bū
tų kuriuos nors pasiekimus 
vertinti kaip svarbiausius. 
Visi jie reikšmingi ir valsty
bės, ir atskiros šeimos požiū
riu. Tai dar kartą įrodo, kad 
Demokratinės Vokietijos 
darbo žmonės, Vokietijos 
Vieningosios Socialistų parti
jos vadovaujami, žengia tei
singu keliu, kad metai po 
metų jie iškovoja vis naujų 
laimėjimų visose gyvenimo 
srityse, taip pat tarptautinia
me gyvenime. .

VDR dabar palaiko diplo
matinius santykius su 120 
valstybių įvairiuose žemy
nuose, užima svarbią vietą

• Du San Frąnsisko univer
siteto studentai atliko įdomų 
eksperimentą. Jie pririšo sa
vo kolegę prie pakelės stulpo, 
o patys pasislėpė krūmuose. 
Pro “nukentėjusią” pravažia
vo apie 100 automobilių ir nė 
vienas nesustojo. Tas pat 
buvo ir tada, kai studentai 
savo “auką” pririšo vienoje iš 
miesto centrinių aikščių. Per 
20 minučių pro šalį praėjo 65 
žmonės ir nė vienas nepuolė 
padėti. Daugelis kalbėjo: “Ži
nome mes tokias! Pulsi atriš
ti, o tuo metu ji tave apkraus
tys”.

• Moterų klubas Monrealy
je davė vienai narei 100 dole
rių čekį, kuris turėjo atitekti 
vyrui, pirmajam užleidusiam 
jai vietą autobuse.

Tik po aštunto pasivažinėji
mo dama galėjo įteikti čekį. 
Džentelmenas, užleidęs vie
tą, paėmė čekį ir^ų^įįuokęs 
tarei “Aš* ir taip f ketinau 
išlipti!”

• Japonų rašytojui Kiug Te 
Bakinui priklauso paties il
giausio pasaulyje romano su
kūrimo garbė.

Autorius pradėjo jį rašyti 
1852 m. anksti pavasarį ir 
baigė 1892 m. vėlai rudenį. 
Romaną sudaro 106 tomai po 
1,000 puslapių. Puslapyje - 
apie 30 eilučių, o kiekvienoje 
eilutėje yra apie 10 žodžių. 
Tad, kantriam skaitytojui, jei 
toks atsirastų, reikėtų per
skaityti apie 32 milijonus žo
džių. Kiekvienas romano eg
zempliorius sveria 60 kilogra
mų.

SAKO, “RAKTAS” 
AMERIKOS RANKOSE

Beirut, Lebanonas. - Pales
tiniečių vadas Yasis Arafat 
pareiškė, kad Vidurio Rytuo
se nebus galima pasiekti tai
kos, kol Jungtinės Amerikos 
Valstijos nepripažins palesti
niečiams teisės turėti savo 
nepriklausomą valstybę. Gir
di, “raktas į Vidurinių Rytų 
taiką yra Amerikos rankose”.

Izraelis griežtai priešingas 
Palestinos valstybės steigi
mui, o Jungtinės Valstijos iki 
šiol griežtai palaikė Izraelio 
nusistatymą.

Jerusalem. - Čia lankyda
masis Amerikos valstybės se
kretorius Kissingeris dar 
kartą užtikrino Izraeliui, kad 
Amerika nepakeitė savo poli
tikos Vidurio Rytų klausimu.

AUKSfi MILVYDAITfi

Lyja
Plaukia per grindinio 
Veidrodį skaidrų 
Bokštų raudonis 
Ir nuvingiuoja j tolį 
Upeliais Hitais.
Liejas spalvota namų akvarelė 
| drumzlinų dangų, 
Pilkėja.
Ii tarpuvarčių žvalgos! 
Vyrai sulytais veidais. 
Krenta lietaus staccato 
Ant čerpių stogų, 
Ant žydinčių lietsargių, 
Grindinio kieto, 
Ieškau
Pilkam danguje,
Tarp senamiesčio mūrų, 
Praeivių veidų 
Tavo pilkųjų akių. 
Nerandu.
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'BUGGING' AU OF US!

Rūpinimasis ir pasiekimai gamtos 
apsaugos reikalais Lietuvoje 

A. Bimba
Paskutiniais keleriais me

tais mūsų Jungtinėse Valsti
jose pradėta ne tik plačiai 
kalbėti, bet ir smarkiai rūpin
tis gamtos apsauga. Ypač 
daug dėmesio kreipiama į 
aplinką ryšium su naujomis 
statybomis, su naujų vieške
lių tiesimu, su ieškojimu že
mės gelmėse naujų energijos 
šaltinių - aliejaus, anglies, 
natūralinių dujų ir t. t.

Kaip i apsaugos klausimą 
žiūrima šiandien Tarybų Lie
tuvoje? Kaip jis sprendžia
mas? Kas jau pasiekta ir su 
kokiomis problemomis tenka 
susidurti?

Su šiais ir visa eile kitų 
klausimų galvoje šių metų 
birželio 20 dieną mudu su 
savaitraščio “Gimtasis kraš

Saugoti gamtą - 
visų pareiga

K. GINIONAS 
Gamtos apsaugos komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų 

pirmininkasTarybos
Mokslo ir technikos amžiu

je gamtos apsauga ir raciona
lus gamtos turtų naudojimas 
tampa valstybinės svarbos 
uždaviniu, gyvenimo įstaty
mu. Būtina taip naudotis 
gamtos gėrybėmis, kad jų 
atsargos nemažėtų, o prie
šingai - nuolat gausėtų. Be 
to, žmogaus sukurtas kultūri
nis kraštovaizdis yra produk
tyvesnis ir tinkamesnis žmo
nėms gyventi, jeigu jis tvar
komas planingai, pagal moks
lo rekomendacijas.

Ypač dideli pakitimai mūsų 
respublikoje įvyko per pasta- 
ruosius trisdešimt metų. 
Išaugo miestai ir kaimų gy
venvietės. Pelkių, krūmynų 
ir.kitų nenaudojamų žemių 
vietoje įrengtos kultūrinės 
pievos, dirbamieji laukai, 
apie trisdešimt tūkstančių 
hektarų užsodinta miškais, 
kurie saugo laukus nuo erozi
jos, sulaiko vėjus, taikia prie
globstį naudingai gyvūnijai. 
Planingai keičiant žemės vei
dą, stengiamasi sudaryti pa
lankias sąlygas gamtos tur
tams atsinaujinti, nuolat juos 
gausinti. Šeimininkaujant 
gamtoje, būtina išsaugoti 
švarius vandenis, švarų orą, 
kovoti su dirvų erozija, tau
piai naudoti gamtos turtus. 
Lietuvos gamtos apsaugos įs
tatymo, Žemės ir Vandens 
kodeksų reikalavimai bus 
įgyvendinti, kai visos minis
terijos ir žinybos perspekty
viniuose ir metiniuose liau
dies ūkio vystymo planuose 
numatys priemones ir lėšas 
gamtos apsaugai gerinti. 
Apie tai ir buvo kalbama šių 
metų birželio 25 dieną įvyku
sioje Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos sesijoje.

Priimtame nutarime “Dėl 
priemonių gamtos apsaugai 
gerinti ir gamtos ištekliams 
racionaliau naudoti” konsta
tuojama, jog dar dažni faktai, 
kai neracionaliai, ne visada 

tas” atsakinguoju sekretoriu
mi J. Kuckailiu turėjome įdo
mų pasikalbėjimą su Gamtos 
apsaugos komiteto prie Lie
tuvos TSR Ministrų Tarybos 
pirmininku draugu Kaziu Gi- 
niūnu. Iš pokalbio susidariau 
įspūdį, kad mūsų Lietuva 
tikrai gali didžiuotis pastan
gomis ir laimėjimais šioje 
labai svarbioje žmogaus su 
gamta santykių srityje.

Gaila, kad nevartoju 
trumpraščio, tai negalėjau šį 
pasikalbėjimą pasiimti išti- 
sai. Bet pastebėjau, kad tas 
pačias pagrindines mintis pir
mininkas Giniūnas plačiai iš
dėsto savo straipsnyje leidi
nyje “Laikas ir įvykiai” (nr. 
15). Čia jis seka ištisai. Ragi
nu perskaityti.

kompleksiškai ir ekonomiškai 
naudojama žemė ir miškai, 
lėtai tvarkomi miestų žalieji 
plotai ir poilsiavietės, per 
mažai sodinama želdinių ūkių 
gyvenvietėse, o nutekamojo 
vandens ir išmetamųjų dujų 
valymo įrenginių statyba at
silieka nuo pramonės ir ko
munalinio ūkio augimo spar
tos. Landšaftą daug kur gadi
na nesutvarkyti keliai ir pa
kelės. Vis pasitaiko medžiok
lės ir žvejybos taisyklių pa
žeidimų.

Sesija įpareigojo atitinka
mas ministerijas ir žinybas 
imtis reikiamų priemonių, 
kad visiškai nebūtų išleidžia
ma neišvalytų arba nepakan
kamai išvalytų bei nukenks
mintų nutekamųjų vandenų į 
ežerus ir upes, kad žemė ir 
vandenys nebūtų teršiami 
pramonės atliekomis, naftos 
produktais, nuodingaisiais 
chemikalais ir kitomis kenks
mingomis medžiagomis.

Minėtos priemonės padės 
išsaugoti ežerus ir upes nuo 
užteršimo ir užžėlimo, suda
rys tinkamas sąlygas žuvinin
kystei vystyti, poilsiauti.

Geresnės priežiūros reikė
tų gyvenviečių ir gamybinių 
centrų žaliajai aplinkai, o me
džius tikslingiausia sodinti 
ten, kur jie reikalingi dirvų 
erozijai stabdyti, dulkėms su
laikyti, triukšmui mažinti. 
Ypač svarbu sudaryti sanita
rines zonas, jas apželdinti 
prie tų įmonių, kurios teršia 
orą. Būtina pagerinti jau pa
sodintų želdinių apsaugą ir 
priežiūrą.

Ypatingo dėmesio reikalau
ja miestų žaliųjų zonų želdi
niai, nes kol kas dar neretai 
nukenčia ne tik pasodinti jau
ni medeliai, bet ir kruopščiai 
statybininkų išsaugoti jau 
suaugę medžiai. Nuo dažno 
vaikščiojimo apnuoginamos 
šaknys, sužalojama žievė, ir 
medeliai pradeda džiūti. Ne

teisinga būtų manyti, kad 
miestų želdiniais turi rūpintis 
tik apželdinimo trestai, butų 
valdybos. Kiekvieno pareiga
- sodinti, saugoti žaliąjį mies
to rūbą, sudrausti žalotojus.

Ateityje būtina taupiau 
naudoti ir nerūdines iškase
nas, nes durpių, aukštos ko
kybės smėlio, molio ir kitų 
iškasenų atsargos yra ribo
tos. Išeksploatuoti karjerai 
turi \būtį ^sutvarkomi 
kad ūė tiktų žemės, miškų, 
žuvininkystės ūkiui vystyti. 
Būna atvejų, kai atskiros or
ganizacijos ar piliečiai sava
vališkai atidengia karjerus ir, 
paėmę reikiamą sau smėlio, 
žvyro kiekį, palieka viską 
likimo valiai. Tai visiškai ne
leistina. Žemių naudotojai, 
vykdomieji komitetai privalo 
taip pat pasirūpinti, kad lais
vų žemių plotai, ypač prie
miestinėse zonose, nebūtų 
užteršiami statybinėmis ir 
buitinėmis atliekomis.

Numatyta, kuo racionaliau 
naudoti miško turtus, ieškoti 
priemonių smulkiai medienai 
panaudoti, mažinti jos nuos
tolius kirtavietėse, nuolat at
kurti miškus, didinti jų pro
duktyvumą, saugoti nuo gais
rų ir kenkėjų, griežčiau kovo
ti su priešgaisrinio saugumo 
taisyklių pažeidėjais, brako
nieriais.

Valstybiniai ir visuomeni
niai gamtos apsaugos inspek
toriai kasmet išaiškina apie 
pustrečio tūkstančio gamtos 
apsaugos įstatymų pažeidi
mų. Daugiausia rūpesčių ke
lia žūklės taisyklių nepaisy
mas, ypač neteisėta žvejyba 
tinklais. Pažeidimų būtų ma
žiau, jeigu kiekvienas pilie
tis, pastebėjęs pažeidėją, jį 
sudrausmintų, apie nusikalti
mą praneštų atitinkamoms 
organizacijoms. Valstybiniai 
gamtos apsaugos inspektoriai 
įpareigoti apie gamtos apsau
gos įstatymų pažeidimą pra
nešti nusikaltusiojo darbovie
tei, siekti, kad kiekvienas 
brakonierius būtų apsvarsty
tas kolektyve ir griežčiausiai 
nubaustas.

Sesija įpareigojo Gamtos 
apsaugos komitetą, Vidaus 
reikalų, Teisingumo, Miškų 
ūkio ir miško pramonės mi
nisterijas bei Respublikos 
prokuratūrą griežtai kovoti 
su medžioklės ir žvejybos 
taisyklių pažeidėjais ir brako
nieriais. Jiems turi būti suda
ryta pepakantumo atmosfe
ra.

Numatyta pagerinti gam
tos apsaugos žinių skleidimą 
mokyklose ir tarp gyventojų, 
daugiau leisti informacinės 
literatūros, plačiau aiškinti 
šiuos klausimus spaudoje, 
per radiją, televiziją.

Lietuvos TSR Aukščiau
sioji Taryba pakvietė minis
terijas, žinybas, organizaci
jas, miestų, rajonų, gyven
viečių, apylinkių Darbo žmo
nių deputatų tarybas, įmo
nių, ūkių vadovus, deputa
tus, visus darbo žmonių ko
lektyvus, studentiją, moks
leiviją, visą visuomenę nepa
gailėti pastangų, kad gamtos 
apsaugos stiprinimo ir racio
nalaus gamtos turtų naudoji
mo klausimai būtų sprendžia
mi sparčiai ir sėkmingai.

Įgyvendinti sesijos priimtą 
nutarimą yra kiekvieno mūsų 
pareiga ir garbės reikalas.

Statybos kaimuose
Vilnius. Santaka -■ eilinis 

kaimas Kalvarijos apylinkėje
- tapo didelės statybos aikš^ 
tele. Penki Kapsuko rajono 
ūkiai čia stato kiaulidžių 
kompleksą, kurį sudarys 
daugiau kaip 30 pastatų. Pir
mosiose trijose kiaulidėse jau 
kitąmet bus laikoma 3,300 
kiaulių. O Jusevičių kaime 
parinkta vieta namams, ku
riuose gyvens Šio komplekso 
darbuotojai.

Dideli statybos darbai 
vyksta ir Grabupiuose, netoli 
Šilutės. Čia statomas kiauli
džių kompleksas, kuriame 
per metus bus nupenima po 
24 tūkstančius bekonų. Sta
tybos reikalams skirta 5,5 
milijono rublių.

Tuo tarpu Agluonėnų 
komplekso Klaipėdos rajone 
sąmatinė vertė - 12 milijonų 
rublių. Jį statys devyniolika 
ūkių. - ■ ■įįį

70 vaidmenų operoje
V. Petkevičienė

Jau trečia muzikos mylėtojų karta žavisi operos solisto 
Antano Kučingio malonaus tembro balsu. Daug metų 
atidavęs lietuvių operai, sukūręs apie 70 neužmirštamų 
vaidmenų, gastroliavęs Paryžiuje, Stokholme, Helsinkyje, 
Rygoje, Taline, Maskvoje, A. Kučingis ir šiandien nepalieka 
scenos. Jis dalyvauja koncertuose, susitikimuose su visuo
menę, dainuoja naujus lietuvių kompozitorių kūrinius, 
savitai, įdomiai juos interpretuodamas.

Šiomis dienomis dainininkas atšventė savo 75 metų 
sukaktį. Ją plačiai paminėjo Lietuvos visuomenė.
Nuotraukoje: A. Kučingis - Pilypas Dž. Verdžio operoje 
“Don Karlas”, 1960 m.

Po saulėtąja Bulgarija
Elvyra Glebutė

Kasmet tūkstančiai Tarybų 
Lietuvos vaikinų ir merginų 
praleidžia savo vasaros atos
togas socialistinėse šalyse. 
Vieni jų talkininkauja darbo 
ir poilsio stovyklose, kiti 
vyksta į turistines keliones.

Šiemet vasarą vilniečių 
jaunimo būryje man teko ap
lankyti saulėtąją Bulgariją. 
Mūsų 35 žmonių grupėje bu
vo studentų, darbininkų, tar
nautojų - visi jie aktyvūs 
komjaunimo ųrgąnizacijos 
nariai.

Liepos 29 d. iš Vilniaus 
išvykome traukiniu į Odesą, 
o iš ten ištaigingu 110 vietų 
Aerofloto lėktuvu TU-104 pa
kilome iš aerouosto ir po 
valandos nusileidome jau 
Bulgarijos žemėje, pajūrio 
mieste, viename iš didžiausių 
Juodosios jūros uostų - Bur- 
gase.

Mūsų pažintis su Bulgarijos 
Liaudies Respublika prasidė
jo nuo mažo, bet nepaprastai 
gražaus, žalio pajūrio mieste
lio Primersko. . Septynios 
poilsio dienos Georgijaus Di- 
mitrovo vardo tarptautinėje 
jaunimo stovykloje, Bulgari
jos vyriausybės įrengtoje 
Primorsko miestelyje, prabė
go kaip viena trumpa, bet 
niekad nepamirštame akimir
ka. Nuostabi pajūrio gamta, 
gaivi, spinduliuojanti jūra, 
įdegę ir besišypsantys poil
siautojų veidai privertė mus 
užmiršti kelionės rūpesčius.

Stovykloje mes turėjome 
progos susipažinti su įvairių 
pasaulio šalių jaunimo atsto
vais. Buvo čia jaunuolių iš 
socialistinių ir daugelio kapi
talistinių šalių: iš Belgijos, 
Italijos, Šveicarijos, Prancū
zijos, Vokietijos Federatyvi
nės Respublikos, Austrijos. 
Kartu sportavome, ilsėjo
mės, diskutavome mus domi
nančiais jaunimo gyvenimo 
klausimais. Nuoširdūs, jaudi
nantys buvo mūsiį grupės 
susitikimai ir draugystės va
karai su Bulgarijos, Vengri
jos, Vokietijos Demokratinės 
Respublikos jaunimu.

Gaila buvo skirtis su šio 
pajūrio miesteliu, bet mūsų 
jau laukė Slivenas, Plovdi- 
vas, Sofija. Grupės gid'ie 
stengėsi visus įtikinti, kad ir 
kitur bus nė kiek ne blogiau, 
kad taip pat nenorėsime išva
žiuoti ir iš kitų žydinčių, 
saulėtų Bulgarijos miestų. 
Nuoširdžiai galime pripažin
ti, kad jis buvo teisus.

Pirmasis didelis miestas, 
su kuriuo mes susipažinome 
šioje svetingoje šalyje, buvo 
Slivenas. Tai pramonės cent
ras, kurio apylinkėse įsikūrę

garsios visoje Bulgarijoje ir 
toli už jos ribų mineralinės 
gydyklos ir pirtys. Visos ša
lies dirbantieji vyksta čia 
pasigydyti, pailsėti, pasisem
ti naujų jėgų, pasidžiaugti ir 
pasigrožėti nuostabiais Bal
kanais. Tyras kalnų oras, 
žaluma, saulė ir vanduo - 
geriausias poilsis po įtempto 
darbo.

Kelias iš Sliveno į Plovdivą 
vingiavo per milžiniškus ta
bako, vynuogių, rožių laukus, 
o į tolį mus lydėjo Balkanai - 
vietomis tankiai apaugę me
džiais ir krūmais, vietomis 
uolėti ir pliki. Jų viršūnės 
rėmėsi į lengvus, balsvus 
debesėlius, maudėsi ryškiuo
se saulės spinduliuose.

Pakeliui iš Sliveno į Plovdi
vą mes aplankėme Šipką - 
bulgarų liaudies paminklą 
Rusijos ir Bulgarijos ka
riams, kritusiems rusų-turkų 
kare 1877-1878 metais, po 
kurio bulgarų tauta išsivada
vo iš turkų priespaudos. Ty
los minute pagerbėme žuvu
siuosius, prie jų amžinojo 
poilsio vietos padėjome gėlių.

Plovdivą - didžiausią Balka- • 
nuošė tekstilės, spalvotosios 
metalurgijos ir elektroninės 
pramonės centrą pasiekėme 
tik vėlai vakare. Pirmiausia 
čia mums krito į akis aukštai 
ant kalno, ryškiai apšviestas 
Alioša. Šis gražus paminklas 
rusų kareiviui, kritusiam va
duojant Bulgariją iš hitleri
ninkų, tarytum saugo ramų 
miesto gyventojų miegą. Gal 
Bulgarijoje todėl ir daina apie 
Alieša tokia populiari.

Mūsų pažintis su saulėtąja 
Bulgarija baigėsi jos sostinė
je Sofijoje, mieste, turinčia
me daugiau kaip milijoną gy
ventojų. Sofija - šiuolaikinis 
miestas, stambus pramonės 
ir kultūros centras. Sostinės' 
gatvėse visada judru, gyva, 
verda gyvenimas, švilpia 
automobiliai. Tai didelių par
duotuvių, nuostabių parkų ir 
fontanų. žalias ir žydintis 
miestas.

Bulgarai nepaprastai sve
tingi ir mandagūs žmonės. 
Jie noriai supažindina sve
čius su žymiausiais architek
tūros paminklais, šalios 
praeitimi, stengiasi, kad sve
čiai būtų patenkinti ir nuste
binti jų svetingumo, noriai 
atsilankytų dar kartą.

Sofijoje daug turistų dėme
sį patraukiančių architektū
ros paminklų r Aleksandro 
Nevskio šventovė, Turkų 
mečetė, Vozovo liaudies teat
ras, monumentas Tarybinei 
Armijai, Sofijos cerkė, ir, 
aišku, nauji, šviesūs, moder-

GRAŽIOS, IŠKILMINGOS 
NAUJO TEATRO 
ĮKURTUVĖS VILNIUJE

Vilnius, lapkričio 6 d. - 
Šiandien, Didžiosios spalio 
socialistinės revoliucijos 57 
metinių išvakarėse Tarybų 
Lietuvos sostinėje įvyko iš
kilmingas Valstybinio akade
minio operos ir baleto teatro 
naujųjų rūmų atidarymas. 
Didingas teatro pastatas iš 
marmuro, stiklo ir betono, 
kurio žalvarinis stogas pri
mena dantytus senovinės pi
lies kuorus, iškilo pačiame 
Vilniaus centre, ant Nėries 
kranto.

Rūmai užima 120 tūkstan
čių gvadratinių metų plotą. 
Projekto autorė ir vyriausioji 
architektė Nijolė Bučiutė su
maniai suderino teatro puoš
numą su patogumu kūrybinio 
kolektyvo darbui. Šiuolaiki
nis operos ir baleto teatro 
pastatas sudėtingas inžinieri
nis komplektas. Jį sudaro 
elektroninės skaičiavimo ma
šinos, valdoma apšvietos si
stema, radifikacijos, ryšių ce
chai, moderni scenos mecha
nika.

Jauki salė talpina 1,150 
žiūrovų. Parterį juosia 22 
balkonai-ložės, užtikrinantys 
puikiausią matomumą ir gir- 
dumą iš bet kurios vietos. 
Gerai įrengtos repeticijų sa
lės, baleto studijos, dirbtu
vės.

Originaliai išspręstas inter
jeras. Salė, fojė ir bufetai 
papuošti specialiai sukurtais 
baldais, žaismingais siety
nais. Išorinei ir vidinei sienų 
apdailai panaudotos kerami
kos plokštės, puošybos ele
mentai iš bronzos ir spalvoto 
stiklo.

• Projektuojant ir statant rū
mus daug padėjo broliškųjų 
tarybinių respublikų, taip pat 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos, Vengrijos, Len
kijos specialistai.

Savo 55 sezoną Lietuvos 
operos ir baleto teatro kolek
tyvas pradėjo nauja naciona
line opera “Avė, Vita” - apie 
lietuvių proletarinį dainių Ju
lių Janonį. Operą sukūrė 
kompozitorius Vytautas Klo
va, libretą parašė poetas Ne
krošius. Pagrindinį Juliaus 
Janonio vaidmenį sukūrė 
TSRS Liaudies artistas Vir
gilijus Noreika.

Teatro ofišos jau kviečia 
vilniečius ir jų svečius ir į 
kitus naujus spektaklius - 
baletą “Gulbių Ežeras”, ope
ras - “Kunigaikštis Igoras”, 
“Faustas”, kurio sukūrė Vy
tautas Barkauskas, premje
rą.

Kyla nauji pastatai
Sparčiai vyksta darbai vie

noje didžiausių Tarybų Lietu
vos statybų - Ignalinos dre
nažo vamzdžių gamykloje.

Pradėjo veikti didelis valy
mo įrenginių kompleksas, 
baigiama statyti katilinė. Ji 
tieks šilumą ne tik statybų 
objektams, bet ir devyniems 
daugiabučiams namams, 280 
vietų vaikų darželiui.

Ignalinos drenažo vamz
džių gamykloje, kuri statoma 
Didžiasalio kaime, ateityje 
dirbs 700 žmonių. Įmonė per 
metus tieks melioratoriams 
135 milijonus drenažo vamz
džių.

niŠki gyvenamieji rajonai, iš
kilusieji pastaraisiais dešimt
mečiais. Jie pastatyti socia
listinės Bulgarijos vyriausy
bės rūpesčiu šalies darbinin
kams ir tarnautojams.

Aplankėme Bulgarijos liau- 
diessūnaus Georgijaus Dimi- 
trovo mauzoliejų - žmogaus, 
atidavusio visas savo jėgas ir 
energiją kovai prieš fašizmą, 
už socialistinės revoliucijos 
pergalę Bulgarijoje.

Nepamirštama mums buvo 
ši kelionė: nuostabios poilsio 
dienos prie Juodosios jūros, 
pažintis su gražiausiais Bul
garijos miestais, jos gyvento
jais. Penkiolikos dienų kelio
nė - o kiek malonių prisimini
mų, įspūdžių, nepamirštamų 
akimirkų!

ŽEMAITIJOS
IŠVADAVIMO 30-METIS

Spalio mėnesį vakarinių 
Tarybų Lietuvos rajonų gy
ventojai paminėjo Žemaitijos 
išvadavimo iš fašistinių oku
pantų 30-ąsias metines. Dide
lės iškilmės įvyko Šiauliuose, 
Raseiniuose, Kelmėje, Jur
barke, Palangoje, Šilutėje - 
visuose pajūrio miestuose ir 
kaimuose.

Su Kretingos rajono išva
davimo 30-mečiu sutapo Di
mitravo muziejaus buvusioje 
smetoninėje priverčiamųjų 
darbų stovykloje naujos eks
pozicijos atidarymas. Jos 
eksponatai pasakoja apie 
buržuazijos metais Dimitrave 
kalėjusius kovotojus už švie
sesnę Lietuvos liaudies atei
tį, apie hitlerinės okupacijos 
metais čia įrengtą mirties 
stovyklą.

Mokykla ekrane
Lietuvos kino dokumenti

ninkai sukūrė naują spalvotą 
filmą “Kova su piktžolėmis”. 
Jo scenarijaus autoriai - že
mės ūkio mokslų daktaras A. 
Tindžiulis ir biologijos moks
lų daktarė J. Montvilaitė. 
Filmas supažindina žemdir
bius su naujausiais agrotech
nikos metodais, užtikrinan
čiais laukų švarą.

Prasidėjo koncertinis 
sezonas

Lietuvos TSR Valstybinė 
filharmonija Vilniuje pradėjo 
naująjį koncertinį sezoną. 
Simfoninis orkestras, vado
vaujamas liaudies artisto J. 
Domarko, pirmą kartą atliko 
kompozitoriaus J. Juozapai- 
čio simfoniją “Rex”, skirtą 
artėjančioms M. K. Čiurlio
nio gimimo 100-osioms meti
nėms. Šiam jubiliejui taip pat 
skiriamas ciklas koncertų 
pašnekesių apie M. K. Čiur
lionio gyvenimą, jo kūrybinį 
palikimą.

Klausytojai tai pat bus pla
čiai supažindinti su dabarti
nės lietuviškos muzikos pra
dininko J. Gruodžio kūryba. 
Šio kompozitoriaus gimimo 
90 metinėms, kurios sukanka 
gruodžio mėnesį, skiriamos 
trys jo simfoninės, kamerinės 
ir chorinės muzikos progra
mos.
Modernios autobusų stotys
Viena didžiausių Lietuvos 

rajonuose autobusų stotis ati
daryta Šalčininkuose. Joje - 
erdvi laukiamoji ir kasų sa
lės, motinos ir vaiko kamba
rys, kitos keleiviams bei 
transportininkams skirtos 
patalpos.

Nauja stotis taip pat pradė
jo veikti Skuode.

Per pastaruosius ketverius 
metus Lietuvoje pastatyta 
dešimt naujų autobusų sto
čių.

Dailininkai - pramonei
Vilniaus Dailės parodų rū

muose atidaryta pramoninės 
grafikos paroda. Ekspozicijos 
stenduose - spalvingos etike
tės ir banderelės, įvairiausios 
dėžutės konditerijos gami
niams, suvenyrams, žais
lams, kitoms prekėms, įmo
nių firminiai ženklai, reklami
nės literatūros leidiniai.

Kraštotyrininkų vasara
Daugiau kaip dvidešimt 

kompleksinių kraštotyros 
ekspedicijų dirbo šią vasarą 
Lietuvos miestuose ir rajo
nuose. Sukaupta daug vertin
gos medžiagos apie mūsų 
krašto praeitį, darbininkų ir 
valstiečių revoliucines kovas 
už išsilaisvinimą iš ponų prie
spaudos, apie naujo socialisti
nio kaimo žingsnius, užrašyta 
naujų tautosakos pavyzdžių, 
senų žmonių pasakojimų, at
siminimų.

Nauji kultūros rūmai
Žemaitijos sostinėje Tel

šiuose iškilmingai atidaryti 
nauji kultūros rūmai. Juose - 
moderni 600 vietų žiūrovų 
salė su erdvia scena, svetai
nė, repeticijų kambariai.

Naujuosiuose rūmuose 
Telšių liaudies teatro spek
takliai, meno miestrų ir savi
veiklos kolektyvų koncertai, 
įvairios parodos.
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V. V. BUNKAI

Pas savuosius Lietuvoje

Pietaujame pas Antaną Bunkų ,
Paviešėję keletą dienų Pa

langoje, išvykom į Žemaitiją 
pas Valio gimines. Svečių 
palydovas iš komiteto Juozas 
Blažys mus nuvežė į Papilę. 
Lietuvos keliai geri. Važia
vom Žemaičių plentu apie 
keturias valandas. Kelionė 
buvo įdomi. Žiūrėjome pro 
automašinos langus ir džiau
gėmės mūsų gimtosios šalies 
gražiais vaizdais.

Papilėje pasukom į Tarybų 
gatvę No. 76. Čia gyvena 
mūsų artimieji. Vos tik išli
pom iš mašinos, mus pasitiko 
broliai, sesuo ir kiti šeimos 
nariai.

0 koks didelis buvo 
džiaugsmas vėl susitikti su 
savaisias per daugelį metų 
nesimačius! Apsistojom pas 
sesers sūnų Juozą ir jo žmoną 
Rupšius. Čia gyvena ir Bun
kų sesuo Zuzana. Suvažiavo 
broliai ir jųjų šeimos bei 
jaunystės draugai. Buvo su
ruoštos didelės vaišės.

Keletas žodžių apie Papilę
Miestas įsikūręs prie Ven

tos upės. Šalia miesto gele
žinkelis. Susisiekimas paran
kus. Miestelyje apie 3,000 
gyventojų. Didžiojo karo me
tu miestas buvo gerokai ap
griautas. Dabar atstatytas, 
gražiai sutvarkytos gatvės ir 
mokyklos. Taipgi baigiami 
statyti Kultūros namai.

Aplankėme Papilės kapi
nes, kurios ant aukšto kalno. 
Kapinės gražios, su įvairiais 
paminklais. Visi kapai apso
dinti gėlėmis. Šiose kapinėse 
palaidota Bunkų motina, bro
lis bei kiti giminės. Šiose 
kapinėse palaidotas jų žymus 
Lietuvos poetas rašytojas 
Simonas Daukantas.

Kitą dieną nuvykom į Kū
dikių kaimą, apie trys ki
lometrai nuo Papilės. Čia 
prie pagarsėjusios Žemaitijos 
Upės Venta kada tai buvo 
didelė Bunkų sodyba su gra
žiais pastatais ir dideliu sodu.

Tačiau Tėvynės karo metu 
buvo viskas sugriauta, sude
ginta. Dabar čia gyvena vy
riausias Bunkų brolis Anta
nas su žmona Onute. Turi 
mažą sklypelį žemės, gražiai 
įrengtą gyvenamąjį namą ir 
kitus pastatus karvei, kiau
lėms ir paukščiams. Visi pa
statai apšviesti elektra. 
Darbšti Šeima prisisodinta 
daržovių. Antano žmona dir
ba kolūkyje. Čia vėl susirinko 
giminės, kaimynai bei drau
gai, ir prie gausiai visokiais 
valgiais apkrauto stalo visą 
dieną linksmai praleidome.

Kitos dienos rytą su gimi
nėm nuvykom aplankyti jau- 
niausiąjį Bunkų brolį Stasį., 
Jis su šeima gyvena Užliek
nėje, apie 40 kilometrų nuo 
Papilės. Čia yra suorganizuo
tas Užlieknės vardu kolūkis. 
Brolis Stasys dirba kolūkyje. 
Kol brolienė paruošė pietus, 
turėjome laiko, tai nuvykom 
aplankyti Užlieknės kapinių. 
Šiose kapinėse antrojo karo 
metu buvo palaidotas Bunkų 
tėvas Pranas Bunkus. Kapi
nės gražios, gerai' prižiūri
mos, visi kapai apsodinti gė
lėmis.

Po to nuvykom pamatyti 
kolūkį. Kolūkio pirmininkas 
Antanas Zavadzkas, jaunas, 
energingas vyras. Sakė, kad 
jis yra baigęs aukštesnįjį 
mokslą, tačiau jam patinka 
dirbti kolūkyje.

Mums papasakojo, kad ko
lūkis susideda iš 3,600 ha. 
žemės. Kadangi kolūkis dar 
neturi užtektinai žemei ap
dirbti mašinų, tai kai kuriems 
darbams naudojami arkliai.

Arklių laiko apie 60. Galvi
jų 820, kiaulių 1,000. Kolūkio 
darbininkų uždarbis viduti
niškas. Pavyzdžiui, karvių 
melžėja gauna 130 rub. per 
mėnesį.

Visi kolūkiečiai turi .savo 
sklypus ir pasigamina užtek
tinai maisto. Kolūkis sparčiai 
auga visose srityse. Statomi 
gyvenamieji namai, tiesiami 
keliai. Gerai vadovaujamas 
kolūkis, greit pasivys kitus 
pirmaujančius kolūkius.

Užlieknė pirmiau buvo tik
tai kaimas. Dabar, laikui bė
gant, tapo miesteliu. Čia yra 
mokykla. Taipgi yra susikū
rus saviveiklininkų grupė. 
Veikia smulkių prekių par
duotuvė. Ir bendrai, visas 
gyvenimas žengia pirmyn.

Paviešėję pas brolį iki va
karo, sugrįžom atgal į Papilę.

Sekančią dieną iš Vilniaus 
atvažiavo mums jau gerai 
pažįstamas malonus, draugiš
kas Juozas Blažys ir vežė į 
sostinę.

Važiuodami pakelėje susto
jom Šeduvos kryžkelėje prie 
vėjinio malūno, vadinamo 
“Užuovėja”, dar kitaip - “Vel
nių malūnu”. Metaliniai vel
niai su žibintais rankose nu
šviečia svečiams kelią.

Pirmąjame malūno svetai
nės aukšte yrą bufetas. Atsi
sėdom prie senų akmeninių 
girnų. Malonios padavėjos 
mums atnešė malūnininko 
gaivios giros.

Atsigaivinę gira, pasikėlėm 
į antrąjį ir trečiąjį aukštus.

Antrame aukšte dalis salės 
sukasi, tartum milžiniškos 
girnos. Tvirtu mūru įsirėmęs 
į žemę, šis malūnas pasirodė 
esąs tvirtesnis už kitus. Sto
romis savo sienomis jis atlai
kė dešimtmečių grumtynės 
istoriją. Sakoma, kad malūno 
pamatai buvo padėti daugiau 
kaip prieš šimtą metų, dar 
baudžiavos laikais. Aukštose 
kėdžių atkaltėse iškalta daug 
lietuviškų priežodžių ir pa
tarlių, liaudies išmonės ir 
jumoro!

Apžiūrėję visus kampelius, 
atsisveikinome su malūno va
dovybe. Malūne vartojamas 
posakis, kad “tik malūno vel
niai žino, kad vėl susitiksime 
“Užuovėjoje”. Po to patrau
kėm link Vilniaus. 7 valandą 
vakaro pasiekėm Vilnių.

(Bus daugiau)

ST. PETERSBURG, FLA.
Spalio 29 d. mirė Juozas 

Judžentas, sulaukės 82 m. 
amžiaus. Buvo gimęs 1892 m. 
Alytaus apylinkėje, Lietuvo
je.

Liko liūdinti žmona Maria, 
dukros: Helen, žentas Alvin 
Karpiuski, Ruth, žentas Da
vid Mardak ir 13 anūkų. 
Podukra Dolores ir William 
Murdak, posūnis Joseph ir 
žmbna Frances Agurkis, švo- 
geris Frank Rasimas, švoger- 
ka Mrs. ir Mr. Paul Weiner. 
Lietuvoje liko trys broliai.

Velionis į šią šalį atvyko 
1911 m., į Ansonia, Conn. Po 
keleto metų persikėlė į New 
Yorką. Dirbo Domino cuk
raus Co. kaip “longshorman”.

Juozas šeimos židinį su Ma
ria sukūrė 1946 m. Iki išėjo į 
pensiją, jie gyveno Valley 
Stream, N. Y.

Per paskutinius septyne
rius metus buvo kankinamas 
atrito ligos, o per du metus 
didelius skausmus kentėjo 
veteranų ligoninėje ir “Nur
sing Home”, kur ir mirė.

Anksčiau žmona buvo ištik
ta šoko paralyžiaus, dar paly
ginus, jauname amžiuje, to
dėl negalėjo vieni be kitų 
pagalbos gyventi. Tuomet 
jiems daug gelbėjo ir Juozas 
ir Stela Bakšiai, aprūpindami 
maistu ir transportacija. Var
gų, ligų paliesti - išsieikvojo 
ir sunkiai uždirbtas santau
pas. Tas suprantama šioje 
šalyje ir šitoje sistemoje.

Juozas priklausė gyvenda
mas New Yorke prie pažan
giųjų organizacijų - LLD 1 
kp., Aido choro ir Lietuvių 
Liaudies Teatro grupės.

Jis nuėjo platų kelią meno 
baruose, aktyviai dalyvauda
mas drarpos meno srityje.

Viską sužymėti neįmano
ma. Ypatingai pasižymėjo 
kaip aktorius-komikas, tik 
jam pasirodžius scenoje, dar 
žodžio netarus, - salėje nuai
dėdavo juokas, aplodismentai 
Rašydavo į “Laisvę” kores
pondencijas, straipsnius. Jis 
suprato darbo žmogaus gyve
nimą ir kovojo už geresnę, 
šviesesnę ateitį.

Į Floridą atsikėlė 1963 m. 
Dalyvavo LLD 45 kp. veiklo
je. Vėliau susiorganizavus 
Dainos Mylėtojų chorui, abu 
dainavo kol leido sveikata.

Lapkričio 1 d. 3 vai. p. p. 
susirinko gausiai jo draugų į 
J. Douglas Baird šermeninę 
atiduoti mirusiam paskutinį 
patarnavimą. Dainos Mylėto
jų Choras sudainavo: Ko liū
di, berželi ir Ar tu žinai, 
mano broli? ' . !

i .Atsisveikinimo kalbą pasa
kę Aldona Aleknienė. Apibū
dino jo nueitą gyvenimo kelią 
ir brandų visuomeninį supra
timą. Ir skaitė Salomėjos Nė
ris poemą: Kai numirsiu.

Velionio palaikai sukre- 
muoti. A. Aleknienė

Washingtonas. - Teisėjas 
Sirica pareiškė, paskirs tris 
žymius gydytojus vykti į Ca- 
liforniją ir patikrinti buvusio 
prezidento Nixono sveikatos 
stovį - ar jis galėtų atvažiuoti 
į Washingtoną ir liudyti Wa
tergate byloje. Tiktai gavęs 
nuo jų pranešimą, jis spręs, 
ar reikalauti, kad Nixonas 
pribūtų ir liudytų asmeniš
kai.

TERESE VITKAUSKIENE

Mirtininkų kamera. 4944
Latvijos sūnui Imantui Sudmallut. Di
džiojo Tėvynės karo partizanui, Tary- 
bų Sąjungos Didvyriui

Jau nuteisė mane. Sušaudys tryliktą. 
O gailesčio pačiam sau nebėra.
Ko, rūsčio apdaužytos sienos, tylite!
Naktis juk buvo saulėtai gera...

Tave galėjau liesti, tyliai braidančią
Po šiltą upę, po manas mintis... 
ir vėl kartoti daugel sykių raidę tą, 
Kuria prasidedi Ir tu, ir ji... mirtis.

Marusenka, mūs meilė — tau palieka, 
Jei mirčiau paprastai, gal neščiaus su savim..* 
Ją rasi, kaip ir pirmąsyk, prie parko liepų... 
Nueik su sūnumis... paimk...

Laikyk tvirtai. Kaip šią akmens skeveldrą, 
Kuria tau laišką sienoje rašau...
Gyvenk kaip aš... trumpai, ilgai — ne veltui... 
Ir būk rami... prašau...

O tėvo meilę padalink sūneliams.
Ir kapo neieškok.' Juk žemė — ta pati... 
Dabar balandis. Ir žolė jau kalas... 
Nesielvartauk... aš kaip žolė arti...
Sakiai

Svečiui iš Lietuvos
įspūdžiai įvairūs

Svečias Justinas Antanaitis “Laisvės koncerte sekmadienį
sveikina skaitlinga publiką. — J. Siurbos nuotrauka

“L.” korespondentas. Kokį 
įspūdį paliko susitikimas su 
tautiečiais?

J. Antanaitis. Susitikimo 
su JAV pažangiečiais New 
Yorke įspūdis paliks ilgiems 
laikams. Galima tik žavėtis, 
kad, gyvendami tokį ilgą lai
ką svetimam krašte, jūs ne
pamiršote savo gimtosios ar 
tėvų kalbos, kultūros, lei
džiate laikraštį, kuriame ra
šote ir apie Tarybų Lietuvos 
žmonių darbus ir gyvenimą, o 
šiandien štai dainuojate Lie
tuvos tarybines dainas. Tik
rai žavu, įspūdinga. Žinoma, 
kelionėje teko išgirsti ir įtū
žusį, Tarybų Lietuvą der: 
giantį išeivio balsą. Tikiu, 
ateis laikas, nueis toks pa
sturlakas į istorijos šiukšlyną 
kartu su “šaltojo karo” atlie
komis.

“L.” korespondentas. Kon
certo pertraukos metu jūs 
pasakojote apie Tarybų Lie
tuvą, jos profsąjungų, kaip 
sakėte mūsiškai - unijų veik
lą. Ką svarbiausia norėtumė
te mūsų skaitytojui pažymė
ti?

J. Antanaitis. Mūsų profsą
jungų svarbiausias rūpestis - 
dirbančiojo žmogaus gerovė. 
Man tenka rūpintis tokiais 
dalykais, kaip: dirbančiųjų 
darbo sąlygos - kad jos būtų 
saugios, nekenktų žmogaus 
sveikatai, kad nereikėtų dar
bininkui net ir retais atvejais 
dirbti viršvalandžių, kad jis 
turėtų kur pietų pertraukos 
metu pavalgyti ir ramiai pail
sėti, sukaupti jėgas kitai dar
bo dienos daliai. Man tenka 
rūpintis ir kitais dirbančiojo 
gerovės reikalais - gydyklų, 
sanatorijų, fabrikų valgyklų, 
klubų statybomis. Žinoma, 
tai atspindi tik dalį profsąjun
gų veiklos darbo žmogaus 
labui.
Po “Aido” choro metinio kon
certo “Laisvės” koresponden
tas paprašė jame dalyvavusio 
Tarybų Lietuvos profsąjungų 
sekretoriaus Justino Anta
naičio atsakyti į kelis klausi
mus.

“L.” korespondentas. Kiek 
teko susipažinti su Amerika 
ir kokį įspūdį ji paliko?

J. ANTANAITIS. Ameri
koje buvau porą savaičių. 
Atvykau į šį kraštą dešimties 
TSRS jaunųjų politinių lyde
rių tarpe. Tokidmis delegaci
jomis mūsų šalis keičiasi su 
amerikiečiais jau treti metai.

Įspūdžiai įvairūs, nes teko 
susitikti su gana įvairiais vi
suomenės sluoksniais-prade- 
dant nuo darbininkų, studen

tų ir baigiant jūsiškai unijų 
veikėjais, senatoriais. Lan
kiausi ne tik New Yorke, 
Washingtone, bet ir Floridos, 
Arizonos, Nevados, North 
Carolinos valstijose. Kartu 
su savo draugais domėjomės 
jūsų šalies rinkimų sistema. 
Krito į akis amerikiečių dar
bininkų nagingumas, aukštas 
technikos lygis, kelių tinklas.

Bet buvo ir sunkiai supran
tamų dalykų. Sakykim, vie
nas ir kitas amerikietis nusi
skundė, kad žymiai pasunkė
jo pragyvenimas-kainos auga 
daug sparčiau, negu didėja 
atlyginimas. Mačiau žmonių, 
kurie dviese gyvena penkioli
kos kambarių name, o penkių 
asmenų šeima - viename 
kambaryje. Buvau statybose, 
kur darbininkai neturi kur 
susėsti pavalgyti pietų, nėra 
įrengtų prausyklų.

Tačiau svarbiausia - vežu 
brangų įspūdį: nuoširdų ame
rikiečių norą su mumis susi
pažinti arčiau, bendrauti. Ar 
su senatoriumi, ar su milijo
nieriumi, ar su darbininku, ar 
su studentu susitinki - esi 
sutiktas su šypsena, su žo
džiais, kad labai gerai, kad 
randame* bendra kalbą tarp 
mūsų valstybių, kad mūsų 
šalys bendromis jėgomis sie
kia išsaugoti taiką, kad žmo
nės tarp savęs daugiau kalbė
tųsi, bendrautų, o ne ieškotų 
to, kas veda į nesutarimus.

Elizabeth, N. J.
LLD 54 kuopos susirinki

mas įvyko pas draugę L. 
Novak, Cranford, N. J., lap
kričio 3 dieną. Kadangi per 
vasarą susirinkimų nelaikė
me, tai nariai jau buvo šio 
susirinkimo išsiilgę ir todėl 
beveik visi susirinko. Ypatin
gai nusidžiaugė visi, kuomet 
ant stalo pamatė gražias kny
gas.

Kadangi susirinkimai nebu
vo laikomi, tai ir komiteto 
raportas buvo trumpas. Iš jo 
pasirodė, kad šiemet neteko
me 7 narių: 4 mirė, o 3 
persikėlė į kitas kuopas. Nu
matoma, kad ir daugiau narių 
jau riktuoja sparnus skrįsti į 
Floridą.

Draugė Novak davė suma
nymą, kad surengtumėm 
“parę” mūsų spaudos naudai. 
Kadangi ji paruošė skanius 
pietus, tai juos pavadiname 
“pare” ir visi užsimokėjome 
po $5. Ir atnaujinome “Lais
vės” keturias prenumeratas.

Už tai visą draugei L. No
vak 54 kp. Komitetas širdin
gai ačiuoja. Ignas

Montreal, Canada
PADARYTA
GRAŽI PRADŽIA

LLD kp. sušauktame rūi- 
tinge lapkričio 3 d. buvo 
trumpai perbėgti kuopos rei
kalai, o ilgiau apsistota ant 
“Liaudies Balso” vajaus, ku
ris prasidėjo su lapkričio 1 d.

Labai buvo malonu visiems 
šiame mitinge susitikti su 
buvusiu montrealiečiu, o da
bar esančiu “L. Balso” admi
nistratoriumi su Kostu Kili- 
kevičium, kuris savo turinin
gojo kalboje, pirmiausiai 
trumpais bruožais palietė pa
saulinius įvykius, siaučiančią 
infliaciją, kuri skaudžiai atsi
liepia ir ant laikraščio fin. 
reikalų, o vėliau apibūdino ir 
laikraščio stovį, jo finansinę 
padėtį, kuri jam kaip admi
nistratoriui geriausiai žino
ma. Su dideliu apgailestavi
mu prisiminė visą eilę buvu
sių gerų laikraščio patriotų, 
stambių rėmėjų, kurie jau 
ilsisi kapuose, ir tų, kurie 
skaudžiai paliesti negalavi
mais. Su dideliu dėkingumu 
ir pagarba prisiminė ir tuos 
mirusius, kurie prieš mirtį 
paliko savo sūtaupų dalį laik
raščiui.

Vėliau buvo iššauktas pa
kalbėti ilgametis šios koloni
jos pažangių organizacijų ir 
unijų veikėjas Jonas Vilkelis, 
kuris kartu su ilgamečiu uni
jų darbuotoju J. Petrausku, 
kaip siuvėjų unijos delegatai, 
buvo sugrįžę iš siuvėjų unijos 
konvencijos, kuri atsibuvo 
Floridoje. Įdomių dalykų pa
pasakojo apie pačią konvenci
ją, apie veiklą unijoje (gaila, 
kad abiejų kalbėtojų kalbas 
smulkmeniškai negalėjau už- 
rekorduoti, nes buvau ir kitu 
darbu užsiėmus). J. Vilkeliui 
paaiškinus laikraščio išlaiky
mo reikalus, nurodant mont- 
realiečiams uždėtą kvotą su
kelti $16,000 ir gauti 20 naujų 
skaitytojų ir padarius stiprų 
atsišaukimą dėl ekonominės 
paramos, dalyvavusieji į jo 
atsišaukimą dosniai atsiliepė, 
suaukavo virš ,$700.

Parėmė “Vilnį” 
ir “Laisvę”.

Kadangi šiuo laiku eina 
“Laisvės” ir “Vilnies” vajai, 
tai nors šiuo laiku kuopos 
iždas ir menkas, bet nutarta 
paaukoti abiem laikraščiams 
po $25.00. Nuo aukavimo 
neatsiliko ir Montrealo 
Lietuvių Moterų Klubas. Jos 
abiems laikraščiams paauka
vo po dešimkę. Ir kai kurie 
šių laikraščių skaitytojai, at
sinaujindami prenumeratas 
taipgi paaukavo.

Susirinkimui užbaigus, Ju- 
raitienė ir Šuplevičienė pa
vaišino kavute ir užkandžiais. 
Prie vaišių prisidėjo ir E. 
Morkevičienė.

Užbaigai šio rašinio, noriu 
nuoširdžiausiai padėkoti J. 
Vilkeliui ir K. Kilikevičiui už 
šiltus žodžius, už sveikinimus 
mano senatvės gimtadienio 
proga ir visiems susirinku
siems, kurie gražiai mane 
pagerbėte. Tai buvo maloni 
staigmena atšvęsti savo gim
tadienį idėjinų draugų tarpe.

Petrė Kisielienė

Boston, Mass.
APIE KAI KĄ

Jau antras mėnuo, kai pra
dėtas “Laisvės” vajus. Iš 
Bostono kol kas nieko negir
dėt. Per pastaruosius kelius 
metus Elizabeth Repšienė, su 
kitų pagalba, atlikdavo va
jaus reikalus. Šiais metais, ji 
yra labai užsiėmus savais 
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Anne Yakstis

asmeniškais reikalais.-Aš, 
kiek man seksis, bandysiu* 
patarnauti norintiems “L.” 
užsirašyti ar kitiems užpre
numeruoti, arba laikraščiui 
išlaikyti paaukoti. Mano an
trašas ir telefono numeris yra 
telefonų knygoje.

Manau, kad mūsų laikraš
čio skaitytojų nereikia agi
tuoti, nes jie žino, kaip svar
bu finansiniai paremti, naujų 
skaitytojų gauti ir senuosius 
atnaujinti. Na, bandykime, 
kad ir vėliau darbą pradėję, 
gerai pasirodytume.

☆ ☆ ☆
Praėjo smarki valdininkų 

rinkiminė kampanija. Turime 
naują Mass, valstijos guber
natorių, demokratą M. Duka
kis. Ir į kitas vietas daugiau
sia laimėjo demokratai. Kol 
kas darbo žmonės nepajėgia 
išbalsuoti savųjų į valdiškas 
vietas. Rodos, net iš trijų 
darbininkiškų partijų kandi
datavo keli asmenys. Gaila, 
kad būdamos taip silpnos tos 
partijos negali susivieny
ti. . .

☆ ☆ ☆
Dar vis eina kova prieš 

integraciją. Ypatingai So. 
Bostono baltieji šovinistai ve
da agitaciją prieš juodųjų 
studentų autobusais vežimą į 
aukštąją (High School) moky
klą S. Bostone, ir baltų moki
nių vežimą į Roxburio moky
klas.

A. Kandraška

Hartford, Conn.
Mūsų naujienos

Spalio 27 d. Laisvės Salėje 
Moterų Klubas surengė pui
kų banketą su programa. Da
lyvavo Laisvės Choras ir Jo
nas Sabaliauskas iš Worces
ter, Mass. Jis ne tik gražiai, 
įspūdingai padainavo, bet dar 
įteikė nuo savęs ir dovaną. 
Didelis jam ačiū.

Povilas Norvydas buvo li
goninėje apie 15 dienų. Jau 
pasveiko ir vėl grįžo į Klubą 
prie savo pareigų. Jam ser
gant, L. Butkevičienė dirbo 
už baro.

Walteriui Brazauskui pada
ryta operacija šlapumo kana
le ir pūslėje. Sveikata taisosi 
ir gal apie ateinantį sekma
dienį griš vėl į “Convalescent 
Pavilion”. Visi giminės esame 
laimingi, kad operacija pavy
ko, o ypač Walterio žmona 
Elena džiaugiasi.

Gruodžio 15 d. Laisvės 
Choras rengia “kalėdų parę” 
savoje salėje. Pradžia 3 vai. 
po pietų. Komisija prašo vi
sų, kas tik galėsite, ateiti į 
mūsų pobūvį ir atsinešti ne 
mažiau kaip dolerio vertės 
dovaną dėl “grab bag”, kurį 
Wilma tvarko. Taipgi bend
rai dainuosime. Lauksime vi
sų. E. B.
SUKILIMAS PRIEŠ 
DIKTATORIŲ

HUGO BANZER

Bolivijoje prasidėjo platus 
masinis sukilimas prieš prezi
dento Banzer diktatūrą. Ša
lyje paskelbtas karo stovis.
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5-tas puslapis

Militaristas: Žinau, vaikeliai, kad jūs esate alkani. Bet mes 
militaristai turime būti sotūs ir tvirti, kad galėtumėm jus 
apginti”.

New Jersey Naujienos
Šiemet Jungtinės Valstijos 

jau atšventė dvi nacionalines 
šventes. Svarbiausia buvo 
liepos 4-oji. Ta diena švenčia
ma labai skaitlingai ir iškil
mingai su pakilusiu ir štur- 
mingu ūpu. Tą dieną valdonai 
giriasi, kad mūsų šalis yra 
stipriausia ir demokratiš
kiausia pasaulyje. Tačiau tas 
didelis patriotiškumas kar
tais priveda prie neramumo.

Elizabethe šiemet tos die
nos minėjime iškilo beveik 
riaušės, daugumoje italų ap
gyventoje miesto dalyje, kuri 
vadinasi Peterstowne. Tai 
yra vieta, kur negyvena juo
dieji žmonės. Jaunuoliai per
žengė patriotizmo ribas, ir 
policija pastebėjo jiems, kad 
jie susilaikytų nuo to. Bet 
vieton susilaikyti, jie pradėjo 
pulti policiją, kuri turėjo 
šauktis pagalbos. Ir pribuvo 
jai pagalbon su šunimis. 
Riaušės buvo išskirstytos. 
Pasekmė buvo ta, kad apie 15 
policistų buvo sužeista. Taip
gi ir riaušininkų buvo sužeis
tų ir areštuotų.

Miesto majoras tą dalyką 
bandė išspręsti ramiu būdu, 
nieko daug nekaltindamas. 
Tačiau vėlesni pranešimai sa
ko, kad jam nepavyko tai 
padaryti, ir visą dalyką jis 
pavedė prokurorui ištirti.

Rugsėjo 1 dieną, prieš pat 
Labor Day šventę, įvyko 5- 
tas festivalis-piknikas ispa
niškai kalbančių žmonių ap
gyventame Branch Brook 
Park Lake, Newarke. Susi
rinko daugiau kaip 10,000 
žmonių. Kadangi tokioje 
skaitlingoje sueigoje būna 
įvairių ir gėrimų - legališkų ir 
nelegališkų, tai buvo daug ir 
policijos, kad palaikytų tvar
ką. Raitoji policija jodinėjo 
ant arklių ir stebėjo kas kur 
darosi. Vienoje vietoje paste
bėjo kauliukais lošimą iš pini
gų ir išardė. Kitoje vietoje jo
jant pro stalą, valgiais apkau
tą, arklys pasuko savo užpa
kalį ir apivertė stalą. Dar 
trečioje vietoje užgavo vaiką. 
Kilo policija pasipiktinimas ir 
protesto audra, mėtė į polici
ją kas ką sugriebę.

Pribuvo daugiau policijos ir 
bandė visus nuraminti. Pikni- 
kieriai išėję.. į gatves, pradė
jo daužyti krautuvių langus ir 
daryti padegimus.

Pribuvo miesto majoras ir 
kreipėsi į piknikierius per 
jaučio ragą šaukiant: “Jeigu 
kas turite kokių nesusiprati
mų ir esate nuskriausti, tai 
čia ne vieta juos išspręsti. 
Sekite mane į miesto rotušę, 
ten dalykus isspręsime”. 
Daug pikniekierių paklausė ir 
nusekė paskui majorą. Rotu
šėje atsirado pikniko komite
tas ir kaltino policijos žiauru
mą, Newarko policija teisino
si, kad ji raitos policijos netu
rėjo, kad ta raitoji policija 
buvo County parko. Kuomet 
Newarko policija pamatė nu
muštą policistą nuo arklio ir jį 
spardant, jinai ėmėsi gelbėti 
draugą. Tuomet ir kilo riau
šės. >

Buvo didelis susikimšimas 
ant kelių į Newarką. Buvo 
valstijos truperių pristatyta, 
kurie neleido į Newarką įva
žiuoti.

Tuo tarpu visi Newarko 
apylinkės miestelių gaisrage- 
siai buvo pastatyti ant kojų, 
kad, reikalui esant, stotų pa
galbon.

Newarko rotušėje nieko 
galutinio nebuvo išspręsta. Ir 
ten išdaužė keletą langų ir 
sužalojo keletą automobilių. 
Tačiau pavyko išblaškyti ky
lančią audrą ir nedavė progos 
pasikartoti 1967 metų audrai.

Didelis kreditas už tai ati
duotas Newarko majorui Mr. 
Gibsonui už gerą sumanymą.

Ir čia, kaip ir Elizabethe, 
visas dalykas pavestas pro
kurorui ištirti. Ignas

Tarybų Lietuva 
Kopenhagos parodoje

Danijos sostinėje Kopenha
goje veikiančioje TSRS pre- 
bos ir pramonės parodoje 
Tarybų Lietuva turi atskirą 
savo skyrių. Jame - metalo 
apdirbimo staklės, medicini
nė aparatūra, lengvosios pra
monės gaminiai, lietuviškas 
gintaras, knygos, meno dir
biniai.

Dabar jau laikas veikti...
* Jeigu norite praleisti žiemoąšventes (Kalėdas) su 

giminėmis bei draugais Lietuvoje/^
* Jeigu norite pasikviesti gimines fe Lietuvos pas

jus į JAV 1975 metais, / /

* Jeigu planuojate prašyti specialios svečio vizos 
1975 metams,

* Jeigu planuojate keliauti kaip turistas į Lietuvą su 
grupe ar atskirai 1975 metais —

GAUTI INFORMACIJŲ 
SKAMBINKITE BEI RAŠYKITE 

BALTIC-AMERICAN HOLIDAYS 
Robert J. Ellyn Travel, Inc. 
501 Fifth Ave. (Suite 1605) 
New York, N.Y. 10017

Telefonas: (212) 687-6250

Binghamton, N. Y.
Truputis apie mūsų ligonis
Gavau per telefoną pakvie

timą nuo Navalinskų, kurie 
randasi Willy Point Nursing 
Home. Prašo, kad aš nuvyk- 
čiau pas juos. Pamaniau, kad 
kas nors pas juos pasikeitė. 
Tai susitarėme su A. Maldai- 
kiene ir nuvykome juos ap
lankyti.

Bet nuvykę radome ligonis 
tokioje pat padėtyje, kokioje 
ir buvo. Antanas silpnas. Jau 
devyneri metai kaip serga. 
Visas jo džiaugsmas, kad dar 
gali paskaityti “Laisvę” ir 
“Vilnį”. Laikraščiuose randa 
draugų ir pažįstamų. Taipgi 
ligoniai džiaugiasi, kad yra 
gerai užlaikomi.

Juzė taipgi negali vaikščio
ti, tik apie lovą apsisukinėja. 
Bet ji dar gali savo vežimėlį 
vairuoti, tai atlieka savo rei
kalus. Ji rūpinasi laikraščių 
prenumeratomis. Ir Juzė da
bar jau gali biskį paskaityti, o 
pirmiau negalėjo, nes turėjo 
operaciją ant akies.

Sveika būdama Juzė per 
eilę metų buvo aktyvi veikėja 
mūsų lietuviškose organizaci
jose. Tai mes jos labai pasi
gendame. *♦*

Perskaičiau Juozo Paukšte
lio parašytą knygą. Labai 
įdomi. Kalba apie Hitlerio 
suruoštą karą. Kiek ten aša
rų ir kraujo buvo išlieta!

J. Vaicekauskas

Rochester, N.Y.
Nelaimė lietuvio “Laisvės” 

skaitytojo šeimoje
Lapkričio 3 d. buvo pietus 

Ukrainų salėje. Po pietų bu
vo rodomi labai gražūs filmai. 
Čia buvome apie 10 lietuvių, 
o visi kiti ukrainiečiai. Visi 
buvo patenkinti parengimu.

Parengime dalyvavo ir J. 
Rinkevičius su žmonele. Iš 
parengimo važiuojant namo, 
kaip ir visada, automobilį 
vairavo V. Rinkevičienė. Pri
važiavus prie greitojo kelio, 
pasuko į negerą pusę prieš 
trafiką. Ji ant vietos tapo 
užmušta, o..jos gyvenimo 
draugui rankos ir kojos ap
laužytos, ir galva ir veidas 
sužeisti. Ir Baronienė tapo 
smarkiai sužeista ir kariauja 
su mirtimi. Be to, ant ryto
jaus rasta negyva. Rinkevi
čiaus giminaitė M. Trilikaus- 
kienė. Tai reiškia, kad visus 
keturis ta pati nelaimė palie- 
tė- , F. K.

Lawrence, Mass.
Džiugu pranešti, kad lap

kričio 7 d. po -sėkmingos 
operacijos ant akies Law
rence General Hospital sugrį
žo į namus Sofija Penkaus- 
kienė. Ligonė gerai nusitei
kusi ir tikisi greito visiško 
pasveikimo. Smagu, kad mie
loji draugė Sofija, kuri yra 
“Laisvės” vajininkė ir nuošir
di pažangaus judėjimo rėmė
ja, taip gražiai sveiksta. Lin
kime jai pilnai atgauti sveika
tą ir vėl būti su pažangus 
judėjimo draugais ir draugė
mis. A. S.

AR GALI JAM RŪPĖTI 
DARBININKO REIKALAI?

Nereikia nė stebėtis, kad 
mūsų krašto didžiųjų darbo 
unijų vadai yra sureakcionėję 
iki gyvojo kaulo.

Štai šis International Bro
therhood of Teamster [Tarp
tautinės Sunkvežimių Vai
ruotojų Brolijos] prezidentas 
per metus iš unijos gauna - 
net $125,000 algos! Ne visi 
net ir kapitalistai tiek pelno 
pasidaro.

“LAISVĖS” VAJUS
Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio ir baigsis 31 d. Gruodžio 

Į

Kontestantų stovis, baigiantis su lapkričio 6 d. yra toks: 
Punktai 

2,510 
1,914 
1,678 
1,516 
1,438 
1,080 

872 
822 
726 
654 
616 
572 
422 
362 
304 
300 
282 
220 
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Connecticut....................................................................
P. Alekna, St. Petersburg, Fla. .. ..............................
New Jersey............................................ ............. .........
Brooklyn, N. Y. - J. Lazauskas ir A. Čepulis..............
A. Račkauskienė-M. Sametis, Haverhill, Mass...........
J. Jaskevičius, Worcester, Mass...................................
V. Sutkus-V. Trask, San Francisco-Oakland, Cal. ... 
S. Rainard, Brockton, Mass. .......................................
Detroit: J. K. Alvinas-F. Nakas...................................
M. Uždavinis, Norwood, Mass.......................................
Philadelphia, Pa....................... ......................................
Kanados vajininkai . .................. ....................................
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa.....................................
Miami, Fla.: A. Švėgžda ir V. Bovinas ........................
P. Cesnikienė, New Kensington, Pa.............................
S. Penkus-A. Shupetris, Lawrence, Mass. ................
Eva Kralikauskienė, Lawrence, Mass..........................
Ray Stakėnas, Scottville, Mich................................... ..
J. Stanienė, Baltimore, Md............................................* ♦ *

Sveikiname Eva Kralikauskienę iš Lawrence, Mass., 
įstojusią į vajininkų gretas. Ji atnaujino 4 prenumeratas ir 
aukomis prisiuntė $41 nuo savęs ir $10 huo Lukauskų šeimos 
prisiminimui jų mirusios mamytės. 

♦ * *
Miami miestui padėjo Mankauskai prisiųsdami auką $41 ir 

prenumeratą. Bet dabar oficialiai įstojo į vajininkus A. 
Švėgžda ir V. Rovinas, prisiųsdami 4 prenumeratas ir 
aukomis $8 nuo:

Blanche Novak........................ $5.00
Margaret Cvirka.....................  2.00
John Andrius ......................... 1.00♦ ♦ ♦

Connecticut vajininkams pagelbėjo M. Arisonas, ir per A. 
Bimbą gavome iš Hartfordo 6 prenumeratas (viena nauja) ir 
$231 aukomis:
Anna Krasnickas, So. Coventry, Ct..............................$106.00
Ona Visockienė ............................................................. 100.00
Plungės Žemaitis.......................................................... 20.00
Charles ir Anna Urbanai, Hudson, Mass. ................. 5.00

M. Arisonas prisiuntė aukomis $11 nuo A. Klimas, 
Fairfield, Conn.

$60.00 
10.00 
9.00 
6.00

25.00
11.00
11.00
11.00

$11.00
10.00

Wat e r bu ry, Conn.
Lietu v ių Literatūros Drau- 

gijos 28susirinkimas 
įvyks lapkričio 19 dieną 2 yal. 
po pietų, svetainėję, 103 
Green St; "

Visi kuopos nariai malonė
kite atsilankyti į susirinkimą, 
nes yra daug Draugijos rei
kalų apkalbėti. Bus renkama 
ir kuopos valdyba 1975 me
tams. M. Svinkūnienė, 

kuopos sekretorė

Baltaplyčių namų rikiuotės
Šilalė. Įvažiuojančių į mies

tą iš Tauragės pusės dėmesį 
patraukia kairėje palei gatvę 
iškilę baltų plytų keturaukš
čiai. Tai naujasis mikrorajo
nas. Čia statybininkai ką tik 
atidavė naujakuriams dar du 
gyvenamuosius namus.

Naujajame mikrorajone 
numatyta pastatyti devynio
lika įvairių gyvenamųjų na
mų, skirtų beveik 400 šeimų.

WOODHAVEN, N. Y.

-.f; ■ Mirus

Daktarui Antanui Petrikai
. 1974 m. lapkričio 8 d.

Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Margaret, 
sūnui Artūrui, visiems giminėms, 
draugams Amerikoje ir Lietuvoje.

H. Šiauria?
A. Petraitienė
J. K. Ručinskai
J. Šimkienė
V. Urbonienė 
F. Varaška ( 
R. H. Feiferiai 
A. Young ; ?
V. Gasiūnienė
F, Mažilienė A. F. Lupsevičiai 
A. I. Bimbai Jurgis Stasiukaitis
Ona Dobįlienė Sophie Stasiukaitis
P. N. Bukniai O. Čepulienė
W. Baltrušaitis M. Simon
W. A. Malin K. Benderis
H. Jeskevičiūtė Josephine Augutienė

K. Juškevičiai 
J. L Bikulčiai 
Jonas Mikaila 
G. Danilevičienė 

, J. H. Yuškai
J. J. Lazauskai 
Adele Jensius 
B. Spūdis , 
M> Vasilio

artimiesiems ir

O. J. Babarskai . 
VI. Misiūnas 
Ieva Mizarienė 
G. Bernotą 
F. Yakštys 
C. Meškėnas 
J. Siurba 
Ruth Bell 
Anna Yakstis 
B. N. Skubliskai 
A. Mitchell 
Anna Reskevic 
N. P. Ventai 
A. Balčiūnienė 
Ona Jozėnienė 
Geo. Wareson

HARTFORD, CONN.

SKAUDUS PRISIMINIMAS

Mike Butkevich
Mano mylimas gyvenimo draugas 

mirė 1962 m. lapkričio 14 d.

JuozašŽemaitis
Mano švogeris 

mirė 1969 rugpiūčio 19 d.

II

Lucy Žemaitienė
.Mano mylima sesutė 

mirė 1972 m. sausio 6 d.
Netekimas sešutės man buvo didžiausias smūgis, 

neš palikau viena be giminių.

LOUISE BUTKEVIČIENĖ

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus
5.00
2.00
2.00
1.00| Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Margaretai, 

sūnui Artūrui ir visiems artimiesiems bei draugams.

Daktarui Antanui Petrikai

* ♦ *
P. Alekna, St. Petersburg, Fla., šiame laikotarpyje per 

du kartu prisiuntė 13 atnaujinimų ir 1 naują į Lietuvą, o 
aukomis $88 sekamai:
Ona ir Jonas Rubai, ....................................................
Alma Bruwer................................................................
John Walins, Anna Maria, Fla.....................................
John Ragauskas ..........................................................

Po $1.00: J. Bakšys, M. Wilkowsky ir K. Pakšys.* * *
Felicija Šimkienė pakėlė New Jersės punktus, prisiųsda- 

ma 7 prenumeratas ir $91 aukomis iš Kearny, N. J.:
N. Rakickas ........................ ........... ................................ $31.00
Felicia Shimkienė su šeima, pagerbimui mirusio vyro 

Prano ir sūnaus Edwardo . .
F. Raymond . ........ ............. . ...............
B. Lutz....................................................
J. Kairis..............................................

Po $1.00: B. Yuška ir N. Josmantas.* * *
Iš Brooklyno vajininkų - Jono Lazausko ir Adomo Cepulio

— šį kartą gavome atnaujinimai 12 prenumeratų ir aukų 
$31:
Jurgis Laukaitis, Maspeth, N. Y...................................
Natalija lešmantienė, Ft. Lauderdale, Fla. ..............
Mary Petronis, prisiminimui mirusio vyro Petro, 

Maspeth, N. Y. .....................
A. Zurnis, Maspeth, N,. Y....................... ........... ...........
Jonas Kalvaitis, Maspeth, N. Y.....................................
A. Jamison, Livingston, N. J...............................* * ♦

Kanados vajininkams atėjo į pagalbą šį kartą J. Žukaus- I 
kas, atnaujindamas prenumeratą ir prisiųsdamas $5 aukų 
nuo Prano Laurinaičio iš Stroud; K. Kilikevičius, prisiųsda
mas Kanados Lietuvių Literatūros Draugijos Toronto 
kuopos auką $50 ir Prano Bepirščio iš Toronto $10; Antanas " 
Byrąs iš London, Ont., prisiųsdamas savo $50.* * *

Detroitiečiai, J. K. Alvinas ir F. Nakas, atnaujino 6 
prenumeratas ir prisiuntė aukomis $17:

J. U. Detroitietis....................$10.00
Geo. Nausėda....................... 6.00
Juozas Lipsky....................... 1.00* * *

S. Rainard prisiuntė 4 prenumeratas ir $17 aukomis 
nuo:C. Kaloscz, Halifax, Mass.......................................$10.00
P. Vaitekūnas, Brockton, Mass...............................  6.00
J. Stoškus, Brockton, Mass. ........................................ 1.00

* * *
R. Merkis, Philadelphia, Pa., per du kartu šiame gg 

laikotarpyje prisiuntė po vieną prenumeratą ir $12 aukų 
nuo: | ,

P. Walant, Philadelphia, Pa.......................................... $6.00 ,
A. Adomaitis, Philadelphia, Pa...............................    5.00 •
II. Tureikienė, Sickleville, N. J....................................... 1.00 * . •

Kitos aukos gautos: . / -J
Elzbieta Klimienė, Manchester, Conn., prisimininiui : /-/t'Ą-’/

mirusio vyro Alekso ir draugų Prūseikos, Reiškiame Širdingą užuojautą žmonai Marijai, duk-
Andrulio, Gasiūno ir dr. Kaškevičiaus....... $100.00 ^Karpinski ir Ruth Murdak, žentams,

J. S. Deltuva, Baltimore, Md....................................... 100.00 | i
Helen Vežienė, Binghamton, N. Y., prisiminimui

mirusio vyro Izidoriaus...................   35.00
31.00 Į Š. ir J. A ..
31.00 M. Vįlkaūskienfi^
20.00 į;, ir V. Valley
16.00 J. ir P: Stančikai
14.00 s. ir j: Bakšiai >
11-00 A. ir J. Statman;
0-00 v. Lopatta -
6.00 j, Puišis •■■K • :
6.00 M. irK. Puišiš :
6.00 a. Budrienė
3.00 m. ir V. Repečkai
3.00 p. a, Lukai f;į
2.00 A. ir Jocius■“

’ K. įf Keliėy? <
. . Į A. ir P. Alekna r

MIKOLAS ir AMELIJA LIEPAI
LILIJA LASON

Mirus JAV lietuvių pažangiam literatūros darbininkui 
ir visuomenininkui, Tarybų Lietuvos nusipelniusiam 
kultūros veikėjui

Antanui Petrikai,
reiškiame užuojautą jo šeimai, artimiesiems ir visiems 
JAV lietuvių pažangiečiams.

VYTAUTAS ir MARYTĖ ZENKEVlClAI 
APOLINARAS ir ZINAIDA SINKEVIČIAI 
RIMGAUDAS ir NIJOLĖ MALIŠAUSKAI

..$6.00 I

.. 5.00

.. 1.00

sT.Petersburg, fla.

Mirus

S. Radušis, Millstone, N.J.............................
Paul Kukonis, Horseheads, N. Y...................
T. Kaeser, Brentwood, N. Y..........................
Al ir Mary Dobiniai, Cambria Heights, N.Y. 
Joe Koll, Phoenix, Arizona...........................
Jos. Jordan, Three Bridges, N.J..................
K. Žemaitienė, Rochester, N. Y.....................
Caroline Romaitienė, Berlin, Conn................
Marcella Balukonis, Wilkes Barre, Pa..........
Stella Bredes, Brooklyn, Conn.......................
J. Zale, Ozone Park, N.Y. .. .........................
Rose Chenkus, West Hazleton, Pa. ............
M. Kalušis, Fitchburg, Mass.................. .

Po $1.00: Mrs. C. Stukas, Plaistow, N. H.: D. Rymsha 
May wood, Ill.; C. Bart nick, San Diego, Calif.

Viso aukų gavome 62 kartą $1,106. Viso iki šiol įėjo į fondą 
$5.181. Dėkojame visiems. Administracija

posūniui JosepM Agurkis, podukrai Delores Murdak, 
jųjų šeimoms, trimis broliams Lietuvoje, kitiems 
giminėmsirvišieihs artimiesiems.

Lukas 
A. Bruwer 
H; Sauris 
M. ir W. Žukas 
A. Pakalniškiene 

' H. ir J. Sharkey 
"M. Steinys 
>N.‘ ir G. Evans 
M į ir J. Kriščunas 
J. ir A. Rusiackas 
V. if V. Bunkus 
V. Smalstienė 
M. Klishus 
Ė; Kairaitis 
T. Sholunas 
M. ir A. Raškauskai

■f

J. Greblick
H. Sholunas
M. ir F. Smilgiai 
D. Mikalauskas
N. Lenigan 
M. Purvėnas 
D. Mikolojūnas
O. ir F. Bunkus 
M. ir J. Miller
O. ir P. Kalanta
P. ir J. Keller 
O. ir J. Rubai 
W. Dubendris 
B. Jankauskas 
J. Stančikas

••5 '4•wA*.
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NEW YORKO 
NA UJIENOS
Praeitą pirmadieni New 

Yorke ant 62-ros gatvės susi
rinko apie 11,000 vyriškų 
rūbų siuvėjų i demonstraciją 
protestuoti prieš importavi
mą rūbų iš užsienio. Demon
straciją surengė Amalgama
ted Clothing Workers unija.

Panašios protesto demon
stracijos, šios unijos suruoš
tos, įvyko ir kituose didmies
čiuose. Rubsiuviai skundžia
si, kad importavimas iš už
sienio rūbų atima iš jų dar
bus.

☆
Brooklyne ant 45-tos gat

vės Sean Moogan, 19 metų 
jaunuolis, padegė klioštorių. 
Jis norėjęs pasirodyti didvy
riu, pirmą klioštorių padeg
damas, o paskui gaisrą užge
sindamas. Dabar paklius į 
kalėjimą.

☆
Forest Hills ir Kew Gar

dens rajonuose labai paplito 
vogimas automobilių radija- 
torių. Daugiausia vogimų at
sitinka garažuose po dideliais 
apartmentiniais namais. Mat, 
po stogu labai paranku radi- 
jatorių nuimti ir pavogti. Pa
prastai tokiuose garažuose 
nėra jokių sargų.

☆
Monopolistinė United Par

cel korporacija grūmoja likvi
davimu savo biznio, jeigu 
darbininkai nenutrauks strei
ko. Streikas tęsiasi jau 80 
dienų. Jam vadovauja Inter
national Brotherhood of 
Teamsters unija.

☆
Miesto majoras Beame rei

kalauja, kad New Yorko val
stijos valdžia Brooklyne pa
statytų ir įrengtų sporto sta- 
dijoną, kuriame būtų apie 
15,000 sėdynių.

☆
Miesto valdžia kaltina 48 

supermarketus, kad jie pir
kėjams neduoda pilno svorio. 
Kartais jų svaras stokuoja 
vienos uncijos, o kartais net 
keturių uncijų. Pirkėjai turi 
apsižiūrėti.

☆
Planuojama yra Manhatta- 

ne prie Hudsono upės pasta

ANNIVERSARY TOURS
ALL YOUR TRAVEL NEEDS!

• i
Youth Bargain Travel
— on your own and in groups
Special Tours For Workers
Many Other Tours For Groups & Individuals 
Air Tickets, Domestic & Foreign 
Cruises, Auto Rentals, etc.

SPECIAL SERVICES i.
Sanitoriums & Spas Everywhere
Visiting Relatives in USSR & Other Countries 
Bringing Relatives to the U. S. A.

SEND FOR OUR 1975 BROCHURES

ANNIVERSARY TOURS
250 West 57th Street 1741 Ivar Avenue
NewYork, N. Y. 10019 Hollywood, Cal. 90028
,(212) 245-7501 (213) 465-6141

16-kos Metų Sukaktis

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

☆

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

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

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

MATTHEW SIMON
Brooklyn, N. Y.

Tell President Ford You Cant Wait Till 1976

Join the Crowd 
AT BRYANT PARK
SAT. 
2 RM.NOV. 16

40,h St. between 5,h & 6th Aves.

tyti taip vadinamą “Konven
cijų Centrą”. Bet jo pastaty
mui reikėtų dviejų šimtų mi
lijonų dolerių. Iš kur juos 
paims?

☆
Buvę Columbijos universi

teto studentai Ronald Carver 
ir James Weddell užvedė by
lą prieš miesto valdžią. Rei
kalauja 3 milijonų dolerių 
atlyginimo. Jie sako^kad 1968 
metais jie buvo policijos bru- 
tališkai sumušti laike studen
tų demonstracijos prieš Viet
namo karą.

☆
Majoras Abraham Beame 

sako, kad 1974-1975 metais 
miesto taksai piliečiams ne
bus keliami, nors biudžeto 
deficitas yra pasiekęs 330 
milijonus dolerių.

☆
Į Astoria General Hospital 

vyras ir moteris atvedė peiliu 
perdurtą Edward Castellazzo 
ir paliko pasodinę ant suolo, 
niekam nieko nesakę. Žmo
gus sužeistas pavojingai, bet 
griežtai atsisako papasakoti, 
kas ir kodėl į jo pilvą suvarė 
peilį. Esama ir tokių žmonių.

☆
Suareštuotas teroristinės 

Žydų Apsigynimo Lygos va
das Russel Kelner, nes jis 
viešai žadėjo nužudyti pales
tiniečių vadą Arafatą, kai jis 
atvyks į Jungtines Tautas.

☆
State Public Service komi

sija leido Con Edison pakelti 
kainą ant elektros. Tas pakė
limas duos kompanijai 356 
milijonus dolerių per metus 
pelno. O mes, elektros varto
tojai, nuo dabar vidutiniai 
per mėnesį mokėsime už 
elektrą apie $22.
PLANUOJA ŽYMIAI 
PADIDINTI AMERIKOS 
GINKLUOTAS JĖGAS

Washingtonas. - Amerikos 
militaristai yra pasimoję šios 
šalies armiją padidinti trimis 
divizijomis. Tai didelis padi
dinimas. Dabar armija susi
deda iš 13 divizijų.

Pentagonas galvoja, kaip 
apeiti, kad padidinimas būtų 
galimas be Kongreso užgyri- 
mo. Tuo tarpu Kongrese 
auga nuomonė, kad šios ša
lies ginkluotos jėgos ir dabar 
yra per didelės.

Laivas “Maxim Gorki"
ir kelionę į Bermudų

Puikiausiai pavykęs o .• J - Pramogų kalendorius
‘ Laisvės metinis koncertas ———————

Mano giminaitės: Dawn Norwood, Dorothy Norwood ir aš 
lipant į laivą.

Jau per kiek laiko iš New 
Yorko uosto plaukioja Tary
binis laivas “Maxim Gorki” į 
pietų salas prie JAV pakraš
čių.

Laivas liuksusinis, pirktas 
iš Vakarų Vokietijos ir per
dirbtas ultra-moderniškai. 
Kabinai erdvūs su televizo
rium, telefonu, kilimais ir 
maudykla bei dušu.

Laive yra du plaukiojimo 
baseinai, sauna, gimnastikos 
kambarys, lošimo kambarys, 
trys didžiuliai restoranai, 
bent 4 - 5 barai, kino teatras, 
šokių bei koncertų salė ir 
visokių poilsio salonų.

Laive keliautojų telpa apie 
650, o patarnautojų (laivo 
įgulos) 430. Visi patarnauto
jai tarybiniai žmonės.

Koncertus duoda patys pa
tarnautojai, ir tai tikra paži
ba visos kelionės. Tokius 
koncertus išgirsti pas mus 
nelabai kur galima.

Praėjusio mėnesio vieną 
savaitgalį (keturias dienas) ir 
man teko šiuo laivu paplau
kioti. Jis šį kartą vyko į 
Bermudų, kur praleidome aš- 
tuonias valandas, o šiaip visa, 
laiką buvome laive.

Bermuda susideda iš 360 
mažų salų, kurių tarpe 20 yra 
gyvenamųjų. Ji priklauso 
Britanijai ir valdoma Britani
jos paskirto gubernatoriaus 

Užuojautos Telegramos
Iš Lietuvos dėl dr. A. Petrikos mirties

Prašome perduoti nuoširdžiausią užuojautą dr. Antano 
Petrikos artimiesiems. Įžymaus pažangaus kultūros veikėjo 
ir darbininkiškos spaudos bendradarbio mirtis skaudus 
bendras visų mūsų netekimas.

KULTŪRINIŲ RYŽIŲ SU UŽSIENIO
LIETUVIAIS KOMITETAS

* * +.
Nuoširdžiai užjaučiame pažangią Jungtinės Amerikos 

Valstijų lietuvių išeiviją, netekus dr. A. Petrikos. Savo 
giliausią užuojautą reiškiu velionio šeimai ir artimiesiems.

L. DIRŽINSKAITĖ
* * *

Liūdime kartu su jumis, mirus pažangiųjų užsienio 
Lietuvių visuomenės veikėjui, literatui Antanui Petrikai. 
Reiškiame gilią užuojautą velionio šeimai, giminėms ir 
artimiesiems.

DONATAS RODĄ
* * *

Lietuvos valstybinio leidyklų poligrafijos ir knygų preky
bos reikalų komitetas, mirus pažangiam JAV Lietuvių 
visuomenės veikėjui, Lietuvos nusipelniusiam kultūros 
veikėjui Antanui Petrikai, reiškia nuoširdžią užuojautą 
velionio šeimai, artimiesiems ir “Laisvės” kolektyvui.

Pirmininkas NEKROŠIUS
* * *

Brangūs draugai!
Giliai nuliūdome sužinoję, kad mirė Antanas Petriką, 

ilgametis pažangiosios lietuvių išeivijos veikėjas, publicistas 
ir visuomenininkas, palaikęs glaudžius ryšius su Tarybų 
Lietuvos mokslo įstaigomis. Drauge su “Laisvės” kolektyvu 
ir visais pažangiaisiais Amerikos lietuviais, pergyvename šį 
skaudų praradimą. Giliai užjaučiame velionio šeimą, gimi
nes ir ąrtimuosius.

ROMAS ŠARMAITIS
ROKAS MALIUKEVIČIUS 

ELENA TREINIENĖ 
MINDAUGAS TAMOŠIŪNAS

* * *
Mirus žinomam pažangiam užsienio Lietuvių veikėjui 

Antanui Petrikai, reiškiu nuoširdžią užuojautą jo giminėms, 
artimiesiems ir visiems pažangiečiams.

P. GRIŠKEVIČIUS
* * *

Nuoširdžiai užjaučiame sūnų Artūrą, šeimą, artimuosius, 
“Laisvės” laikraščio kolektyvą dėl Antano Petrikos mirties. 
Linkime ištvermės, energijos jūsų garbingame darbe.

“TIESOS” KOLEKTYVO VARDU 
A. LAURINCIUKAS

* * *
Su giliu liūdesiu sutikome žinią apie Antano Petrikos 

mirtį. Tai didelis netekimas visam pažangiajam užsienio 
Lietuvių judėjimui. Reiškiu nuoširdžią užuojautą A. Petri
kos giminėms, artimiesiems, draugams.

A. BARKAUSKAS

ir legislatures nario. Iš viso 
gyventojų per visas salas yra 
apie 60,000, jų tarpe 63 pro
centai juodųjų. Oras per išti
sus metus palankus apie BO
SS laipsnių Fahrenheito.

Daugiausia verčiasi vieti
niai žmonės iš turistų, tad 
labai gražiai, švariai užlaiko
ma šalis.

Gaila, kad laivas mažai turi 
tokių trumpų reisų, daugiau
sia vyksta į salas prie Pietų 
Amerikos, kur užtrunka tarp 
8 ir 14 dienų ir daugiau.

Vienas iš puikiausių dalykų 
yra tas, kad kaina šiems 
reisams tik apie pusė tiek, 
kiek kitų kompanijų, o aptar
navimas daug geresnis. Mais
tas irgi įvairus, skanus. Jeigu 
jau reikėtų priekabiauti, tai 
sakyčiau, kad perdaug duoda 
valgyti.

Kam idomios šitokios kelio
nės, gali susisiekti su savo 
agentūra bile mieste bei su 
Robert J. Ellyn, 501 Fifth 
Avenue, New York, N. Y. 
10017.

Ieva Mizarienė

AIDIECIAMS
Aido Choro susirinkimas 

įvyks šeštadienį, lapkričio 16 
d., 2:30 vai. po pietų, Laisvės 
salėje. Turime daug reikalų, 
tad visi dalyvaukime.

Valdyba

Tenka pasakyti, kad jau 
senokai Laisvės salėje buvo
me matę tokią skaitlingą pub
liką, kokia jon buvo susirin
kusi praeitą sekmadienį. Jei 
dar desėtku kitu būtų buvę 
daugiau, jiems nei kėdžių, nei 
vietų prie stalų nebebūtų 
buvę. Ir tos publikos sudėtis 
buvo nepaprastai įvairi. Bene 
pirmą kartą man Laisvės sa
lėje parengimuose teko ma
tyti toks gražus skaičius jau
nų žmonių. Net matėsi ir 
vaikučių. Puikiai buvo repre
zentuojamos New Jersey ir 
Connecticut valstijos. Gerai 
pasirodė Great Neckas. Iš 
Philadelphijos dalyvavo Al. 
Merkis su savo sesute Rožyte 
ir veikėju veteranu tėveliu.

O ką bekalbėti apie paren
gimo programą. Visais at
žvilgiais ji buvo viena iš 
įvairiausių ir gražiausių. Tie 
mūsų šaunieji chorai - New 
Yorko Aido Choras ir Hart
fordo Laisvės Choras! O tie 
mūsų šaunieji solistai ir solis
tės - Amelia Young (Jeskevi- 
čiutė), Nelė Ventienė, Tęsė 
Stočkiene, Elena Brazaus
kienė, Wilma Hollis, Al. 
Daukšys, tėvas ir sūnus Be- 
keriai. Galima būtų apie kiek
vieną iš jų ir jų mums sudai
nuotas melodijas ką nors at
skirai pasakyti. Bet, viena, 
tam reikėtų apsčiai vietos, 
antra (ir svarbiausia) - nesu 
nei dainos, nei muzikos mene 
specialistas bei kritikas, to
dėl būtų didelė klaida imtis ir 
kiekvieną dainininką žmoniš
kai įvertinti. Tik tiek turiu ir 
galiu pasakyti, kad visi jie iki 
vieno savo dainavimu ir užsi
laikymu ant estrados mane 
sužavėjo. Man atrodo, kad 
taip į programos atlikėjusius 
atsinešė ir ši visa graži, skait
linga publika, l'ai, aš tikiu, 
mes pilniausiai įrodėme kiek
vieną dainininką po kiekvie
nos atliktos dainos karščiau
siai sveikindami aplodismen
tais. Man jau net ir delnai 
įskaudo. Tuo patim “skundė
si” ir kiti dalyviai. Aš nė kiek 
neabejoju, kad toks šiltas 
pasitikimas ir įvertinimas 
daug prisidėjo prie progra
mos pildytojų ūpo pakėlimo. 
Kaip kalbėtoją, taip daininin
ką labai veikia publikos nuo
taika bei atsinešimas.

Man atrodo, kad ir mūsų 
chorai, net nepaisant jų gretų 
suretėjimo, šiame koncerte 
pasirodė nepaprastai gražiai, 
įspūdingai. Hartfordiečių 
Wilma, o aidiečių Mildred! 
Jūs, mūsų mielosios, neapsa
komai daug darbo ir pastan
gų įdėjote savo vadovauja
mus chorus taip gražiai su- 
mokyti ir taip aukštai iškelti 
lietuviškoje dainoje. Jūsų 
ryžtu ir atsidavimu šie chorai 
pasilaiko ir mus palinksmina.

Ypatingai karštos mūsų vi
sų padėkos nusipelno hartfor- 
diečiai. Jie savo lėšomis pa
tys atvažiuoja ir dar visada 
po gerą būrį pašaliečių atsi
veža. Be to, dar gi, atvykda
mi, jie atveža “Laisvei” gra
žios finansinės paramos. Tai 
reikalauja didelio atsidavimo 
ir pasiaukojimo. Nežinau ki
tos lietuvių menininkų gru
pės visoje Amerikoje, kurie 
tuo požiūriu prilygtų mūsų 
hartfordiečiams. Didelis, di
delis jiems ačiū, o dar dides
nė jiems šlovė už tokį nuošir
dumą ir pasiaukojimą.

“Laisvės” administratorė 

Ieva Mizarienė pakviesta tar
ti žodį pasveikino susirinku
sius taip gausiai į koncertą. Ji 
taipgi kreipėsi į susirinkusius 
paremti “Laisvę”. Sukelta 
aukomis virš $3,200. Vardai 
aukotojų ir rinkėjų bus pa
skelbti sekamam “Laisvės” 
numeryje.

Ir vėl mums buvo didelė 
garbė mūsų parengime turėti 
svečių iš Tarybų Lietuvos. 
Vytautas Zenkevičius ir Apo- 
lionaras Sinkevičius jau nebe 
pirmas kartas mus aplanko, 
bet Justinas Antanaitis pir
mą kartą su mumis dalyvavo 
ir mus pasveikino. Apie šio 
nepaprasto jauno Lietuvos 
veikėjo pasikalbėjimą su mū
sų korespondentu rasite at
skirai.

Apie po koncerto įvykusius 
pietus irgi reikėtų ką nors 
daug pasakyti ypatingai apie 
mūsų mieląsias šeimininkes 
ir jų talkininkus, kurie prieš 
ir per pietus smarkiai darba
vosi, bet tegu pasilieka kitam 
kartui. O gal kas nors kitas 
šiltą žodelį apie juos norės 
tarti. Rep.

Mike Douglas in Moscow

Exposition Park in Moscow.
It was entertaining, in

spiring, simply wonderful! 1 
am talking about Mike Doug
las’ TV show last week. He 
and his wife made a week’s 
visit to Moscow and his last 
week’s show was based on 
that. The whole thing left 
you with a good, satisfying 
feeling because it reflected 
the friendship aspect be
tween those two most power
ful countries in the world.

On that show we enjoyed 
seeing Soviet dancers, musi
cians, singers, sportsmen. 
Even more important, we 
saw films of Mike Douglas’ 
visits to a Soviet supermar
ket, Moscow University and 
many other places where he 

^eOūld actually meet Soviet 
people, talk to them. .Very 
impressive was his visit to 
the unknown soldier’s grave. 
It is a tradition in the Soviet 
Union that young married 
couples come here after the 
wedding ceremony to place 
flowers in memory of the 
Soviet heroes who gave their 
lives for their country and for 
their people. The Soviet and 
American soldiers were figh
ting together to defeat na- 
cism but the sacrifice of So
viet soldiers’ lives was 50 to 1 
American.

Yes, Mike Douglas’ show 
last week was worth watch
ing. When, we talked about it 
at Aido chorus rehearsal, 
everybody seemed to have

Gruodžio 22 d.
LDS 13 kuopos žieminis 

pobūvis, 2 vai. po pietų, 
Laisvės salėje, 102-02 Liber
ty Avė., Ozone Park, N. Y.

PRANEŠIMAS LDS 13-tos 
KUOPOS NARIAMS

Mūsų kuopos susirinkimas 
įvyks lapkričio 16 dieną, vie
toj lapkričio 9 d. Susirinkimą 
turime nukelti į kitą dieną dėl 
kelių svarbių reikalų.

Prašome narius dalyvauti. 
Reikia pasitarti apie mūsų 
gruodžio 22-ros d. parengi
mą.

Susirinkimas įvyks 2:00 v. 
p. p., “Laisve’s" salėj.

Kp. sekretorė

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Trečiadienį, lapkričio20 d., 
1:30 vai. po pietų įvyks Niu
jorko Lietuvių Moterų Klubo 
susirinkimas Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N.\Y.

\ Valdyba

the same feeling. Tessie said: 
“We should send him a letter 
or a card”. It’s a very good 
suggestion, and I did just 
that. We should have more 
things on television which 
promote friendship between 
the people of the Soviet 
Union and America, and not 
hate. Use

About Gifts 
to USSR

Mr. Maurice Rifkin, Presi
dent of Podarogifts Inc. and 
Globe Parcel Service Inc. has 
just returned from a trip to 
the Soviet Union. While in 
Moscow he discussed with 
Vneshposyltorg various mat
ters concerning his two firms 
and the further improvement 
of the services to the thou
sands of clients of both firms.

Mr. Rifkin inspected the 
warehouses of Vneshposyl
torg and was pleased with 
the huge assortment of va
rious items available to reci
pients of gifts by specific 
orders or Preferential Rouble 
Certificates. These items in
clude the finest of furniture, 
clothing, cameras, textiles, 
refrigerators, TV sets, elec
trical appliances etc.

Mr. Rifkin was very much 
impressed with the several 
models of automobiles such 
as Zhiguli and Moskvich and 
found riding in them very 
comfortable.

The delivery of orders has 
been expedited and, if the 
full name including the 
“otchestvo” of the recipient is 
given, deliveries are usually 
made within one month. De
lays frequently occur when 
the patronymic name is not 
given. (certificates) at low 
“diplomatic” prices.

Both, Podarogifts, Inc. and 
Globe Parcel Service, Inc., 
are located at 240, Fifth 
Avenue, New York, N. Y. 
10001. have branches 
throughout the United States 
and all of them have been 
advised of the above facts. 
The managers of them will be 
happy to furnish senders of 
gifts with details.




