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A. BIMBA
Iš visų pramoninių šios ša

lies centrų plaukia praneši
mai apie atleidimus darbinin
ku iš darbo. Ypatingai smar
kiai nedarbas auga automobi
lių gamyboje. Antai, didžioji 
Chryslerio korporacija jau 
žada visus savo fabrikus už
daryti visam gruodžio mėne
siui. neduodama jokio užtik
rinimo, kad su sausio mėne
sio pradžia vėl visi jie bus 
atidaryti ir visi paleisti darbi
ninkai bus į juos sugražinti.

Jau ir prezidentas Fordas 
viešai pripažįsta, kad mes 
turime “gerą” resesijos pra
džią. Staiga nutilo optimistiš
ki pranašų balsai, mus rami
nantys nesisieloti sunkiais 
laikais, nes jie yra “komunis
tų išgalvoti propagandiniais 
išrokavimais”.

Visuose kampuose pilna 
ženklų apie artėjančią pavo
jingą ekonominę krizę. Yra 
kuo susirūpinti. Mes, senoji 
karta, puikiai tebeatsimena- 
me 1929-1935 metų didžiąją 
krizę. Žinome, ką tokia krizė 
reiškia darbo žmonėms.

□
Tiesa, Amerikos Valstybių 

Organizacijos užsienio reika
lais ministrų susirinkimas ne
panaikino ekonominio ir poli
tinio boikoto prieš revoliuci
nę Kubą, bet vis tiek ir šiame 
susirinkime jos laimėjimas 
buvo labai didelis. Už panai
kinimą balsavo dvylikos val
stybių ministrai, o prieš tik
tai trys!

Už panaikinimą balsavusios 
valstybės yra pasipiktinusios 
Jungtinių Valstijų politika. 
Meksika sako organizuosianti 
tik Lotynų Amerikos valsty
bių sambūrį, į kurį Jungtinės 
Valstijos bus neįsileidžiamos.

Šios šalies imperializmui 
vis sunkiau darosi diktuoti 
kitoms Amerikų šalims.

Kelis šimtus kartų milio- 
nierius Nelsonas Rockefelle- 
ris, buvęs N. Y. valstijos 
gubernatorius, gražiai ir aiš
kiai išdėstė ne tik savo asme-, 
nišką, bet visos kapitalistų 
klasės filosofiją. Už tai jam 
tik galima ačiū pasakyti.

Rockefelleris pasakė, kad 
kiekvienas amerikietis, pilnai 
ir teisingai pasimokėjęs val
džiai mokesčius (taksus), su 
likusiais savo doleriais gali 
elgtis kaip jis nori ir kaip jam 
patinka, gali juos išleisti kaip 
ir kur jis nori. Niekas, o 
niekas neturi teisės kišti savo 
nosį į jo reikalus.

Prašau: Turi reikalą su tei
sėju - užmokėk jam gerai ir 
pasiklupdyk jį ant kelių. Ar
ba. pavyzdžiui, nepatinka tau 
tavo oponenetas politikoje, 
toks, kaip, pavyzdžiui, John 
Kennedy, arba Robert Ken
nedy, arba Luther King, už
mokėk gerai ir gausi “savano
rį" su jais susidoroti. Ne tu 
kaltas, bet tiktai tas žmogžu
dys. Tavęs neturi teisės pa
liesti joks įstatymas. Tu su 
savo nuo mokesčių likusiais 
doleriais pasielgei taip, kaip 
norėjai ir supratai. . .

Matote, kokia filosofija gy
vena ir vadovaujasi mūsų 
šalies valdančioji klasė, ku
rios tipišku simboliu ir atsto
vu yra mūsų ponas Nelsonas 
Rockefelleris.

Reikia pripažinti, kad Pa
lestinos Išlaisvinimo Organi
zacijos vadas Yasir Arafatas 
paliko gerą ir gilų Jungtinių 
Tautų Generalinėje Asamblė-

Graikijoje rinkimų rezulta
tai buvo iš anksto numatyti

Prezidento G. Fordo kelionė
į Tolim. Rytus ir jos tikslas

ŠEŠI ŠEIMOS NARIAI 
NUŽUDYTI

Amityville, Long Island, 
N. Y. - Lapkričio 13 d. rasti 
nušauti nužudyti Ronald De
feo, jo žmona ir keturi jų 
vaikai. Taip pranešė į polici
jos stoti atėjęs šeimos vy
riausias sūnus Ronaldas, Jr., 
23 metų. Prasidėjo platus 
ieškojimas nusikaltėlio. 
Beieškodama žmogžudžio, 
policija priėjo išvados, kad 
tai bus darbas gyvo išlikusio 
sūnaus ir pranešusio apie 
tragediją. Ronald, Jr. tapo 
suareštuotas ir laikomas ka
lėjime iki teismo.

Pasirodo, kad tarpe tėvo ir 
vyriausio sūnaus per ilgą lai
ką ėjo labai aštrūs ginčai už 
kažin ką. Spėjama, kad sūnus 
neteko lygsvaros ir, pasiė
męs šautuvą, visus sušaudė.

GENEROLAS ATSIPRAŠO 
AMERIKOS ŽYDUS

Washingtonas. - Prieš kiek 
laiko Amerikos ginkluotų jė
gų štabo pirmininkas genero
las George S. Brown, kalbė
damas apie stoką energijos ir 
aliejaus (gazolino), pareiškė, 
kad kalti yra Amerikos žydai, 
nes jie verčia šią šalį simpati
zuoti Izraeliui ir kiršina ara
bus. Aišku, kad toks kaltini
mas giliausiai palietė ir užga
vo žydus. Kilo protestai ir 
reikalavimai, kad generolas 
pasitrauktų iš tos aukštos 
vietos.

Pagaliau susirūpino ir pre
zidentas Fordas. Jis pasišau
kė generolą Brown pas save 
ir asmeniškai jį išbarė. Gene
rolas viešai atsiprašė žydus 
už tokį jiems primetimą. Pre
zidentas Fordas mano, kad to) 
ir turi užtekti. Jis sako, kad 
jis nevers generolą rezignuo
ti.

Pamatai poliklinikai
Vilnius. Naujoji poliklinika, 

bus baigta statyti maždaug 
1976 metais. Ją sudarys trys 
korpusai, iš kurių vienas sep
tynių aukštų. Joje kasdien 
galės lankytis 1,600 žmonių. 
Viso komplekso sąmatinė 
vertė - 1,2 milijono rublių.

jo įspūdį. Jis kalbėjo rimtai ir 
šaltai. Palestiniečių reikalą 
jis apibūdino labai nuosekliai. 
Jo siūlomas kelias yra prak
tiškas ir teisingas kelias pa
siekimui pastovios taikos Vi
durio Rytuose.

Gaila, kad Izraelio vadovy
bė jo pasiūlymus atmetė su 
didžiausiu pasipiktinimu. Ji 
pasiėmė visą atsakomybę už 
tame pasaulio kampe nebuvi
mą taikos.

Lietuviškų reakcininkų 
tarpsavinės rietenos dar vis 
tebeaštrėja. Ypatingai įtūžu
si vaina eina tarp menševi 
kū ir frontininkų.

Bet vienu klausimu tarp jų 
nėra nė mažiausio nesusipra
timo. Visi jie nusiėmę kepu
res, žemai nulenkę galvas ir 
atsiklaupę ant kelių sušilę 
garbina Antano Smetonos at
minimą. Pirmoje vietoje už 
tai, kad Smetona, nuvertęs 
Griniaus vadovaujamą val
džią ir įvedęs fašistinį reži
mą, ant rytojaus suėmė, pa
statė prie sienos ir sušaudė 
keturis Lietuvos Komunistų 
Partijos vadus. Už tai jų 
akyse Smetona tapo mūsų 
lietuvių tautos didvyriu, ku
rio atminimo negalima igno
ruoti per jo gimimo 100-meti- 
nę sukaktį. . .

Athenai. - Praeitą sekma
dienį Graikijoje įvykusių par
lamento rinkimų rezultatai 
buvo iš anksto numatyti. 
Juose laimėjo premjero Cara- 
manlis suorganizuota Naujo
sios Demokratijos Partija. 
Gal tik nebuvo^ atspėta ta 
dauguma, kuria naujoji parti
ja laimėjo. Ji už savo kandi
datus surinko apie 55 procen
tus, tai yra absoliutę daugu
mą balsų. Iš 300 parlamento 
narių, naujoji partija turės 
apie 200, arba dviejų trečda
lių daugumą. Savo rinkiminė
je kampanijoje premjeras 
reikalavo iš piliečių aiškios 
daugumos parlamente, kad 
jis galėtų įvykdyti savo pro
gramą. Na, ir jis tokią daugu
mą gavo. Ką jis su ja dabar 
darys, tai jau kitas klausi
mas.

Reikia žinoti, kad šie rinki
mai buvo tokie, kokių Graiki
ja nebuvo neturėję per kelio- 
liką paskutinių metų. Ji buvo 
valdoma militaristų klikos.

Per paskutinius 30 metų 
Graikijos Komunistų Partija 
buvo uždrausta ir žiauriai 
persekiojama. Bet šiuose rin
kimuose ji jau dalyvavo su 
savo kandidatais. Tas jau 
vienas skaitoma labai dideliu 
demokratijos laimėjimu. Ne
galima buvo tikėtis, kad per 
tokį laikotarpį gyvenus po
grindyje, Komunistų Partija 
staiga galėtų jau labai aukš
tai pasirodyti tokiuose rinki
muose. Jos kandidatai tesu
rinko 10 procentų visų paduo
tų balsų.

Šiandien po rinkimų Grai
kijoje klausimas yra: Ką da
rys nuo valdžios vairo nu
stumti militaristai? Daleiski- 
me, kad premjeras ima ir 
pradeda vykdyti rimtas so
cialines reformas, arba sugal
voja žymiai sumažinti gink
luotas jėgas. Ar militaristai 
leis tą padaryti be griežto 
pasipriešinimo? Kai kam la
bai sunku tuo tikėti. Kai 
kuriems stebėtojams atrodo, 
kad civilinis karas Graikijoje 
neišvengiamas. . .

Amadou Mahtar M’Bovv

Jungtinių Tautų Apšvietos, 
Mokslo ir Kultūros Organiza
cijos direktoriumi išrinktas 
Senegalos juodas veikėjas 
Amadou Mahtar M’Bow. Jis 
yra pirmas juodas žmogus 
užimti tokią aukštą vietą pa
saulinėje organizacijoje.

IZRAELIS GAVĖS IŠ 
AMERIKOS UŽTIKRINIMĄ

Tel Aviv. - Izraelio žmonė
se nervų įtempimas esąs šiek 
tiek atslūgęs. Juose buvo 
susidarius nuomonės, kad ka
ras su arabais jau čia pat, kad 
Sirija pradėsianti naują karą. 
Bet Izraelio vyriausybė ga
vus iš Jungtinių Valstijų už
tikrinimą, kad tokio pavojaus 
iš Sirijos pusės nėra, kad 
Sirija nesiruošia tokiam už
puolimui ant Izraelio.

Prieš prezidento Gerald Fordo išvykimą j Japoniją ir 
Tarybų Sąjungą praeitą sekmadienį, jis turėjo atsisveikini
mą su Tarybų Sąjungos ambasadoriumi Washingtone 
Anatoly F. Dobryninu. Prezidentas dėvi jam Dobrynino 
padovanotą šiltą kailinę kepurę.

Prez. verčia Kongresą u&girti 
Rockefellerio kandidatūrą
Phoenix, Arizona. - Lap

kričio 14 dieną čia kalbėda
mas Prez. Gerald Fordas ba
rė ir kritikavo Kongresą, kad 
jis nesiskubina užgirti jo no
minuotą Nelsoną Rockefellerį 
į Jungtinių Valstijų vicepre
zidentus. Jis sako, kad tokia 
situacija - taip ilgai neturėti 
jo pavaduotojo, yra labai ne
sveika.

Žinoma, prezidentas kalti
na demokratus už delsimą su 
užgyrimu Rockefellerio kan
didatūros.

Tuo tarpu, kaip atrodo, 
Kongreso dauguma, kurią su
daro demokratai, nesiskubi
na su užgyrimu. Netgi kal
bama, kad užgyrimo klausi
mas gali būti atidėtas iki po 
naujų metų, kai susirinks 
naujausis Kongresas.

Klausiama: 0 kas atsitiktų, 
jeigu Fordas numirtų, arba 
dėl kokių nors priežasčių ne
begalėtų eiti prezidento pa
reigų?

AMERIKOS 
KONGRESMENAI 
SUSITIKO SU ARABAIS

United Nations, N. Y. - 
Pasirodo, kad grupė šalies 
senatorių ir reprezentantų 
buvo susitikę ir tarėsi su 
Palestinos Išlaisvinimo Orga
nizacijos delegacijos nariais. 
Pastarieji amerikiečiams iš
dėstė savo organizacijos tiks
lus. Ji norinti, kad būtų įs
teigta nepriklausoma Palesti
nos valstybė, kurioje sutilptų 
arabai, žydai ir mozlemai.

Tokią pat nuomonę išdėstė 
ir jų vadas Arafatas savo 
kalboje Generalinėje Asamb
lėjoje.

ŠIAULIEČIŲ GAMINIAI - 
KOPENHAGOJE

Daugelyje pasaulio valsty
bių jau yra pabuvoję šiaulie- 
tiški dviračiai, baldai, preci
zinės staklės. Pastaruoju me
tu užsienio "vizas” gavo ne
maža kitų miesto pramonės 
gaminių.

TSRS prekybos ir pramo
nės parodoje Kopenhagoje 
lankytojai pamatė penkių 
Šiaulių miesto įmonių pro
dukcijos pavyzdžius.

Nabatiye, Lebanonas. - 
Lapkričio 14 d. Izraelio toli 
siekiančios patrankos apšau
dė kaimą ir užmušė šešis 
civilinius žmones. Kaimas 
randasi už 8 myliu nuo Izrae
lio sienos.

DETROITAS NUSIMINUS 
MIESTAS

Iš Detroito pranešimai 
šiandien gan liūdni. Juose 
kalbama apie šio didmiesčio 
žmonėse didelį nusiminimą.

Kaip žinia, Detroitas yra 
žymiausias automobilių ga
mybos centras. O automobi
lių gamyba šiandien jau yra 
smarkiai sušlubavusi. Jau 
tūkstančiai jos darbininkų iš
mesta į bedarbių gretas. Ir 
tas skaičius dar žada augti. 
Greitoje ateityje tas skaičius 
žada pakilti iki 80,000!

O kai tokioje stambioje 
pramonėje tūkstančiais dar
bininkai išmetama iš darbo, 
atleidimas darbininkų tampa 
epidemija ir kitose pramonės 
šakose, susijusiose su auto
mobilių gamyba.

Los Angeles, Calif. - Kas 
nors įmetė bombą į Jungtinių 
Tautų informacijos centro 
knygyną. Laimė, kad tuo lai
ku knygynas buvo tuščias, tai 
nuo bombos niekas nenuken
tėjo. Sprogimas knygynui pa
darė nemažai žalos.

FILIPINŲ ATSTOVAS
PALEISTAS
NESUŽEISTAS

Eduardo Z. Romualdez

Washingtonas. - Praėjusį 
pirmadienį apsiginklavęs fili
pinietis Lechoco įsiveržė į 
Filipinų ambasadą, paėmė 
ambasadorių Romualdez ne
laisvėn ir pareikalavo, kad jo 
sūnus būtų išleistas atvykti į 
Jungtines Valstijas. Filipinų 
valdžia pažadėjo Lechoco rei
kalavimą išpildyti, ir tada šis 
pasidavė. Ambasadorius bu
vo smarkiai išgąsdintas, bet 
paleistas nesužeistas. Belais
vėje buvo išlaikytas 12 valan
dų.

Praeitą sekmadienį, lapkri
čio 17 dieną, prezidentas Ge
rald Fordas, išvykdamas į 
Japoniją, pareiškė: “Aš ge
riau važiuočiau tūkstančius 
mylių už taiką, negu vieną 
žingsni daryčiau linkui karo”. 
Tai gražus, garbingas pasa
kymas. Bet, žinoma, ne vien 
tik toks šios kelionės į Toli
muosius Rytus tikslas. Pav., 
Japonijoje prieš mūsų prezi
dento vizitą įvyko milžiniškos 
žmonių protesto demonstra
cijos. Japonijos žmonės tei
singai išsiaiškino, kad šio jo 
vizito į Japoniją pagrindinis 
tikslas yra sustiprinti impe
ratoriaus Hirohito ir premje
ro Tanakos reakcinį režimą, 
padėti jam visą infliacijos ir 
kainų kilimą suversti ant dar
bo liaudies pečių. Liaudies 
pasipriešinimas toks platus ir 
galingas, kad Japonijos val
džia buvo sumobilizavus 
160,000 policininkų mūsų 
prezidento apsaugai, kol jis 
viešėjo sostinėje.

Pranešama, kad preziden
tas pakvietė imperatorių Hi
rohito ir premjerą Tanaką 
1975 metais būti mūsų vy
riausybė svečiais. Imperato
rius ir premjeras užkvietimą 
priėmę.

Panašus mūsų prezidento 
vizito ir į Pietų Korėją tiks
las. Ten viešpatauja prezi
dento Park fašistinė diktatū
ra. Pastaraisiais laikais ten 
irgi darbo masės masiniai 
kovoja prieš fašistinį režimą. 
Ten irgi mūsų prezidento 
pagrindinis tikslas sustiprinti 
Parko režimą.

Šioje kelionėje prezidentas 
išbus devynias dienas. Po 
apsilankymo Japonijoje ir 
Pietų Korėjo, jis patrauks į 
Tarybų Sąjungą, į Vladivos
toką, kur turės susitikimą ir 
pasitarimą su Leonidu Brež
nevu ir kitais tarybiniais va
dais. Šių pasitarimų tikslas 
sustiprinti ir toliau gerinti 
santykius tarp Jungtinių Val
stijų ir Tarybų Sąjungos. 
Šiuo vizitu prezidentas For
das vykdo savo pasižadėjimą 
laikytis detentės politikos, 
gerinti ir plėsti santykius su 
Tarybų Sąjunga, nes tai vie
nintelis kelias išvengimui 
branduolinio karo ir sustipri
nimui pasaulinės taikos rei
kalo. Ar per šiuos pasitari
mus bus dar pasiekta kokių 
nors naujų susitarimų, suži
nosime tiktai tada, kai prezi
dentas sugrįš iš kelionės.

NEW YORKO
FARMERIŲ BĖDOS

Albany, N. Y. - Kalbama 
apie uždėjimą specialiais mo
kesčiais daugiau kaip 8,000 
New Yorko valstijos pieno 
gamintojų. Visus tokius mo
kesčius sudėjus į krūvą, pasi
darytų apie 18 milijonų dole
rių. Tai didelė suma.

Ir tuos specialius mokes
čius uždės ne valdžia, bet 
farmerių pačių organizacija 
Dairy lea Cooperative, Inc., 
kuri esanti gilioje finansinėje 
skylėje. Dėlei tokių mokesčių 
daugelis farmerių nebegalė\ 
šią išsiversti ir turėsią savo 
farmas likviduoti.

FORDAS TIKRAI 
KANDIDATUOS

Washingtonas. - Preziden
to Fordo spaudos sekretorius 
Mr. Nessen užtikrina, kad 
1976 metų rinkimuose Gerald 
Fordas tikrai bus republiko- 
nų partijos kandidatu į prezi
dentus. O buvo kalbama, kad 
gal dėl žmonos sveikatos sut
rikimo jis nebepriims kandi
datūros.

MAISTO URMINĖ KAINA 
VĖL PAKILO 2.3%

Washingtonas. - Pati fede
ralinė valdžia praneša, kad 
visą maistą paėmus bendrai, 
urminė jo kaina vėl pakilo 2.3 
procento. Tai laikoma labai 
dideliu pakilimu. Aišku, kad 
to pasekmėje vartotojams 
maisto kaina pakils dar daug 
daugiau.

Pranešimas padarytas, pa
siremiant Darbo Departa
mento ir Prekybos Departa
mento patiektomis statiško
mis.

Žinoma, pakilo ir kitų viso
kių daiktų kainos, bet ne 
tiek, kiek maistas. Šiaip daik
tų urminės kainos pakilo tik
tai 1.1 procento.

1974 metų lapkričio 5 dieną 
staiga mirė Kauno Medicinos 
instituto bendrosios chirurgi
jos katedros vedėjas, Lietu
vos TSR nusipelnęs gydyto
jas, profesorius Telesforas 
Šiurkus.

Tel Aviv. - Rugs. 27 dieną 
Izraelio lėktuvai vėl bombar
davo Lebanono teritoriją. 
Nuostoliai nežinomi.

____ ■ _____ -t - L. - , —

Vėliausios 
žinios

Washingtonas. - Atstovų 
Buto komitetas nutarė nu
mušti mokesčius 1975 metais 
tiems, kurių metinės pajamos 
žemiau $15,000. Sumažini
mas paliečia apie 40 milijonų 
amerikiečių.

o

Nairobi, Kenya. - Praeitą 
antradienį čia ištiko vokiečių 
keleivinį lėktuvą nelaimė. Ja
me buvo apie 150 keleivių. 
Didelė jų dauguma žuvo, 

o

Beit Shean, Izraelis, - Trys 
arabai teroristai nužudė ke
turis žydus. Juos Izraelio 
policija nušovė, o įtūžę gy
ventojai jų lavonus kaimo 
aikštėje sudegino.

o

New Yorkas. - Brooklyno 
prokuroras Mr. Gold prane
ša, kad yra išduoti apkaltini
mai prieš 157 žmones. Jiems 
primetama nelegališkas gem- 
bliariavimas. Bus suareštuoti 
ir teisiami.

o

Paryžius. - Lapkričio 19 
dieną įvyko darbo unijų pa
skelbtas vienos dienos strei
kas prieš infliaciją. Miestuose 
Susisiekimas buvo suparaly
žiuotas.

o

Washingtonas. - Angliaka
sių streikas tebesitęsia. Eina 
derybos tarp unijos ir kompa
nijų atstovų, bet be rezulta
tų.

o

United Nations, N. Y. - 
Jungtinių Tautų sekretorius 
Waldheim planuoja vėl vykti 
į Vidurio Rytus taikos reika
lais.
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Moterų reikalai N. Y. teisme
Šešios stambiojo kapitalistų organo “N. Y. Times” darbi

ninkės traukia laikraštį teisman. Jos sako, kad dienraštis 
laužo 1964 metų Civilinių Teisių Įstatymą, praktikuodamas 
prieš moteris diskriminaciją. Jos nurodo, kad laikraštis 
moterims daug mažiau moka, negu vyrams, nors jos turi 
lygias kvalifikacijas ir lygiai gali atlikti ir atlieka darbą, kaip 
ir vyrai. Be to, moterys yra statomos į prastesnius, 
žemesnius darbus. Tai yra įstatymo pažeidimas ir laužymas.

Byla labai įdomi. Ji gali tapti istorine byla. Šių moterų 
laimėjimas gali tapti labai svarbiu precedentu. Jis paliestų 
ne tik “N. Y. Times” 600 darbininkių, bet darbininkes visur. 
Todėl visi geros valios amerikiečiai linki joms pilniausio 
pasisekimo.

Tik keista, kad mūsų sesės tiek daug kalbėdamos apie 
išsilaisvinimą, iki šiol nepasistengė pačiu mastu panaudoti 
teismus prieš diskriminaciją. Sunkiai ir ilgai buvo kovota už 
1964 metų Civilinių Teisių Įstatymą, draudžiantį samdoje ir 
darbuose praktikuoti diskriminaciją prieš moteris. Jo 
.nesilaikymas įmonėse neturi jokio pateisinimo. Jose dirban
čios moterys turėtų nesidrovėti panaudoti teismus savo 
teisių gynimui.

Klasių kova verda ir Izraelyje
“Izraelis yra kapitalistinė valstybė, kapitalistų operuoja

ma ir naudojama savo interesams”, sako “Daily World” 
redakcija. “Jei dar kam buvo feikalingas tos tiesos 
įrodymas, tai jam suteikė Izraelio darbininkai, kurie per 
visą šalį sustreikavo, protestuodami prieš valdančiąją klasę, 
kuri finansavimui savo karinės politikos visą sunkiausią 
suvertė ant darbininkų pečių”.

Dienraštis teisingai nurodo, kad Izraelio darbininkai 
protestuoja ne tik prieš aukštas kainas ir aukštus mokes
čius. Jie taipgi protestuoja ir streikuoja prieš “kapitalistinės 
valdžios politiką, kuri viską atima iš žmonių, kad galėtų 
viską atiduoti karui ir militarizmo finansavimui”.

Ir vėl gražus taikos 
laimėjimasII

Paskutinėmis spalio mėnesio dienomis Tarybų Sąjungoje 
lankėsi Portugalijos vyriausybės delegacija, vadovaujama 
valstybės ministro A. Kunjalo. Įvyko svarbūs pasitarimai. 
Tai matome iš paskelbto bendro komunikato, kuriame, tarp 
kitko, pabrėžiama:

“Abi šalys su pasitenkinimu pažymėjo, kad Tarybų 
Sąjungos ir Portugalijos diplomatinių santykių užmezgimas 
sudarė reikiamas prielaidas Tarybų Sąjungos ir Portugali
jos bendradarbiavimui paruošti ir vystyti.

Draugiškai ir dalykiškai vykusių derybų metu buvo 
nuodugniai pasikeista nuomonėmis apie galimybes ir per
spektyvas plėtoti Tarybų Sąjungos ir Portugalijos Respubli
kos prekybinius, ekonominius, mokslinius bei techninius, 
kultūrinius ir kitokius ryšius.

Salys susitarė pavesti kompetentingoms organizacijoms 
paruošti savo vyriausybėms pasiūlymus, liečiančius konkre
čias Tarybų Sąjungos ir Portugalijos mokslinio bei techninio 
bendradarbiavimo kryptis, kas įgalins artimiausiu metu 
priimti konkrečius sprendimus.

Abi šalys teikia didelę reikšmę Tarybų Sąjungos ir 
Portugalijos kultūriniams mainams ir keitimuisi masinės 
informacijos priemonėmis, kas padės sparčiai susipažinti su 
abiejų šalių pasiekimais mene, literatūroje, švietimo srityje 
ir kitose giminingose srityse.

Tarybų Sąjungos ir Portugalijos delegacijos yra tos 
nuomonės, kad derybos buvo naudingos ir konstruktyvios, 
kad jos prisidės prie tolesnio abiejų šalių suartėjimo, jų 
draugiškų santykių plėtojimo”.

Tarybų Sąjungos ir Portugalijos diplomatinių ryšių 
užmezgimą ir susitarimą dėl bendradarbiavimo įvairiose 
srityse tenka laikyti dar vienu didžiuliu pasaulinės taikos 
reikalo laimėjimu. Tas taipgi parodo, kad Portugalija iš 
tikrųjų žengia pirmyn į naują rytojų.

Prezidentas Fordus bedarbiui:
Tik būk kantrus in viskas bus gerai

IR | KANADĄ 
IMIGRACIJA SMARKIAI 
SUVARŽOMA

Kanadiečių savaitraštyje 
“Tėviškės Žiburiai” (lapkr. 7 
d.) rašoma:

“Imigracijos ministeris R. 
Andras paskelbė suvaržymus 
ateiviams į Kanadą, kurie 
galios iki naujo imigracijos 
įstatymo paruošimo, apie po
rą metų. Visiems ateiviams 
Kanados imigracijos įstaigos 
taiko 100 taškų turinčią kvali
fikacijos nustatymo sistemą. 
Lig šiol, norint imigruoti Ka- 
nadon, pakakdavo 50 taškų. 
Dabar paprastiem imigran
tam jų reikės surinkti 60. Su 
50 taškų bus įsileidžiami tik 
tie asmenys, kurie jau turi 
užtikrintas darbovietes, ir 
specialistai, kurių trūksta 
kaikuriose Kanados vietovė
se, jeigu jie sutiks vykti į jas. 
Tačiau ir šiais atvejais jie bus 
reikalingi Kanados darbo jė
gos įstaigų pareiškimo, kad 
tiems darbams neužtenka ka
nadiečių. Artimais giminėmis 
nebus laikomi broliai bei se
serys, vyresni kaip 21 metų 
amžiaus, ir tėvai iki 60 metų 
amžiaus. Seniau jie visi būda
vo įsileidžiami be eilės. Tiki
masi, kad šie suvaržymai 
ateivių numatytą 250-160,000 
skaičių 1975 m. sumažins 30- 
40,000. Suvaržymai nebus 
taikomi prancūziškai kalban
tiems ateiviams, nes jų labai 
trūksta Kvebeko provincijai. 
Jų skaičių bus stengiamasi 
padidinti imigracijos įstaigų 
atidarymu prancūziškai kal
bančiuose kraštuose”.
“DIDYSIS AŠ” IR JO 
RAGAI

Bostono menševikų laikraš
čio galvočius Sonda sako “va
duotojų” gretose suradęs la
bai pavojingą “Didijį Aš”, 
kuris jau priviręs daug visur 
biauriai neskanios košės. Kur 
tik jis su savo ilgais ragais 
pasišvaisto, ten tik griuvėsiai 
bepalieka. “K.” redaktorius 
aimanuoja:

“Dėl to “Didžiojo Aš” yra 
kilę kone visi mūsų išeivijos 
organizacijų praeities erze
liai. Dėl Jo buvo pačių lietu
vių botagu kone išvaikyta 
mūsų Diplomatinė tarnyba. 
Dėl Jo kone sugriuvo Balfas. 
Dėl Jo spaudoje kiauliškai 
knisami iš kojų talentingi ir 
nusipelnę asmenys. Dėl Jo 
braškinamos L. Žurnalistų 
S-gos plonos sienelės.

O dabar - mūsų “Didysis 
Aš” jau skaldo sunkiai ir ilgai 
su skausmais gimdytą Lietu
vių Bendruomenę. . . Tegul 
dar ir netobulą, šlakuotą ar 
kiek kreivos nosies, bet vis 
dėlto neleistiną mūsų “Di
džiajam Aš” tarsi avelę pa
plauti!

Taigi mūsų “Didysis Aš” 
jau darosi perdaug pavojin
gas. Tuo labiau, kad jis pri
pūstas karčių egoizmo dūmų, 
kad jo principas - “po manęs 
nors ir tvanas”.

Bet kam ta slaptybė? Kodėl 
“K." redaktorius bijo į tą 
nedarvierką pirštu parodyti?
LIETUVIAI IR TEN 
PUIKIAI PASIRODĖ

Pranešime iš Vilniaus sako
ma:

“Iš Belgijos sugrįžo “Sutar
tinės” liaudies instrumentų 
ansamblio koncertinė trupė, 
dalyvavusi nuo spalio 15 d. 
Šioje šalyje vykstančiuose 
Tarybų Sąjungos dienų ren
giniuose. Juos pradėti teko 
garbė Tarybų Lietuvos at
stovams. Pirmąją dieną Vav- 
re buvo atidaryta kilnojamoji 
lietuvių liaudies meno paro
da. Ta proga čia koncertavo 
“Sutartinės” birbynininkų 
kvintetas, kanklininkė L. 
Naikelienė, solistai A. Sta
siūnaitė ir E. Kuodis, Vil
niaus V. Kapsuko universite
to studentų dainų ir šokių 
liaudies ansamblio šokėjų 
grupė. Menininkai per 
pusantros savaitės surengė 
13 koncertų Briuselyje, Lje- 
že, Mole ir kituęse miestuo
se. Belgai labai domėjosi lietu 
vių liaudies menu ir muzikine 
kultūra. Mūsų atlikėjų pasi
rodymai turėjo didelį pasise
kimą".

VAKAR BUČIAVOSI, 
O ŠIANDIEN SPIAUDOSI

Kokios šiandien rietenos 
eina tarp mūsų lietuviškų 
reakcininkų, galima spręsti 
kad ir iš p. P. Stravinsko 
straipsnio “Rankos sudėtos 
maldai, o lupose melas” Chi- 
cagos menševikų laikraštyje. 
Jis kalba apie taip vadinamos 
Lietuvių Bendruomenės va
dus. Tik pasiklausykime:

“Pirmiausia, noriu atkreip
ti visų dėmesį į tą bjaurią 
frontininkų, įskaitant ir jų 
kunigų bei vienuolių hipokri- 
zę, pasireiškiančią tuo, kad 
jie vieną skelbia, o visai kitą 
daro.

Sudėtos rankos maldai ir 
begėdiškas melas lūpose. . .

Frontininkai save vadina 
“gerais katalikais”, o jų kuni
gai ir vienuoliai, pasigrobę 
katalikų spaudą į savo nela
bai švarias rankas, dedasi 
“gerais” lietuvių dvasios va
dais.

Ak, kiek tos hipokrizės ir 
šlykščiausio melo būta jų 
“Drauge” ir “Darbininke”, 
net ir “Pasaulio Lietuvyje”, 
tai tik, Dieve, jiems atleisk. 
SMERKIA LEITENANTO 
CALLEY PALEIDIMĄ

Su giliu pasipiktinimu 
“Daily World” savo vedama
jame lapkričio 13 d. kalba 
apie pranešimą, kad leitenan
tas Calley bus paleistas iš 
kalėjimo tik trejus metus 
palaikytas kalėjime. O jis 
buvo teismo rastas kaltu už 
nužudymą dvidešimt dviejų 
nekaltų civilinių vietnamiečių 
1968 metais. Dienraštis sako:

“Paleidimas Įeit. Calley, 
kaip ir pasielgimas su Spiro 
Agnew ir Richard Nixonu, 
parodo, kad mes šioje šalyje 
turime dvejopą baudimo 
standartą' - vieną kapitalizmo 
aukoms, o kitą kapitalizmo 
agentamsl”.

Laikraštis sako, kad Įeit. 
Calley neturėjo būti paleis
tas, kad jis turėjo atlikti 
pilną nusipelnytą bausmę. 
ANGLIŠKO PAŽANGAUS 
DIENRAŠČIO VAJUS

Dienraščio “Daily World” 
administracija vėl kreipiasi į 
savo skaitytojus su prašymu 
finansinės paramos. Pasiro
do, kad vajus sukėlimui 
$100,000, kuris turėjo baigtis 
su lapkričio 5 diena, davė 
tiktai apie $35,000. Tuo būdu 
administracija nutarė vajų 
pratęsti iki gruodžio 10 die
nos. Ji sako, kad be šimto 
tūkstančių dolerių paramos, 
dienraštis negalės išsilaikyti.

Pradžioje gruodžio mėnesio 
“Daily World” minės savo 
50-ąją sukaktį. Bus tam tiks
lui ruošiama daug parengi
mų. Tikimasi, kad jie duos 
geros laikraščiui finansinės 
paramos.
GRAŽIAUSIAM
TIKSLUI

Spalio 31 d. savaitraštyje 
“Gimtasis kraštas” skaitome 
tokį pranešimą:

“Lietuvos TSR Ministrų 
Taryba nutarė skirti lėšas, 
gautas respublikos darbo 
žmonėms dalyvaujant visasą
junginėje komunistinėje tal
koje 1974 m. balandžio 20 
dieną: 1,2 milijono rublių - 
100 lovų gimdymo namų ir 
moterų konsultacijos (polikli
nikos), kuri per pamainą ga
lės priimti 250 pacientų, sta
tybai Šilutėje 1975-1976 m. ir 
1,4 milijono rublių - 600 vietų 
vidurinės profesinės techni
kos mokyklos komunalinio 
ūkio specialybių darbinin
kams rengti komplekso (su 
bendrabučiu) statybai Kap
suko mieste 1975-1977 m.”

LAIŠKAI
Mieli laisviečiai!

Šiandien laiškanešis atnešė 
“Laisvę”, kaip ir visados. Bet 
pažvelgęs į pirmąjį puslapį, 
tiesiog nustebau: paveikslas 
pažįstamas! Skaitau: “Dr. 
Antanas Petriką mirė”.

Veliorlį Petriką iš jo raštų 
'pažinojau seniai. Bet ypatiš- 
kai jo niekuomet nebuvau 
sutikęs. Tik kuomet lankė
mės Tarybų Lietuvoje prieš

porą metų, Vilniuje, Nerin
gos restorane susipažinome 
su velionio žmona ir kartu su 
ja važiavome į ligoninę, kur 
gulėjo Antanas Petriką. Lan
kėme jį bent porą kartų.

Už keleto dienų jis apleido 
igoninę ir tada teko su juo 
nuoširdžiai pasikalbėti. Jis 
9uvo įdomus ir gero velijan
tis žmogus. Apie gyvenimą 
is kalbėjo nuosaikiai ir rim

tai, nieko neslėpdamas ir ne
perdėdamas.

Nuoširdžiausia užuojauta 
velionio artimiesiems.

J. Kanceris 
Miami, Fla.

Vilnius, 1974.XI.il.
Brangi Margareta 
Petrikiene,

Dėkojame už telegramą ir 
nuoširdžiai užjaučiame Jums, 
Jūsų skaudžioje nelaimėje, 
mirus daktarui Antanui Pet
rikai. Gilią užuojautą Jums 
perduodame ir nuo meninin
kų skulptorių Bogdanų, Tau- 
rinskų, Jurgaičių, Ankevi- 
čiaus ir nuo daugelio kitų 
Jūsų pažįstamų ir bičiulių, 
gyvenančių Vilniuje ir Paeže
riuose. Daktaro ir rašytojo 
A. Petrikos netekome. Ta
čiau jis mums, kaip ir kitiems 
mūsų krašto gyventojams, 
pasilieka ir atmintyje ir šir
dyje. Jo meilė savo gimtajam 
kraštui, jo kultūrai, jo tvirtas 
tikėjimas į dar didesnius mū
sų krašto pasiekimus visose 
gyvenimo srityse sieja jį su 
mumis. Mums istorikams jo 
atminimas tuo labiau gerbti
nas, jog jis paliko didelį indelį 
nušviesdamas ne tik Pažan
giųjų JAV lietuvių visuome
ninį gyvenimą, bet pateikė 
daug spausdintos medžiagos 
ir apie savo gimtojo krašto 
visuomeninius veikėjus: kul
tūros baro darbuotojus, me
nininkus, rašytojus.

Su pagarba Jūsų bičiuliai —
Kapočių šeima.

1974 m. lapkričio 11 d.

“Laisvės” redakcijai
Netikėtai mirus žymiam vi

suomenės veikėjui, rašytojui, 
gydytojui ir gerarū mūsų bi
čiuliui Antanui Petrikui, gi
liai liūdime kartu su velionio 
giminėmis, artimaisiais, 
bendradarbiais ir visais jį 
pažinojusiaisiais.

Ed. Selelionis
“Sveikatos apsaugos” 

žurnalo redakcijos kolektyvo 
vardu vyriausiasis 

redaktorius

“Laisvė” Redakcijai.

Įžymaus kultūros veikėjo, 
gabaus publicisto ir literato 
daktaro Antano Petrikos tau

eriai širdžiai nustojus plakti, 
j reiškiame gilią užuojautą ve
lionio šeimai ir visiems pa
žangiesiems JAV lietuviams.

Julius ir Irena Būtėnai 
Vilnius

GĄSDINIMAS AR RIMTAS PAVOJUS?
Šioje šalyje yra susidaręs Komitetas Už Demokratinę 

Ispaniją. Šiomis dienomis jis išleido atsišaukimą, kurį ir mes 
gavome. Jame nurodoma, kad Ispanija gali tapti antruoju 
Vietnamu.

Pasirodo, kad Ispanija yra Amerikos ginkluotų jėgų 
okupuotas kraštas. Prie atsišaukimo pridėtas sekamas 
žemėlapis, kuriame parodoma, kaip šiandien Ispanijoje 
Amerikos militarinės jėgos yra išsidėsčiusios.
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E. Baskaitis

“Mėlynoji žąsis” 
nagus galanda

Daugelio užsienio laikraš
čių antraštėse vėl sumirgėjo 
žodžiai “Mėlynoji žąsis”. . . 
Afrikoje visi puikiai žino, kad 
taip yra pasivadinusi prieš 
keletą metų rasistinės Pietų
Afrikos respublikos teritori
joje įsteigta ultrareakcinė or
ganizacija, verbuojanti bal
tuosius samdinius baudėjus. 
Si organizacija pastaraisiais 
metais formavo ginkluotas 
rasistų gaujas kovai prieš 
Afrikos nacionalinį išsivaduo
jamąjį judėjimą, susidoroji
mui su patriotais.

Gerai žinoma ir tai, kad šią 
nusikalstamą “Mėlynosios žą
sies” veiklą dosniai apmokė
davo ne tik Pietų Afrikos, bet 

i ir stambios Vakarų pasaulio 
kompanijos, norinčios žūt būt 
išsaugoti Afrikoje kolonijinę 
sistemą, grobti šio žemyno 
gamtos turtus. Samdomų 
galvažudžių “instruktoriais” 
buvo PAR reguliariosios ka
riuomenės karininkai.

Dabar “Mėlynoji žąsis” vėl 
nagus galanda. Ir neatsitikti
nai. Juk niekada kononizato- 
rių pozicijos Afrikoje nebuvo 
tokios silpnos," kaip dabar. 
Visiškai neseniai pagaliau ta
po laisva buvusioji “portuga
lų” Gvinėja” (Bisau); ji jau 
priimta SNO nariu. Ruošiasi 
iškilmingai pasiskelbti nepri
klausoma kita Portugalijos 
kolonija - Mozambikas. Nau
joji Portugalijos vyriausybė 
nutraukė daugelio metų kolo
nijinį karą Angoloje, ir nebe
tenka abejoti, kad daug ken
tėjusi Angolos liaudis taip 
pat įgys ilgai lauktą laisvę.

Iš esmės dabar, žlugus Por
tugalijos kolonijinei imperi
jai, paskutine kolonizatorių 
rasistų tvirtove Afrikos že
myne liko PAR ir Pietų Ro- 
dezija, kur dar nepanaikinti 
antiliaudiniai “baltųjų mažu-

R. Cėsna

Lietuviškas 
cementas

Penkiasdešimt gyvenamų
jų namų po aštuoniasdešimt 
butų galima pastatyti iš ce
mento, kurį šiemet virš plano 
pagamino Darbo Raudono
sios Vėliavos ordino TSRS - 
50-mečio Akmenės cemento 
gamykla.

Naujoji Akmenė, kurios 
vardą šalis išgirdo prieš porą 
dešimtmečių, paleidus pirmą
ją cemento gamybos liniją, 
šiandien yra svarbus taškas 
Tėvynės ekonominiame že
mėlapyje. Ešelonai su lietu
višku cementu rieda ne tik į 
Lietuvos statybų aikšteles. 
Volgos automobilių gamybos 
milžinas Toljatyje ir Nureko 
hidroelektrinė Kirgizijoje, 
Karnos automobilių gamykla 
Naberežnyje Celnuose ir Vo
ronežo atominė elektrinė - 
visos šios ir daugelis kitų 
statybų neapsiėjo be aukštų 
markių cemento, kurio vienu 
didžiausių tiekėju tapo Ak
menės cemento gamintojai. 
Dabar Lietuvoje tiek pasiga
minama cemento, kad dalį jo 
galima perleisti kitoms res
publikoms, parduoti socialis
tinės sandraugos šalims.

Cementininkai juokauja,

mos” režimai. Beje, ir Pie
tų Afrikos respublikoje bei 
Pietų Rodezijoje pastaruoju 
metu vis aktyvėja patriotų 
būriai, kurie pasiekia kovos 
pergalių susirėmimuose su
baudėjų daliniais.

Šiaip ar taip, bet kaip tik 
PAR po “Mėlynosios žąsies” 
sparneliu skubiai formuojami 
ginkluoti baltųjų samdinių 
būriai įsiveržimui į Mozambi
ką ir Angolą, siekiant paso
dinti ten prie valdžios rasis
tus. Kaip tik į Pietų Afriką 
veda pėdsakai sąmokslinin
kų, neseniai išprovokavusių 
ginkluotus susirėmimus Mo
zambike, mėginusių sukliu
dyti normalizuoti padėtį šioje 
šalyje.

Tuščios kolonizatorių vil
tys, kad jiems pavyks su
stabdyti tautų kovą dėl ne
priklausomybės. Ir “Mėlyna
jai žąsiai” seniai paruoštą 
vieta istorijos sąšlavyne.

JADVYGA PASKAUSKIENE

Jovarai ant kalno
Ant kalno jovarai.
Ak, jovarai žalieji, 
Kodėl gi taip vėlai 
Ant kalno sužydėjotl

Jums žiedus nušalnos,— 
Blokš vėjas juos j žemę. 
Apkals ledai žiemos 
Jus, jovarėliai mano.

— Nebijome šalnų,— 
Ant kalno saulės būstas, 
Ir mūs žiedų švelnių 
čia vėjai nenupusto.

LEONA KORKUTIENĖ

''-jtfūsų diena
Nors dar maža, 
Tu jau matai 
Akmenyje jūros dieną.

Kad ir maža, 
O jau girdi 
Akmenyje jūros dainą.

Sūri kaip ašara, 
Kaip jūros puta, 
Tyra kaip gintaras 
Mūsų diena.

kad pagal jų produkcijos nau
dotojų adresus galima moky
tis Tarybų Sąjungos geogra
fijos. Bet tą patį galima pada
ryti ir pasidomint, kas paga
mino Naujojoje Akmenėje 
sumontuotas mašinas bei 
įrengimus. Šį stambų staty
binių medžiagų industrijos 
centrą padėjo statyti visa 
šalis. Vien septintajai linijai 
įrengimų atsiuntė beveik 
trys šimtai įmonių iš broliškų 
respublikų.

. . .Dieną naktį be perstojo 
alsuoja galingos krosnys, 
gamindamos statybų pagrin
dą - cementą. Stiprų, atsparų 
pačioms “agresyviausioms” 
chemijos medžiagoms, gerai 
išlaikiusį egzaminą aukščiau
siuose pastatuose, sudėtin
giausiuose hidrotechniniuose 
statiniuose. Geologai tvirti
na, kad Naujosios Akmenės 
pašonėje esančių klinčų - 
svarbiausios cemento žalia
vos - pakaks dar daugeliui 
metų. _____

Ankara. - Turkijoje paga
liau susidarė nauja vyriausy
bė. Ji susideda net iš kelių 
part i jų.

GEDIMINAS SAPETKA

Upelio kaspinas įnyra 
Į šilo kilpą — žalią sagtį. 
Iš vėjo rankų uogos byra 
Lyg į pintinę — šviesią naktį.

Sušunkam... Klausomės išėję, 
Ar mūsų aidas atsiliepia. 
Jau mamos žlugtą atvelėjo. 
Jau ajerais apgriuvo lieptai.

Apglėbsim tolį — gerą draugą. 
Vagas suarsim... Dar sugrįšim, 
Kur kiekvienam iš mūsų auga 
Po baltą beržą — baltą kryžių.

DANGUOLĖ GRIGONYTĖ

*

Jau baigias vasara alsi, 
jau virkdo vakarą žiogai. . 
Kur tu slepiesi — debesy! 
Kodėl slepiesi — pavargai!

Tave rugsėjyje pagaus 
delnai voratinklių linksmų 
Ir nuridens lyg iš dangaus 
skaidriausią juoką — dovanų.

Juk nematei, juk nematei, 
kaip sensta kalvos vakare, 
kaip verkia žilstanti giria, 
kad nepareina jos valkai, 
kaip linksta vieškelis kupron. 
kaip tyliai kerpėja akmuo, 
kai ramūs žingsniai vakarop — 
namo namo namo namo.

1974.XI.il
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Naujuosiuose operos 
ir baleto rūmuose

Naujieji operos ir baleto teatro rūmai Vilniuje.
/ T. Žebrausko nuotrauka

“Ave, vita!” - tai nauja 
kompozitoriaus Vytauto Klo
vos opera, kurios premjera 
Spalio švenčių išvakarėse 
pradėjo kūrybinę biografija 
naujieji Lietuvos TSR akade
minio operos ir baleto teatro 
rūmai, savo didingais vario 
kuorais gražiai įsikomponavę 
į turtinga Vilniaus architek
tūra.

— Į teatrą žmonės eina 
kaip į šventę, - pasakoja šių 
rūmų projekto autorė, archi
tektė Nijolė Bučiūtė, - Tad aš 
ir stengiausi, kad toji šventė 
prasidėtų nuo pat pirmųjų 
teatro laiptelių, kad nepap
rastas, puošnus interjero de
koras suptų žmogų ir erdvio
je fojė, ir marmuro mozaika 
išklotame rūbinių vestibiuly
je, laiptinėse ir pačioje salė
je. Beje, salėje toji “architek
tūrinė šventė” tarsi kiek pris
lopinama - virš parterio lyg 
kokie jaukūs lizdeliai kyla 22 
nedideli balkonai - ložės, 
ramiai žalsvos spalvos kėdžių 
apmušalai, į akis nekrentan- 
tys šviestuvų gaubtai. Pir
menybė čia atiduodama sce
nai.

Moderniški įrengimai
Scena - (mes su architekte 

ją apžiūrėjome, kai meistrai 
čia ruošė dekoracijas premje
rai) - primena modernios įmo
nės gamybinę aikštelę. Sudė
tingos automatikos valdomi, 
norimu greičiu sukasi scenos 
grindų ratai, keičiasi plokštu
mų aukščiai, kampai. Scenos 
“kišenėse” - metalinės kon
strukcijos, mechanizmai, tro
sai, valdymo pultai. Vien tik 
šviesos efektams yra sumon
tuota 200 linijų, kurias auto
matiškai valdo mažagabariti- 
nis amerikietiškas kompiute
ris “Nova-1210”, užprogra
muojamas kiekvienam spek
takliui pagal scenografijos 
planą. Vokietijos Demokrati
nės Respublikos Drezdeno 
firma pagamino teatrui sce
nos valdymo įrengimus. De
koracijų pakėlimo mechaniz
mai pirkti Varšuvoje. Garso 
stiprintuvai - Leningrado ga
mybos, eletreoninės sistemos 
- suomiškos. . . Tai tik keli 
pavyzdžiai, bylojantys apie 
tai, jog šį puikų rūmą, kokio 
čia dar niekada nebuvo, pa
dėjo statyti beveik visos Ta
rybų Sąjungos respublikos, 
kad daug kas jam pirkta iš 
užsienio šalių.

— Suprojektuoti teatrą 
ilniuje, labai savitos archi

tektūros seno miesto centre, 
pastebi N. Bučiutė, - buvo 

Naujųjų Vilniaus operos ir baleto teatro rūmų fojė.
T. Žebrausko nuotrauka

t

tikrai nelengva. Apsunkino 
darbą dar ir tai, kad statybai 
buvo paskirta nuožulni aikš
telė, iš visų pusių apsupta 
judriomis gatvėmis - Liudo 
Giros, Vienuolio, Karolio Po
žėlos. . . Juk, paprastai, 
teatrui reikalingas ūkinis kie
mas su sandėliais, dekoracijų 
pakrovimo rampomis ir kitais 
visiškai neišvaizdžiais daly
kais. Kur juos paslėpti atvi
roje aikštelėje? Teko griebtis 
neįprasto būdo: kiemas įkom
ponuotas teatro rūmų vidu
ryje ir iš gatvės apie jo 
buvimą niekas nė neįtaria. 
Kuriant projektą, teko spręs
ti daugiau tokių sunkių užda
vinių.

— Scenos menui pas mus 
dabar sudarytos tikrai nuo
stabios sąlygos, - pastebi 
teatro direktorius, kompozi
torius Vytautas Laurušas. - 
Apie tokį teatrą lietuviškos 
operos tėvas Kipras Petraus
kas tikriausiai nė svajoti ne
drįso. Tai įpareigoja ir skati
na menininkus siekti naujų, 
dar didesnių kūrybinių laimė
jimų. Pagarbą lietuviškosios 
operos istorijai išsakys čia 
pastatyta Kipro Petrausko 
skulptūra, kurią specialiai 
naujajam teatrui sukūrė Le
nino premijos laureatas Gedi
minas Jokūbonis.

Teatro aikštelėje dar triūse 
statybininkai, o bilietai į vi
sus lapkričio mėnesio spek
taklius jau buvo išparduoti. 
Mėgsta vilniečiai savo operą, 
traukia čia minios iš kitų 
miestų, kitų respublikų.

Pirmajame naujojo teatro 
sezone, be V. Klovos operos 
“Ave, vita!”, apdainuojančios 
lietuvių proletarinį poetą Ju
lių Janonį, žiūrovai pamatys 
baletus - P. Čaikovskio “Gul
biu, ežerą”. Juozeliūno “Ant 
marių kranto”, Š. Guno operą 
“Faustą”, A. Borodino “Kuni
gaikštį Igorį”. Ruošiama dar 
viena lietuviška opera - V. 
Barkausko “Legenda apie 
meilę”.

Gruodžio 31-ąją, kaip ir 
kasmet, Vilniaus operoje vėl 
skambės tradicinė “Travia
ta”. Po Naujųjų metų reper
tuarą papildys dar devyni 
spektakliai.

Žiūrovų salėje - 1149 vie
tos. Teatro darbuotojų šei
moje - 50 solistų, 90 orkest
rantų, choras ir korde
baletas, jau neskaitant 169 
inžinierių ir technikų, pagal
binių darbuotojų, dekoracijų 
meistrų.

Tarptautinėmis temomis

Tarybų Sąjungos ir Vakarų 
Vokietijos santykiuose naujas 

bendradarbiavimo etapas
V. Pilkauskas

Vokietijos Federatyvinės 
Respublikos kanclerio H. 
Smito vizitas į Tarybų Sąjun
gą, jo susitikimai ir pokalbiai 
su TSKP CK Generaliniu 
sekretoriumi L. Brežnevu ir 
kitais Tarybų Sąjungos vado
vais, vizito metu pasirašyti 
susitarimai pradėjo naują 
svarbų etapą Tarybų Sąjun
gos ir Vakarų Vokietijos san
tykiuose, pakėlė juos į aukš
tesnį lygį.

Politinėje plotmėje TSRS 
ir VFR susitarė reguliariai 
konsultuotis svarbiais dviša
lių santykių klausimais ir dėl 
tarptautinių problemų, pana
šiai, kaip jau daugelį metų 
praktikuojama TSRS santy
kiuose su Prancūzija ir Jung
tinėmis Amerikos Valstijo
mis.
Labai reikšmingos sutartys
Ekonominėje plotmėje tai 

reiškia perėjimą prie stam
baus masto ilgalaikio bendra
darbiavimo, prie abiejų šalių 
pramonės kooperavimo. 1970 
metų pradžioje, netrukus po 
to, kai į valdžią prie Reino 
atėjo Branto vyriausybė, bu
vo pasirašytas pirmasis susi
tarimas Esene, pagal kurį 
numatyta, kad Tarybų Są
junga tieksVokietijos Federa
tyvinei Respublikai gamtines 
dujas mainais už Vakarų Vo
kietijos tiekiamus didelio 
skersmens vamzdžius ir kitus 
įrengimus dujų pramonei. 
Dabar bendradarbiavimas 
šioje srityje įgavo tikrai di
džiulį mastą ir ilgalaikį pobū
dį. Šio H. Šmito vizito į 
Maskvą metu pasirašytas 
trečiasis susitarimas dėl 
gamtinių dujų ir vamzdžių 
savitarpio tiekimo laikotar
piu nuo 1978 metų iki 2,000 
metų!

VFR kanclerio H. Šmito 
vizito metu buvo pasirašyti ir 
kiti svarbūs dokumentai, jų 
tarpe susitarimas dėl tolesnio 
ekonominio bendradarbiavi
mo, susitarimas, pagal kurį 
VFR bankai suteiks Tarybų 
Sąjungai 1,5 milijardo mar
kių ilgalaikį kreditą.

Bendradarbiavimo 
sričių įvairumas

Abiejų šalių naudingas sa
vitarpio bendradarbiavimas 
plėtojamas, ne tik įsisavinant 
dujas ir kitas naudingąsias 
iškasenas, bet ir tokiose sri
tyse, kaip atominė energeti
ka, spalvotoji ir juodoji meta
lurgija, naftos chemija, 
automobilių gamyba (pavyz
džiui, eilė Vakarų Vokietijos 
firmų tiekia įrengimus Ka
rnos automobilių gamyklai). 
Vystoma pramonės koopera
cija. Būdingas jos pavyzdys - 
Vakarų Vokietijos “Krupo”, 
“Zalogiterio” ir “Korfo” firmų 
dalyvavimas statant prie 
Kursko didelį metalurgijos 
kombinatą, kuris dirbs nauju 
tiesioginio geležies gavimo iš 
rūdos metodu. Kombinatas 
tieks Vokietijos Federatyvi
nei Respublikai dalį savo 
produkcijos kaip užmokestį 
už Vakarų Vokietijos įrengi
mus.

Tarybų šalis tiekia Vakarų 
Vokietijai ne vien tik dujas ir 
kitą žaliavą. Vis didesnę pa
klausą VFR rinkoje turi tary
binės staklės, keleiviniai lėk
tuvai “JAK-40”. Jau ne pir
mus metus Reinu kursuoja 
tarybinės “Raketos”, o Ham- 
burgo-Monrealio linija regu
liariai plaukioja Tarybų Są
jungos gamybos sausakrūviai 
laivai.

Prekybos didėjimas
Plečiasi Tarybų Sąjungos ir 

Vakarų Vokietijos prekių 
apyvarta, kuri šiemet, kaip 
manoma, pasieks rekordinę 
sumą - 2 milijardus rublių ir 
trigubai viršys 1971 metų 
•y gi.

Visa tai esminio posūkio 
Tarybų Sąjungos ir Vakarų 
Vokietijos santykiuose rezul
tatas. Pradžią šiam posūkiui 
davė 1970 metais pasirašyta

istorinė Maskvos sutartis. 
Per praėjusius ketverius me
tus nemaža nuveikta normali
zuojant ir gerinant VFR ir 
Tarybų Sąjungos santykius, 
šalinant “šaltojo karo” nuosė
das juose, užmezgant abiejų 
šalių bendradarbiavimo ir ge
ros kaimynystės santykius, 
gerinant jų sąveiką tarptau
tinėje arenoje, konkrečiai, 
užtikrinant Europos saugu
mą. Kaip nurodė L. Brežne
vas, spalio 28 d. kalbėdamas 
per pietus Kremliuje, dabar 
uždavinys yra plėsti ir gilinti 
tai, kas pasiekta, kad mūsų 
valstybių savitarpio santy
kiams būtų suteiktas naujas 
pozityvus turinys.
Santykių gerinimui opozicija

Suprantama, tai nelengva. 
Vokietijos Federatyvinėje 
Respublikoje dar yra gana 
įtakingų jėgų, ypač stambiojo 
kapitalo partijoje KDS/SKS, 
kurios norėtų pasukti istori
jos ratą, atgal. Siekdamos 
kliudyti toliau normalizuoti 
Tarybų Sąjungos ir Vakarų 
Vokietijos santykius, jos, pa
vyzdžiui, mėgina vėl kelti 
Vakarų Berlyno klausimą, 
kuris, kaip žinoma, suregu
liuotas keturšaliu susitarimu.

Tačiau ne šios jėgos dabar 
kuria politinį klimatą prie 
Reino. Didžioji dauguma 
VFR piliečių yra už tai, kad 
toliau vystytųsi ir gerėtų 
santykiai su Tarybų Sąjunga 
abiejų šalių tautų interesais, 
tvirtos taikos Europoje ir 
visame pasaulyje interesais.

Margareta ir dr. Antanas Petriką savo bute

Povilui 
Berkavičiui 

80

Jaunam Lietuvos operos 
teatro simfoniniam orkestrui 
didelė parama buvo 1929 m. 
iš Rygos į Kauną atvykęs 
violončelistas Povilas Berka- 
vičius. Jis kūrybingai ėmėsi 
vadovauti orkestro violonče
lių grupei, jo grojimo kultūra 
greitai persiėmė ir visas or
kestras.

P. Berkavičius prisimena, 
kad muzika jį traukė iš pat 
ankstybos jaunystės. Vos 
baigęs vidurinę, 17 metų jau
nuolis išvyksta į Leipzigo 
konservatoriją. Šalia muzi
kos studijų netrukus pradėjo 
lankyti universiteto medici
nos fakultetą. Šios profesijos 
praktinę reikšmę teko pajus
ti, kilus pirmam pasauliniam 
karui, kai mobilizuotas jau
nuolis dirbo karo gydytojo 
padėjėju. Toliau tęsti mediko 
veiklą nebuvo noro, nors 
1921 m. Tartu universitete 
jis ir įsigijo mediko diplomą. 
Mes, Kauno muzikantai, iš 
draugiškos pagarbos P. Ber- 
kavičiui vadindavome jį “dak
taru”, o jis apie mediciną 
retai kada beužsimindavo. . .

Išvijus hitlerinius okupan
tus iš Kauno P. Berkavičius 
aktyviai įsijungė į atstatymo 
darbus sugriautame konser
vatorijos ūkyje. Jis visa 
energija imasi ruošti muzikos 
instrumentalistų kadrus per 
karą nukentėjusieips Tarybų 
Lietuvos orkestrais. 1949 
m. konservatoriją perkėlus į 
Vilnių, išryškėjo plačios gali
mybės pritraukti naujas pe
dagogines jėgas. Čia P. Ber
kavičius tapo profesorium,Jso 
dekano pareigas eina iki šios 
dienos. \

Dėkojame M. Petrikienei
ir jos šeimai

Margaret Petrikienė, pagerbdama savo vyro išreikštus 
žodžius jam gyvam būnant, paaukojo “Laisvei” $500.

Jos giminės, matydami, kad gėlių prie karsto jau gana 
daug, nusitarė paaukoti jų švogerio ir dėdės laikraščiui,
vietoj pirkti gėlių. Aukojo:

Paulina Cesnavičienė, švogerka .. ....................$10.00
Dolores ir Sol Rinaldi (dukterėčia).. ................ $15.00
Carol ir Bob Partenheimer (dukterėčia)........$15.00

Viso $40.00
Dėkojame Margaretai ir jos giminėms.

Administracija

DAUGIAU IŠ LIETUVOS UŽUOJAUTŲ DĖL 
DR. A. PETRIKOS MIRTIES

Lietuvos TSR Kultūros Ministerija nuoširdžiai užjaučia, 
visą pažangią lietuvių išeiviją, velionio artimuosius, netekus 
ilgamečio kultūros darbuotojo, Lietuvos TSR Nusipelniusio 
Kultūros veikėjo Antano Petrikos.

KULTŪROS MINISTRAS L. ŠEPETYS
Margaritai Petrikienei:

Nuoširdžiai užjaučiame jus skausmo valandą; įžymiam 
pažangiosios išeivijos veikėjui Antanui Petrikai mirus.

GIMTOJO KRAŠTO REDAKCIJA
Kartu su Tarybų Lietuvos darbo žmonėmis ir visa 

pažangiąja išeivija giliai liūdime, netekę vieno įžymiausių 
progresyvių užsienio lietuvių visuomenės ir kultūros veikė
jų, Lietuvos TSR nusipelniusio kultūros veikėjo Antano 
Petrikos, ir reiškiame užuojautą velionio giminėms ir 
artimiesiems.

Lietuvos Draugystės ir Kultūrinių Ryšių 
su Užsienio Šalimis Draugijos Valdybos 
narių vardu

R. PETRAUSKAS 
Prezidiumo Pirmininkas

Mirus Antanui Petrikai, Lietuvos TSR nusipelniusiam 
kultūros veikėjui, pažangiam JAV lietuvių visuomenės vei
kėjui, literatui ir publicistui, kartu su jumis šį skaudų nete
kimą pergyvena ir liūdi Lietuvos TSR žurnalistų sąjungą.

JONAS KAROSAS
DANIELIUS MICKEVIČIUS

Mirus pažangiajam lietuvių išeivijos veikėjui Antanui 
Petrikai, nuoširdžiai užjaučiu velionio šeimą, artimuosius ir 
redakcijos kolektyvą.

Vilniaus Universiteto Rektorius
JONAS KUBILIUS

Giliai nuliūdino žinia dėl įžymaus pažangiųjų Amerikos 
lietuvių visuomenės veikėjo Antano Petrikos mirties. 
Skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame velionio artimuo
sius ir visus pažangiuosius Amerikos lietuvius. Tarybų 
Lietuvos darbo žmonės šventai saugos šviesų Antano 
Petrikos atminimą.

MOTIEJUS ŠUMAUSKAS

Gimtojo Krašto 
puslapis angliškai
Lapkričio 14 diena. - Šian

dien Kultūrinių Ryšių su Už
sienio Lietuviais Komiteto 
laikraštis “Gimtasis Kraštas” 
pirmą kartą išspausdino pus
lapį anglų kalba. Jis skiria
mas tiems tautiečiais, kurie 
užaugę toli nuo tėvynės, bet 
gyvai domisi tėvų žeme.

Puslapyje spausdinamas 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos prezidiumo pir
mininko Motiejaus Šumausko 
pasikalbėjimas su “Gimtojo 
Krašto” korespondentu apie 
šiandienį Tarybų Lietuvos 
gyvenimą, “Tiesos” redakto
riaus Alberto Laurinčiuko 
straipsnis, “Kaip lašelis tyro 
gintaro”, Salomėjos Neries 
eilėraštis, kurį į anglų kalbą 
išvertė Lionginas Pažusis.

Puslapis iliustruotas Tary
bų Lietuvos žemėlapiu ir Vil
niaus miesto panoramine 
nuotrauka. V. Petkevičienė

Sveikindami nusipelniusį 
meno veikėją prof. P. Berka- 
vičių su jo 80 metų jubilie
jum, prisimename šio gar
bingo žmogaus nuveiktus 
darbus. Ne viena jo paruošta 
konservatorijos laida papildė 
Lietuvos orkestrus gerais 

mo
kymo įstaigas gerais peda
gogais, Matas Buivydas

ŽADA IŠTIRTI CUKRAUS 
KAINOS TOKI PAKILIMĄ

Šių metų pradžioje galėjai 
cukraus svarą nusipirkti Už 
18 centų. Šiandien jau turi 
mokėti 55 centus. Numato
ma, kad už dienos kitos cuk
raus svaras pakils iki 65 
centų!

Justicijos Departamentas 
ir Algų-Kainų Taryba žada 
ištirti ir surasti “kaltininką” 
už tokį cukraus pabrangimą. 
Tyrinėjimas nieko neduos, 
nes juk visi žino, kad kaltos 
yra kapitalistinės monopoli
jos, bet nė vienas valdžios 
organas nesiima jokių žygių 
jas patraukti atsakomybėn. 
Prezidentas Fordas dar nėra 
nė žodžio išsitaręs prieš tas 
monopolijas.

Plungės rajono ‘‘Socialistinio kelio” kolūkio melžėjos po 
melžimo..,.

T. Žebrausko nuotr.

Panevėžio 
naujienos

NAUJAS PRAMONES 
OBJEKTAS

Lietuva, Baltarusija ir Lat
vija gamtines dujas gauna iš 
Ukrainos. Netoli Panevėžio 
pastatyta dujų kompresorinė 
stotis. Septyni galingi kom
presoriai vasaros mėnesiais 
susikaupusį dujų perteklių 
perpumpuos į požemines sau
gyklas, o žiemą iš rezervuaro 
jos bus perduodamos trijų 
broliškų respublikų pramo
nės įmonėms ir gyventojų 
poreikiams.

Į 13 užsienio šalių
Nėra to mėnesio, kad di

džiausia miesto įmonė - “Ek
rane” gamykla nesulauktų 
svečių. Atvyksta pas Pane
vėžio kineskopų gamintojus 
žmonės iš giminingų kitų ta
rybinių respublikų įmonių, 
neretai pabuvoja ir užsienio 
valstybių atstovai. Štai visai 
neseniai tris dienas "Ekrane” 
viešėjo Suomijos radijo ir 
televizijos firmos “Salora” 
darbuotojai. Svečiai domėjosi 
įmonės gaminiais, jų ekspor
to techninėmis sąlygomis ir 
pageidavo, kad jau ateinan
čiais metais panevėžiečiai pa
tiektų jų firmai 20-30 tūk
stančių kineskopų.

Su kokybės ženklu '
Džiugi žinia aplankė “Tul

pės" suvenyrų gamybos įmo
nės kolektyvą: dar aštuo- 
niems gaminiams suteiktas 
valstybinis kokybės ženklas. 
Jų tarpe - lovatiesėms, 
rankšluosčiams, staltiesėms. 
Darbo draugai šia proga nuo
širdžiai pasveikino liaudies 
meistres tekstilininkes Ange- 
liūnienę, Stasę Medytę, Oną 
Gasiliūnienę, Birutę Mikulio- 
nienę ir Oną Briedienę, ku
rios sukūrė ir dabar gamina 
taip aukštai įvertintus suve
nyrinius gaminius. Dabar jau 
14 įmonės suvenyrų turi val
stybinį kokybės ženklą.

“Tulpės” suvenyrų, gamy
bos įmonėje dirba daugiau 
kaip 1,300 liaudies meistrų.

Dvi parodos
Dailininką B. Uogintą Ta

rybų Lietuvos meno mylėto
jai pažįsta kaip talentingą 
portretistą. Nauja jo darbų 
paroda atidaryta Panevėžio 
dramos teatro fojė. Joje eks
ponuojami dramaturgo J. 
Grušo, rašytojo V. Petkevi
čiaus, poeto E. Matuzevi- 
čiaus ir daugelio kitų žymių 
kultūros veikėjų portretai.

Miesto parodų rūmuose 
veikia Latvijos TSR Daugpi
lio miesto fotoklubo “Latga
le” narių darbų paroda.

Pusketvirto šimto 
ekskursijų )

Pamatyti garsių šalies arba 
užsienio artistų pasirodymus, 
kurie vyksta Vilniuje ar Kau
ne, panevėžiečiams nebe pro
blema. Gražią paramą šioje 
srityje jiems teikia miesto 
ekskursijų biuras. Vien šie
met į teatrus ir koncertus jis 
surengė daugiau kaip pusket
virto šimto ekskursijų, kurio
se pabuvojo beveik 11 tūks
tančių panevėžiečių.

Savo ruožtu šimtus\eks- 
kursantų kiekvieną savaitę 
priima ir Panevėžio miesto 
ekskursijų biuras.

A. Ambraška

Sustreikavo Greyhound 
busų kompanijos vairuotojai. 
Jie reikalauja algų pakėlimo 
ir kitų pagerinimų. Į kovą 
stojo 16,000 darbininkų.
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LAISVĖ

NAUJAS GRAŽUS TILTAS PER NERIES UPE
Lapkričio 5 dieną įvyko tilto statybos pabaigtuvės ir jo 

atidarymas naudojimui. Iškilmėse dalyvavo Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas Motiejus 
Šumauskas ir kiti vadai.

Šis puikus tiltas sujungė rekonstruojamą Rytų Lietuvos 
trasą, kuri eina iš Vilniaus į Zarasus. Tuo pačiu pagerės 
susisiekimas tarp trijų broliškųjų respublikų - Baltarusijos, 
Latvijos ir Lietuvos. Atjaunėjusia Rytų Lietuvos trasa 
trauks vis didesnis mašinų srautas - į Ignalinos drenažo 
vamzdžių gamyklą, į pirmosios Lietuvos atominės elektri
nės statybą, poilsio ir turizmo zonas.

i?7 LąpkftŠd 2 d?LSC klubo 
' salėje įVykė LLD 45 kp. 
s mėnesinis susirinkimas. Kuo- 
pos pirmininkas J. Mileris 

. 1?j>radėj6 Susirinkimą, o jį pra- 
*5 vedė Juotas Sarkiūnas.

•’Pirmiatsia tylos minute 
buvo pagerbtas miręs kuopos 
'įarys Juozas Judžentas. To- 

A Hau sek^ valdybos raportai. 
, <jFirm. J. Mileris, kalbėjo, kad 

įteikia pripažinti, kad didesnė 
dalis mūsų draugijos suside- 

v. 3a iŠ gilesnio amžiaus žmo- 
4 nių. Tačiau mes veikiame, 
. r kiek mūsų jėgos leidžia. Už- 

laikom šia salę, pasiunčiam 
paramos mūsų spaudai. Taip- 

j ? gi: priminė, kad ateinančiais 
įimtais tries turėsime keletą 

, svarbių >bkakčių. Tai mūsų
LLD 60 metų sukaktis ir 
Dainos Mylėtojų Choro 10 
metų sukaktis. Reikės jam

Pirmipinkas V. Bunkus pa
prašė garbės narius atsistoti 
ir pasirodyti pobūvio daly
viams. Publika pasveikino 
juos gausiais aplodismentais.

Jonas Mileris buvo pager
bimo puotos kalbėtojas, pa
pasakojo apie jų ir visų kitų 
didelį pasiaukojimą dėl įsigi
jimo šio namo ir išpuošimo 
salės. .

Valys Bunkus pranešė, kad 
į klubą įsirašė dvi naujos 
narės - Vera Budronienė ir 
kanadietė Valerija Masienė, 
detroitiečiai Mini ir Charlis 
Tvaskai, dar jauna pora. 
Tvaskai jau yra įnešę į klubą 
tūkstantį dolerių ant sertifi
kato. Dabar tapo garbės na
riais su $200. Širdingas ačiū 
visiems?

Aldona Aleknienė papasa
kojo, kad Dainos Mylėtojų

4 prisiruošti.
Nutarta, atnaujinti “Lais

vės” ir “Vilnies” prenumera- 
tas į Tarybų Lietuvą. Taipgi 
nutarta paslysti paramos 
!afkf^Ši?iams-* - Kanados 

,• . “Liaudies Balsui” ir Urugva- 
, jaus “Darbui” po $50. “L. B.” 

vajinmku sutiko dirbti V. 
Bunkus.
A Finansų sekr. Tillė Lukienė 

- ^ pateikė ktiopos finansų ra- 
portą. J^Įįninkas P. Alekna 
sutiko & raportu.

Taipgi buvo pranešta, kad į 
• . mūsų kuopą persikėlė dvi 

* buvusios čikagietės - Julė 
Andriulienė ir Adelė Budrie-

*' Tš patengimU raportą pa- 
teikę P. Alekna ir P. Mocka- 

^^pefrtš/V Visi raportai buvo 
priimti:* "

Susirinkimą pabaigus turė
jome pietus. Po pietų buvo 
atžymėtas poetės Salomėjos 
Nėries atminimas - jos 70 
metų sukaktis.

Kuopos pirm. J. Mileris 
pakalbėjo apie poetės gyveni
mą ir kūrybą. Tille Lukienė 
kalbėjo angliškai apie žymią 
lietuvių tautos poetę ir pa
skaitė jos eilėraščius “Kaip 
žydėjimas Vyšnios” ir “Tau 

** jaunam”. Aldona Aleknienė 
■ taipgi skaitė eilėraščius 
X“Anksti Rytą” ir “Marytei 

Melnfkaitei”. Po programos 
buvo muzika ir šokiai.

’KLUBO VEIKLA
< • LSC salėje lapkričio

įvyko klubo mėnesinis 
rinkimas. Jį pravedė klubo 
prez. V. Bunkus.

Pirmiausia tylos minute 
buvo pagerbtas klubo narys 

t»ir^» Jurgis Gendrėnas.

Toliau sekė valdybos ra- 
.z portaį. if. Bunkus kalbėjo, 

; ?' kad priė;ąšiės visuomet atsi-
< randazįvėiriUTeikalų bei pa- 

 

, i. tvarkymų. Pranešė, kad salei

Adįprrkiijno komisijon 
“ e klubiertai: J. Šarkiū-

9 d. 
susi-

. ^fkus- irWpubendris.
Korži^Ja pranešė, kad kė-

’’bus aivbžtbs i salę.
Sekr. T. Lukienė pateikė 

3 nuoseklų klubo finansų ra- 
'■‘A portą. Iždininkas J. Rūbas

■vj £ Ii^ar^n^inių komisijos 
ikė P. Alekna

jį ■- trPfMoėkąp^ris. Visi rapor-

. V.' ’pranešė, kad
: pagerbsime. klubo

? kurte į yra aūkaVę 
X$taĮn^iausfas. sumas pinigų, 

iįįęūojanjf .klubą. Ir jie 
iratnŽiūmr Tai yra 

b^&ai: Walter is Du-

JuStlittfe-Ir Stančikai, M'. 
Mikalajūnie- 

Stancikas;
1 VjBp AĮ^V.o, •. pakviest i prie 
garbės stalS, apkrauto įvairiu 

kbei. ^gėrimais. Stalą 
Aldo- 

.. iros rĄtek nięnėį’ darždHo^

»v eč&i į, ■ Cė b at ji i,
0. ttętena k Jonas Maracich. T.

pdsiĮjęl-' 
nę nariai, /
. 45 kuopa, garbė?
kdn^y>Hslčfejus su $2,500.

Choro kelionė į Miami buvo 
pasekminga. Koncertas buvo 
gražus. Mūsų choras ir moky
toja Adelė Pakalniškienė ga
vo daug komplementų už gra
žias dainas.

Taipgi pranešė, kad gruo
džio 14 d. Klubas rengia 
koncertą. Yra užkviesti solis
tai ir duetistai iš Miami. Yra 
pasižadėję atvykti Augusti
nas Iešmantą, May Gabrėnie- 
nė ir kiti. Mūsų chorą taipgi 
priruoš koncertui Adelė Pa
kalniškienė. Prašom visus įsi- 
tėmyti.

♦ ♦ *

Porą savaičių St. Peters- 
burge viešėjo pas V. ir V. 
Bunkus niujorkietė Helena 
Saurienė. Sakė, kad jai patin
ka Florida. Ji mano sugrįžti 
ir čia apsigyventi. Mielai 
lauksime.

Apie savaitę laiko St. Pę- 
tersburge pas senus bičiulius 
V. ir V. Bunkus viešėjo iš 
Montreal Canada Jonas Vil
kelis ir Juozas Petrauskas. 
Jie dalyvavo Amalgamated 
unijos konvencijoje Miami 
kaipo delegatai. Atstovavo 
siuvėjų Lokalą 242. Ta proga 
aplankė senus pažįstamus St. 
Petersburge.
PRANEŠIMAI

Lapkričio 23 d. klubo pa- 
rengimas-pietūs.

Lapkričio 28 - ketvirtadie
nį, Padėkos Dieną, pietūs. 
Vieta: 314 15th Ave. So.

Prašom visus įsitėmyti.
V. Bunkienė

Miami, Fla.
IŠ SOCIALIO KLUBO 
PASTOGES

Atėjus rudeniui veikla žy
miai padidėjo. Lapkričio 3 d. 
buvo suruoštas šaunus kon- 
certas-banketas spaudos nau
dai. . ’•

Lapkričio 13 dieną 4vyko 
Klubo mėnesinis susirinki
mas. Būrelis Aido Choro na
rių, kuri^taip pat yra Klubo 
nariais,, atsikreipė į susirinki
mą, ar jie galėtų gauti svetai
nę gruodžio 8 dieną taip pat 
dėl koncerto spaudos naudai. 
Nė vienas nebuvo priešingas. 
Ir iš visko galima spręsti/ kad 
toks koncertas tikrai įvyks. 
Jau geros meninės jėgos už
kviestos. Dalyvaus ir šaunu
sis Ukrainiečių choras. Žino
ma, tuo pačiu kartu bus ban
ketas, Nępamirškite dąly- 
vautL

Apie patį Klubą. Šiepiet 
Klubo namas tapo pagražin
tas. Nudažytas iš lauko r ir iŠ 
vidaus. Taip pat išdažyti ir 
du gyvenamieji butai.

Tik laukiame žmonių, kurie 
juose norėtų apsigyventi - 
pensionieriai, ar kitokie, ve
dę ait, pavieniai. Jeigu Čia 
gyvendami prižiūrėtų namą 
ir sekmadieniais, padirbėtų 
prie bufeto (baroh tai 4 kam
barių butą gautų nemokamais

Kreipkite^ šiuo adresu:
Lithuanian Social Club 

, .N/W. 119 St.;
Miami, Fla., 33167

LLti^75 kuopa paprastai 
šavpįsusirinkimus ir į>6l>u- 
vidą. laiko kas khtviht0;Uėčia>- 

kalėdos, tai kuppos mttlhgąs 
nukeltas i gruodžio 1# "dieną. 
Kaip ir visada, po susitinki4 
mo* turėsime'gęrus pietus ir 
meninėprogramą.

Koresn. .L K-ris

KELIONE I EXPO ‘74 
SPOKANE, WASH.

[Tęsinys iš praeito num. ] ' .
Įspūdžiai Japonijos paviljone

Japonijos paviljonas gana 
turtingas ir gerai sutvarky
tas.

Prie įėjimo vartų žymioje 
vietoje didelėmis raidėmis 
obalsis: “Žemės ir Žmogaus 
Draugystė”.

Paviljone jauties labai sve
timas, viskas skirtingiau, ne
gu Tarybų Sąjungos arba 
JAV paviljonuose, rodosi, 
žmonės tvarkosi ir kasdieni
nes pareigas atlieka visai 
skirtingai. Japonija labai toli 
su savo kultūra nuo tų šalių, 
kurias mes žinome.

Labai domina japonų namų 
ruoša: Moterys vaikščioja šil
kuose pasipuošusios prie na
mų ruošos. Ar jos taip daro 
kasdien? Čia jau kitas klausi
mas.

Jų patalpose nėra nei vieno 
stalo, nei vienos kėdės, nei 
vienos lovos. Jie sėdasi ant 
grindų, aplink puodą arba 
dideli katilą, kuriame yra 
pagamintas maistas. Ima 
lėkštę į ranką, pagaliukus į 
tarpupirštes. Ima maistą iš to 
puodo, iš kurio visi kiti ima, 
dedasi į savo lėkštę ir taip 
valgo. Nepastebėjau ar jie 
turi šaukštus? Kaip jie valgy
tų putrą-sriubą?

Jų guolis taip pat ant grin
dų, kambarių kertėse. Kai 
kurie kambariai turi kilimus, 
o kai kurie jų neturi. Turbūt 
tokia tvarka, kas privalo tu
rėti, o kas ne. Rodosi, vien 
tik moterys apie namus ruo
šiasi, vyrų nesimato.

Apžvelgę jų gyvenvietes 
ėjom pamatyti pramonę, 
techniką, gaminius. Gamyk-

Šiaulių Naujienos
DIDĖJA “TAURŲ” 
GAMINIAI -

Televizorių gamykloje per 
dešimtį šių metų mėnesių nuo 
surinkimo ir derinimo konve
jerių nukeliavo 230 tūkstan
čių televizorių “Tauras” - dvi
dešimčia tūkstančių daugiau, 
negu per tą patį laiką pernai.

Dar sparčiau įmonėje didė
ja televizijos transliavimo 
įrenginių gamyba. Ji palygin
ti su praėjusiais metais išau
go beveik dvigubai.

Paminklas kariams
Pietvakariniame miesto pa

kraštyje, ten, kur vyko aršūs 
mūšiai, ginant iš hitlerininkų 
išvaduotus Šiaulius, iškils pa
minklas 16-osios lietuviškos 
divizijos kariams. Paminklo 
projektą paruošė grupė vil

niečių - dailininkai K. Patam
sis, R. Kavaliauskas, archi
tektai G. Pajarskaitė, A. 
Knyva. Baigiama kuri 10 
metrų aukščio skulptūrinė 
kompozicija, kurią sudaro tri
jų nugaromis susiglaudusių 
karių figūros, simbolizuojan
čios kovą, pergalę, taikaus 
darbo sargybą. Visa kompo
zicija bus iškalta ir suvirinta 
iš vario lakštų.

Reikšmingam įvykiui 
įamžinti

. Prie buvusių Liaudies na
rnų (dabar “Šviesos” kino 
teatras) iškilmingai atidengta 
memorialinė lenta. Ji byloja,

t,
los didelės, darbininkų kimš
te prikimšta, rodosi, vis di
džiumoje moterys. Kuomet 
paleidžiama iš darbo, užsi
kemša gatvės, autobusai, ro
dosi, visas miestas sujudėjo 
ir kur nors keliasi į kitą vietą. 
Žmonės apsirengę gražiai, 
neatpažinsi, kad tai tolimas 
Azijos kontinentas.

Perėjom technikos ir agri
kultūros skyrius. Gyvulių 
kaip ir nematėm, gal jie 
mažai gyvulių belaiko? Nėra 
kur, visur tik žmonės.

Ėjom į kiną. Filęnas turi 
tokią pat reikšmę, kaip TSRS 
ir JAV. Rodoma, kaip jau 
daug nukenčia nuo užteršimo 
oro ir vandens. Žuvininkai 
grįžta iš didžiųjų vandenų 
gaudę žuvis, bet mažai jų 
tepagavę. . . Skundžiamasi, 
kad jau mažai žuvų mariose, 
o dar ir TSRS žuvininkai būk 
jiems daug kenkią, atvykstą 
žuvauti arti jų kraštų.

Rodė, ką japonai veikia 
nedirbamomis dienomis. Visi 
skuba, bėga, važiuoja, trau
kiniais, autobusai? ir automa
šinomis, rodosi, kad jų tiek 
daug. . . o gal todėl, kad 
Japonija gyvena tik ant salų: 
viskas kartu: miestai, laukai, 
pamarys.

Filme nusiskundžiama, kad 
miestuose oras labai užterš
tas. Tą daro dirbtuvės, trans- 
portacija ir gyvenamieji na
mai.

Agrikultūros kaip ir nero
dė. Arklių, karvių, kiaulių, 
avių, mėsai ar darbui, nebė
ra, o tik žmonės. ...

Filmas baigėsi 4-tą vai. p. 
p. J* P. Mileris

(Bus daugiai)

jog šiame pastate prieš 70 
metų buvo suvaidintas pir
masis Šiauliuose viešas lįetu- 
viškas spektaklis - Ą. Vilku- 
taičio-Keturakio “Amerika 
pirtyje”. .

Pažymėdami šią reikšmin
gą sukaktį, šiauliečiai kultū
ros darbuotojai surengė gra
žią teatro mėgėjų šventę 
“Rudens vainiką?”. Tris die
nas mieste vyko įdomūs susi
tikimai ir pokalbiai apie lietu
vių liaudiškojo teatro praeitį 
ir nūdieną. Tris dienas afišos 
kvietė šiauliečius ir jų sve
čius iš kitų Lietuvos kampe
lių į spektaklius, kuriuos at
vežė geriausieji respublikos 
liaudies teatrai ir dramos 
rateliai. Brandžiausiais pa
statymais pripažinti Kauno 
mokytojų namų liaudies teat
ro parodyta P. Vaičiūno dra
ma “Prisikėlimas” ir Taura-, 
gės liaudies teatrok$Uvaidinta 
V. Rimkevičiaus pjesė “Ba
lius pirtyje”... :
Antano Vaičkau? Automatas

Mieste surengto geriausių
jų 1974 m. noyatorinių darbų 
konkurso vieną pagrindinių 
prizų pelnė “Vairo”gamyklos 
veteranas, savamdkslrs kon
struktorius Antanas, Vaičkus.

Surikiavus visus automa
tus, kuriuos gukūrė A? Vaič
kus susidarytų ištisas cechas. 
Vien pastaraisiais metais jis 
suprojektavo daugiau kaip

Telegrama “Laisvei” 
iš Vilniaus

VISA TARYBŲ LIETUVA 
IŠKILMINGAI MONI 
LIETUVIŲ LIAUDIES 
POETĖS S. NERIES 
GIMIMO 70-SIĄS METINES

Didelis vakaras, kuriame 
dalyvavo respublikos vado
vai, prašytojai, literatūros 
mokslininkai, poetės talento 
gerbėjai, lapkričio 15 dieną 
įvyko naujuosiuose Operos ir 
Baleto teatro rūmuose Vil
niuje.

Apie lietuvių poezijos lakš
tingalos gyvenimą, jos nuo
stabias eiles susirinkusiems 
kalbėjo Lenino premijos lau
reatas lietuvių liaudies poe
tas Eduardas Mieželaitis, 
Lietuvių Kalbos ir Literatū
ros Instituto direktorius aka
demikas Kostas Korsakas, 
poetas Justinas Marcinkevi
čius, Universiteto studentė 
Daina Pranckietytė, Vilka
viškio Salomėjos Neries Vi
durinės mokyklos mokytoja 
Elenora Baukienė, poetai iš 
Maskvos, Latvijos, Baltaru
sijos.

Įspūdingo koncerto metu 
skambėjo Neries eilėraščiai, 
kuriuos skaitė lietuvių liau
dies artistė Monika Mironai- 
tė, nusipelnę artistai Rūta 
Staliliūnaitė, Irena Gerasi- 
mavičiutė, Arnas Rosenas. 
Vakaro dalyviai plojimais dė
kojo Nusipelniusiai artistei 
Nijolei Ambrazaitytei, Ope
ros solistei Giedrei Kaukai
tei, Liaudies artistui Eduar
dui Kaniavai, kurie dainavo 
lietuvių kompozitorių dainas, 
sukurtas poetės eilėraščių 
tekstais. Koncerte taip pat 
dalyvavo Lietuvos kamerinis 
orkestras, diriguojamas 
Liaudies artisto Sauliaus 
Sonderckio, ir Valstybinio te
levizijos ir radijo komiteto 
choras, vadovaujamas Res
publikos nusipelniusio artisto 
Liongino Abariaus.

Salomėjos Neries minėji
mas buvo transliuojamas per 
Lietuvos televiziją.

Tą pačią dieną gražiame 
Vilniaus senamiesčio kampe
lyje, prie Salomėjos Neries 
vardu pavadintos vidurinės 
mokyklos, buvo atidengtas 
mylimos poetės biustas, kurį 
sukūrė skulptorius Vladas 
Vildžiūnas. Daug lankytojų 
pabuvojo Respublikinėje bib
liotekoje, kur veikia Salomė
jai Neriai skirta jubiliejinė 
paroda.

Gražiai paminėjo didžiosios 
tarybinės lietuvių poezijos 
pradininkės 70 metų sukaktį 
Kauno miesto gyventojai. 
Kaune poetė mokėsi, dirbo, 
kūrė, į šį miestą ji sugrįžo ir 
amžinam poilsiui. Kauniečiai, 
rašytojai iš Vilniaus, svečiai 
iš visų Lietuvos kampelių 
papuošė jos kampą istorijos 
muziejaus sodelyje gražiau
siomis gėlėmis, aplankė me
morialinį muziejų Palemone. 
Iškilmės baigėsi dideliu lite
ratūros vakaru.

Įspūdingi minėjimai įvyko 
lietuvių literatūros klasikės 
gimtinėje - Vilkaviškyje, Pa
nevėžyje, Lazdijuose, kur 
poetė dirbo, visuose Lietuvos 
miestuose ir rajonuose. Lite
ratūros vakaruose, susitiki
muose su poete pasižinoju
siais žmonėmis ypač gausiai 
dalyvavo jaunimas, kuris la
bai myli Salomėjos Neries 
kūrybą. Jubiliejaus dienomis 
paskelbti Salomėjos Neries 
skaitovų ir dainų poetės eilė
raščių žodžiais kūrėjų kon
kurso nugalėtojai.

V. Petkevičienė
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GRAŽIAI PARĖMUSIOS “LAISVE”

Louise Butkevičienė ir Ona SilkienS

Laisvės reikalai 
I

Aukos gautos per “Laisvės” koncertą, lapkričio 10 d. 
Per administraciją:

Louise Butkevičienė, Hartford, Conn..................... .$1,500.00
Ona Šilkienė, Rocky Hill, Conn................................ 1,000.00
Lietuvių Moterų Klubas, Hartford, Conn., pelnas

nuo parengimo............. . ........................... 240.00
Geraldine ir Mary Ann, dukros Mary Žeikus, pa

gerbimui motinos jos 70 metų gimtadie
nio proga (lapkričio 18 d.) ....... 200.00

Juozas Zajankauskas (Zayan)................................. 50.00
Jonas ir Veronika Kazlau, Wethersfield, Conn.,

savo vedybinio gyvenimo 50 m. proga...............  50.00
Draugas...................................................................... 25.00
Millie Barnett, Hartford, Conn................................ 21.00
Domicėlė Galinauskienė..........................  20.00
Ona Brazauskienė, Berlin, Conn.............................. 20.00
Eleanor Sungailienė..................................  10.00
A. L Bimbai.............................................................  10.00
J. A. Kireilai, Johnson City, N. Y............................ 6.00
Mary Adams, Great Neck, N.Y............................... 5.00
Connie Miller, Hartford, Conn................................. 5.00

Viso $3,162.00
☆ ☆ ☆

Per Anne Yakštis:
Ruth Bell ir Eddie...........................................................$20.00
AnnaQuater .................................................................. 20.00
Servit ir Ruth Gugas, Detroit, Mich............................. 10.00
Al. Daukšys, Monson, Mass. .. . ..........     10.00
Walter Juškevičius, Stamford, Ct. .............................. 10.00
E. N. Jeskevičiūtė ...........   10.00
Alex Mitchell..................................   10.00
Jurgis Stasiukaitis........................................................ 10.00
Jonas Mikaila.................................................................. 10.00
Anne Yakštis............................................        10.00
Jonas Siurba .......................................................  10.00
A. Bel, Brooklyn, N.Y................................................... 5.00
D. M. ir K. Solomskai.................................................... 5.00
K. Bukčius.....................   5.00
Wm. Malin...................................................................... 5.00

Viso $150.00 
☆ ☆ ☆

Per Amelia Juškevičienę:
V. Paulauskas, Elizabeth, N.J...................................   $20.00
W. Baltrušaitis.............................................................. 10.00
J. ir H. Juškai.................................    lQ;00
W. Misiūnas................... ............. . • 1^-00
Geo. Wareson......... . . . . ..................... . ....................... 10.00
Philadelphietis...........................................................   • • 5.00
R. Merkytė...................................................................... 5.00
K. Benderis.................................................................... 5.00
Ig. Beeis................. . .................................................. .  • 5.00
Julia Šimkienė......... ...................................................... 5.00
J. ir L. Bikulčiai.............................................................. 5.00
H. Samanick......... ...................................................  5.00
H. Siaurienė...................    l«90
F. Mažilienė........................................................  l«90
J. Meškys ............................................................ •’ 1-90
A. Wazniene ...................   1.00
W. Graunas.................................  l«00

Viso $100.00 
☆ ☆ ☆

Per H. Feiferienę:
Helen Dobrow, Jacksonville, Fla...................................$20.00
M. Simon........... ............................................................ 10.00
Fr. Yakštis...................................................................... 10.00
M. ir H. Hacinkevičiai, Gr. Neck, N. Y............................10.00
M. Šukaitienė.......... . ....................  5.00
V. Urbonas................... . .-.............................................. 5.00
O. Dobilienė................................................................ .  . 5.00
O. Visockienė, Kensington, Ct...................................... 5.00
Aldona Fitzgibbons, California.................     5.00
P. Plokštys, Worcester, Mass.......... ...........   5.00
Josephine Augutienė, Cliffside, N.J............................ 5.00
Helen Sirgėnienė, Brooklyn, N. Y................................. 5.00
Hartfordietis..................:..................  1.00
M. Bautlevičius, E. Hartford, Ct................................... 1.00

Saigonas. - Gautas praneši
mas, kad už 75 mylių nuo čia 
buvo įmesta granata į teatrą. 
Užmušė 4 žmones.

Viso $92.00
☆ ☆ ☆

Viso įplaukė aukomis per koncertą, $3,504. Širdingai 
dėkojame visiems. Administracija

Prašome užsiprenumeruoti sau ar užprenumeruoti į 
Tarybų Lietuvą savo artimiesiems Kanados pažangių 
lietuvių nuo 1932 metų leidžiamą laikraštį

LIAUDIES BALSĄ

trisdešimt originalių automa
tų bei pusautomačių.

Lietuvos TSR nusipelniusio 
išradėjo Antano Vaičkaus pė
domis seka ir dabar drauge 
su juo dirbąs sūnus Rimas, 
Kauno Antano Sniečkaus po
litechnikos instituto auklėti
nis. Jaunasis inžinierius savo 
sąskaitoje jau turi apie 20 
vertingų patobulinimų bei iš
radimų. , V. Maižius

Išeinantį kas antra savaitė aštuonių puslapių turi
ningą žiniomis iš lietuvių gyvenimo ir darbo žmonių 
veiklos ir kovų už geresnę ateitį.

Prenumeratos kaina:
Amerikos kontinente metams $5.00
į T. Lietuvą ir visur kitur - $7.00

Pusmečiui - pusė metinės prenumeratos kainos.
Liaudies* Balso išsilaikymas visuomet rėmėsi ir 

remiasi ant išeivijoje gyvenančių pažangių lietuvių 
darbo žmonių pasiaukojimo.

Prenumeratas ir paramą laikraščiui prašome siųsti 
antrašu:

Liaudies Balsas
160 Claremont St.

Toronto, Ont., M6J 2M8, Canada
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Sveikinkite savuosius 
per “Laisvę”

V
Su žiemos šventėmis, su Naujaisiais Metais sveikin

kime savo artimuosius per laikraštį “Laisvę”. Bus 
laikraščiui parama ir pasieksite visus su vienu 
parašymu. Bet nedelskite - tuojau prisiųskite savo 
sveikinimus. Kaina: nuo $5.00. Kas norite didesnio 
formato tai $10.00.

Administracija

Waterbury, Conn.
Beeidama “Laisvės” vajaus 

reikalais, patiriu kai kurių 
“Laisvės” skaitytojų amžių ir 
sveikatą, ypač tų, kurie jau 
yra pabaigę 80 metų ir įžengę 
į devintą dešimtį metų.

Pirmiausia nuėjau pas Pet
rą Marozą. Jis sako^ “Nese
niai sugrįžau iš Waterburio 
ligoninės. Ten buvau dvi sa
vaites. Mano sveikata yra ne 
per geriausia, jau esu 85 
metų amžiaus.

Jis atsinaujino “Laisvės” 
prenumeratą ir davė $1 aukų 
į “Laisvės” fondą. Pasikalbė
jau su juom draugiškai, ir 
ėjau pas kitus.

Nuėjau pas J. Laurynaitį. 
Atradau jo žmoną vieną. Ji 
sako: “Jo nėra namie, jisai 
yra St. Mary’s ligoninėje, 
labai serga”. Sako: “Einu 
lankyti jį kiekvieną dieną. Jis 
jau ne jaunas - 84 metų”. Ji 
man įteikė $9 už “Laisvės” 
prenumeratą ir aukų $1 į 
“Laisveš” fondą.

Pasikalbėjau su ja, ir nuė
jau pas S. Kutelį. Atradau jį 
lauke prie stubos vaikščiojan
tį. Linksmas, gerai atrodo. 
Sako: “Dar sveikata ne blo
giausia, jau sulaukiau 85 me
tus”. Įėjom į stubą. Jis man 
įteikė $15. Sako: “Užsimoku 
už prenumeratą ir aukų į 
“Laisvės” fondą”.

Nuvažiavau pas A. Balčiū
nus. Atradau abudu gerai 
nusiteikusius, linksmi ir dar 
sveiki. Balčiūnas jau 83 me
tų, ir jis sako, kad jo sveikata 
dar ne blogiausia. Davė $9 už 
“Laisvės” prenumeratą ir 
aukų $1. Draugiškai pasikal- 
bėjoRąę-ip-aš leidausi tolyn.

Nuvažiavau į Naugatuck 
pas P. Yocius. Radau draugę 
Yocienę vieną prie stalo sė
dinčią, nusiminusią ir ver
kiančią. Sako: “Negaliu pa- 

: miršti jos. Prieš metus mirė 
mūsų dukrelė Alena, buvo tik 
52 metų. Ji turėjo “Leukemi
ją”, dejom visas pastangas, 
kiek galėjom, apginti ją nuo 
mirties, bet nebuvom pasek
mingi”. . . P. Yocius jau 85 
metų ir niekad neserga, svei
kas ir viską valgo, ką tik jis 
nori. Ji davė $9 už “Laisvės” 
prenumeratą ir $1 aukų.

Aš lamai apgailestauju 
draugus Yociuškkad jie turė
jo pergyventi tokį didelį šir
dies skausmą, kad jų dar 
jauna dukrelė turėjo mirti.

Kita dieną nuvažiavau pas 
J. ir M. Zelenakus. Draugė 

' Zelenokienė labai sunkiai ser- 
. ga. Jau 4 metai kaip visa 

sutraukta ir negali vaikščioti, 
guli lovoje. Žmogaus nebega- 

. Ii pažinti,o kartais ir savo 
vyro nebepažįsta. Draugas 
Zelenokas ja^rižiūri namuo
se. Jis irgMUrodo suvargęs ir 
sako, kad jau yra 81 metų 
amžiaus. Jis atsinaujino pre
numeratą ir paaukojo $1.

Kalbėjausi su draugu W. 
Dūda iš Woodbury. Sako, 
kad jis jau 81 metų. Jo 
sveikata dar vidutiniška, dar 
Pajėgia prižiūrėti savo ser
gančią žmoną. A. Dūdienė 
buvo Convalescent namuose, 
bet dabar parvežta į savo 
namus. Ji turi blogas kojas, 
negali pati vaikščioti.

William Yokubonis sakė, 
kad jis jau yra 82 metų am 
žiaus, ir sveikata jau ne to
kia, kokia pirmiau buvo. Sa
ko: “Kaip kada, jaučiuos ge
riau, kaip kadž/prasčiau”. Jis 
atsinaujino “Laisvės” prenu
meratą ir atnaujino dvi pre
numeratas į Lietuvą.

“Laisvės” skaitytojas Vin
cas Rugenis sakė, kad jis jau 
82 metų amžiaus, bet jo svei
kata dar neblogiausia.

Charles Danisevich sakė, 
kad jis jau 82 metų ir kad jo 
sveikata ne per geriausia.

Girdėjimas jo labai silpnas, 
sunku su juom susikalbėti.

Buvau nuvažiavus pas 
Kristiną Tolienę, kuri dabar 
gyvena pas savo dukterį Lili- 
jan Saldukas. Atradau mie
gamam kambaryje sėdinčią ir 
verkiančią. Jos gyvenimo 
draugas neseniai mirė, negali 
jo pamiršti. O, antra, jos 
girdėjimas labai silpnas. Jau 
turinti 82 metus amžiaus. Ji 
atsinaujino “Laisvės” prenu
meratą ir davė aukų $1.

Walter Unikas sakė, kad 
jau sulaukęs 83 metų, bet jo 
sveikata dar gerai laikosi.

Buvau nuvažiavus į Tho
maston pas Mary Rinkus, 
kuri gyvena apartmente su 
savo dukra. Atrodo links
ma, jaučiasi neblogai. Sakė, 
kad per kiek laiko negalėjo 
gerai girdėti, bet surado gy
dytoją, kuris jos girdėjimą 
pataisė. Ji jau 81 metų am
žiaus. Ji atsinaujino “Lais
vės” prenumeratą ir pridėjo 
$6 aukų.

Aplankėme A. Latožių, ra
dome sergantį. Sako, kad jau 
trečia diena kaip sirguliuoja 
sloga ir dažnai guli lovoje. O 
jau ne jaunamętis - 93 metų! 
Jo žmona, kuri per daug 
metų yra convalescent na
muose, sakė esanti 95 metų. 
Davė $9 už “Laisvės” prenu
meratą ir $1 aukų.

Nuvažiavau aplankyti 
Charles Krasnitskį, kuris, 
tur būt, yra seniausias lietu
vis Waterbury. Jis jau yra 98 
metų! Gyvena pas dukterį 
Anna Rusevičią. Jo sveikata 
dar neblogiausia, tik bėda su 
jo girdėjimu. Sunku su juo 
susikalbėti. Duktė atnaujino 
jam “Laisvės” prenumeratą.

Aplankėme Anną Žuraitie- 
nę Oakvillėj. Ji sakė, kad jos 
sveikata prasta, bet dar lai
kosi. Jau 84 metų amžiaus ir 
gyvena viena savo namuose. 
Jos sūnūs ir dukterys dažnai 
ją aplanko. Ji atsinaujino 
“Laisvės” prenumeratą.

Nuvykome pas J. Radaus
ką Oakvillėj. Jo duktė pasa
kė, kad jis čia nebegyvena, 
yra išvežtas į convalsescent 
namus. Jis yra 90 metų ir jau 
iš lovos nebegali atsikelti.

Aplankėme ir Idą Ablažie- 
nę, Watertown, kuri gyvena 
pas dukterį Elma Stupak. 
Ablažienė prieš kelis metus 
puldama susilaužė koją, ir jau 
buvo sugijus. Bet šiemet vėl 
puolė ir vėl sulaužė koją. 
Buvo ligoninėje. Dabar ran
dasi namie, paeiti gali tik su 
“walkeriu”. Nors ji ir ligos 
prispausta, bet jos nusistaty
mas puikus. Ji sako, “Pakol 
pajėgiame, turime remti dar
bininkišką spaudą”. Ji man 
įteikė $40 Literatūros Drau
gijos 28 kp. $2 ir “Liaudies 
Balsui” $7. Atnaujino “Lais
vę” į Lietuvą - $12. Atsinauji
no savo prenumeratą - $9. Ir 
aukų į “Laisvės” fondą $10.

Dabar aš sveikinu jus visus 
ir linkiu geriausios sveikatos, 
dar daug daug gimtadienių 
sulaukti ir daug saulėtų die
nelių jūsų gyvenime turėti!

Vajininkė
M. Svinkūnienė

ooooooeooooooooocoooooo

Pranešimas
Dar vienas lietuvis atsidarė 

biznį, kuris vadinas Sunland 
Realty, 4511 - 4th Street, 
No., St. Petersburg, Fla., 
33704. Telefonas: 527-0696, 
Anton L. Mauragas Realtor.

Mauragas yra sūnus buvu
sios Atonina Kairis. Jis malo
niai patarnaus lietuviams, 
kurie norite pirkti bei par
duoti namą. (47-8)

Cleveland,Ohio
IŠ LDS 55 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

LDS 55 kuopos susirinki
mas įvyko lapkričio 7 d., ICA 
salėje, 15901 St. Clair Ave.

Pirmininkas W. Karson ati
darė susirinkimą 1 vai. po
piet. Nemažas skaičius narių 
dalyvavo.

Kuopos užrašų sekretorius 
P. Boika nedalyvavo susirin
kime. Draugai raportavo, 
kad jis buvo netoli savo namų 
užpuolikų sunkiai sužeistas, 
ir dabar randasi po daktaro 
priežiūra. Jis gyvena mišrio
je apylinkėje. Į jo vietą iš
rinktas Stasys Kuzmickas, 
dabar jau pensininkas.

Kuopos valdybos pateikti 
raportai buvo vienbalsiai 
priimti.

Plačiai buvo aptartas iš 
LDS centro gautas laiškas. 
LDS centras pataria LDS 55 
kuopos nariams nepasidalinti 
esamą kuopos turtą. Pataria 
kuopos turtą panaudoti pa- 
mokėjimui narinių mokesčių, 
surengti parengimus ir t. t. 
Nors patarimas geras, bet 
kuopos nariai daugumoje nu
sistatę išsidalinti turtą ir nu
tarė, kad kuopos sekretorius 
praneštų visiems kuopos na
riams apie kuopos nutarimą 
ir kad pasiųstų visiems na
riams korteles baloto formo
je, ant kurių nariai galėtų 
pažymėti, ar jie sutinka ar 
nesutinka pasidalinti kuopos 
turtą (yes or no). Nutarta, 
kad pilnas raportas tuo reika
lu būtų pateiktas kuopos su
sirinkime sausio (Jan.) 2 d.

Nuo savęs noriu pažymėti, 
jog aš sutinku su LDS centro 
patarimu, ir manau, kad kuo
pa padarytų didelę klaidą, 
išdalindama kuopos esamą 
turtą nariams.

Rugpiučio 21 d. mirė Anne 
J. Koveic, buvusi Stripeikie- 
nė. Paliko nuliūdime vyrą 
Felix ir brolį Frank Strepeck, 
seserį Helen Erbeznik ir bro
lėnus bei seserėčias.

Anne buvo gimus Clevelan- 
de 1914 m. rugp. 14 d. Buvo 
laisvų pažiūrų ir rimto cha
rakterio moteriškė, priklaupė 
Lyros Chore ir prie LDS. 
Kuomet galėjo, prisidėjo prie 
veiklos ir rėmė pažangiąją 
spaudą. Per kai kurį laiką 
sirgo. Vėžys jai atėmė gyvy
bę. J. P.

Baltimore, Md.
Laiškas “Laisvės” stam

baus rėmėjo, 92 metų senelio 
Juozo Deltuvos savo geram 
draugui Petrui Paserskiui: 
Sveikas, Drauge!

Ačiū už nuotrauką ir gerus 
linkėjimus. Aš kol kas dar vis 
krutu. Bet arti metai, kaip 
man koja labai skauda ir 
neina geryn. Po stubą dar 
galiu pavaikščioti be lazdos, 
bet skauda.

Gaila, kad senatvė mudu 
atskyrė ir nebegalime susieiti 
ir pasikalbėti.

Viso gero. Juozas Deltuva.

Binghamton, N. Y.
IŠ LDS 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

LDS 6 kuopos susirinkimas 
įvyko lapkričio 4 d., Sokol 
salėje. Nedaug narių dalyva
vo. Visi kuopos valdybos na
riai dalyvavo.

Atidarius susirinkimą, pir
mininkė A. Maldaikienė pa
kvietė nutarimų sekr. Oną 
Wellus perskaityti protokolą 
iš praeito susirinkimo. Tačiau 
Ona ir šį kartą dar negalėjo 
skaityti. Tai tokiu būdų ir vėl 
protokolą perskaitė finansų 
sekretorė Mary Lynn. Po to 
buvo pateikti ir kitų valdybos 
narių raportai. Mary Lynn 
pranešė, kad ligonė M. Sa
dauskienė buvo truputį su
stiprėjus ir ėjo į skiepą kaip 
ką patikrinti; beeidama puolė 
ir sunkiai susižeidė ranką ir 
buvo nuvežta į ligoninę, bet 
dabar ji randasi namie ir 
gydosi po gydytojo priežiūra. 
Iždininkė J. Braun pareiškė, 
kad kuopos knygos ir finansai 
yra geroje tvarkoje.

Mes visi vietos pažangie
čiai, taip pat “Laisves” ir 
“Vilnies” skaitytojai, geraj 
žinome, kad dabar eina vaju's

gavimui naujų skaitytojų ir 
panaujinimui išsibaigusių 
prenumeratų ir, žinoma, pa
remti finansinį jų fondą. Ir iki 
šiol čia Binghamtone nėra 
vajininkų, kurie įiarbuotųsi 
šiame reikale. Tadl šiame su
sirinkime buvo aptartas šis 
klausimas. Jai sutikus, nu
tarta, kad Mary Lynn būtų 
vajininkė ir garsintųsi, kad ji 
darbuojasi LDS 6 kuopos 
vardu. Geriausio pasisekimo 
tau, Marute!

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks gruodžio 2 
d., Sokol salėje, 226 Clinton 
St. Pradžia 7 vai. vakare. Šis 
susirinkimas bus priešmeti- 
nis, nes jame bus renkamas 
kuopos komitetas 1975 me
tams. Atsiminkime, kad kuo
pos valdyba turi būti pilna. 
Ne taip, kaip kad šiemet yra - 
neturime vicepirmininko. Tu
rime ir daugiau svarbių rei
kalų, kuriuos teks apkalbėti. 
Prašau visus narius dalyvauti 
šiame susirinkime.

Ona Wellus, sekr.

Miami, Fla.
Lapkričio 3 d. Lietuvių So

cialiame Klube įvyko spaudos 
naudai koncertas, kurį bend
romis jėgomis surengė Klu
bas, LLD 75 kp. ir Aido 
Choras. Pasekmės Puikios. 
Kolektyviškai veikiant, vi
suomet galima daugiau nu
veikti.

Miamiečiams buvo staig
mena - pas mus dalyvavo 
St. Petersburgo Dainos My
lėtojų Choras, vadovaujamas 
Adelės Pakalniškienės ir 
akompanuojant Walteriui Žu
kui. Santpetersburgiečiai 
dainavo labai sutartinai ir 
žavingai. Malonu, kad Walte- 
ris ir Adelė taip gražiai koo
peruoja. Dainos Mylėtojų 
Choras bus vienas iš geriau
sių Amerikos lietuviuose. Va
lio!

Su koncertu buvo ir skanūs 
pietūs. Pietus pagamino 
draugė Kancerieriė ir jos pa
dėjėjos, kurių vūrdų neteko 
sužinoti. Didelis joms ačiū!

Dabar truputi^ apie kon
certu. Visrfbrogramą organį- 
zaVoit tvarkė V. Bovinas. Jis 
ir santpetersbur^ietis Alek
na trumpose prakalbėtose ra
gino remti pažangiąją spau
dą. M. Friburgiehė perstati- 
nėjb dainininkus. Svetainė 
buvo sausakimša gražios pu
blikos. 1

Pirmutinis dainavo vietinis 
Aido Choras, Juliaus Kras- 
nicko vadovaujamas. Sudai
navo: “Sveiki gyvi mūs sve
čiai”, “Mūsų žemė”, “Kur tas 
kelelis” ir “Prašom paklausy
ti”. Dainavo labai puikiai. 
Julius moka “ištraukti” iš 
dainininkų ne tik gaidas ir 
balsus, bet ir jausmus, susie
tus su dainos tema. Tas pada
ro dainą reikšmingesnę ir 
jausmingesnę.

Birutei Ramoškaitei akom
panuojant, May Gabrėnienė 
savo skambiu soprano balsu 
sudainavo tris dainas. Man 
geriausiai patiko “Kur bėga 
Šešupė”. Visos dainos buvo 
gražiai sudainuotos.

Sekanti solistė buvo Onutė 
Stelmokaitė. Ji sudainavo 
tris ar keturias dainas. Dai
navo dramatiškai ir žavingai.

Paskui dainavo solo Aido 
Choro vedėjas, Petrausko 
mokinys, veteranas solistas 
Julius Krasnickas. Visi Ame
rikos lietuviai jį žino. Nieko 
nebegalėčiau pridėti' prie jo 
laurų dainoje. Nors jau jis ir 
gerai pagyvenęs žmogus, bet 
jo balsas tebėra tyras ir 
skardus. Jo dainavimas jaut
rus ir žavingas.

Solistas Augustinas leš- 
montas tikrai nustebino mus 
savo stipriu, skambiu, meto
diškų balsu. Kai jis dainuoja, 
tai atrodo, kad ne tik žmonių 
širdys, bet ir svetainės sienos 
virpa.

Duetą dainavo May Gabrė
nienė ir. A. lešmontas. Jie 
sudainavo “Tėvynė Lietuva” 
- žodžiai V. Bložės, muzika 
Bražinsko. Jų duetas išėjo 
labai puikiai. 1

Paskutinis programoje bu
vo Dainos Mylėtojų Choras, 
Adelės Pakalniškienės vado
vaujamas. Nors publika jau 
buvo pusėtinai pavargus, bet 
santpetersburgiečių dainos

buvo taip meistriškai ir ža
vingai atliktos, kad publika 
klausėsi lyg būtų užhipnoti
zuota.

Koncertą užbaigė abudu 
chorai su daina “Kur karklai 
siūbavo”.

Iš St. Petersburgo busu 
atvyko virš 40 žmonių. Visus 
dainininkus mūsų gausi pub
lika sutiko ir palydėjo griaus
mingais aplodismentais. Be 
visiems gerai žinomų A. Pa
kalniškienės, Žukų (Walter ir 
Mildred), Stanley Vaineikio, 
Aleknų, Bunkų ir Šarkiūnų, 
ten buvo ir daugiau mano 
pažįstamų. Ten buvo Repeč- 
kos, Lukai, Keleriai ir Julia 
Andrulienė. Negi visus sumi
nėsi. Bet tai dar nereiškia, 
kad tie draugai nebuvo mums 
taip mieli ir gerbiami svečiai, 
kaip ir visi kiti, mano pami
nėti.

Vakare, šeštą valandą, 
miamiečiai svečius išlydėjo
me su daina “Namo, brole
liai”. Adeliutė visus mus už
kvietė į Dainos Mylėtojų 
Choro 10-mečio minėjimą. 
Būtų gerai, kad mes nuvyk- 
tumėme juos paremti, nes 
juk visas pelnas taip pat eis 
spaudai. A. P. Gabrėnas

Įdomus laiškas iš
Lietuvos flori- 

dietei Iz. Jackim
Brangi mano Sese!
Šiomis vasaros liepos mėn. 

1-3 dienomis šventėme Kau
ne ypatingą šventę - 30-ties 
metų sukaktį, kai Tarybinė 
Armija, Lietuviškoji 16-ta di
vizija ir partizanai išvadavo 
Kauną iš hitlerinių grobikų ir 
atvėrė kelią Lietuvai klestėti 
ir kurti žmonių gerovę socia
listinėje santvarkoje - kurti 
mokslą, ekonomiką, kultūrą, 
meną ir t. t. Tai verta su 
tavimi pasidalinti ryškiais tų 
mūsų laimėjimų vaisiais, ku
riant naują, gražų, linksmą 
gyvenimą.

Pav., Vilniaus V. Kapsuko 
universitetas turi senas tra
dicijas. Savo istorija tęsia iš 
viduramžių glūdumos, bet jis 
suklestėjo tik tarybiniais me
tais po karo. Daug tūkstančių 
šio universiteto auklėtinių - 
pedagogų, ekonomistų, che
mikų, teisininkų, žemės gel
mių tyrinėtojų, medikų, fizi
kų, matematikų dirba visuo
se Lietuvos kampeliuose. Tik 
po karo baigė universitetą 
24,000 specialistų.

Vilniaus universitetas se
niausias Europoje, įsikūręs 
prieš 400 metų ir turbūt tiek 
specialistų nebuvo išlydėjęs į 
gyvenimą, kaip per šiuos 3 
dešimtmečius.

Kauno universitetas ir ki
tos aukštosios mokyklos kas
met auklėja daugiau kaip 
40,000 studentų. Šiuo metu į 
universitetus laiko egzami
nus 12,000 abiturentų - vyrų 
ir merginų.

Dabar visiems jaunuoliams, 
privalomas vidurinis mokslas 
ir tie, kurie nebaigę jo, dirba, 
turi visas sąlygas, nemoka
mai, baigti ir tęsti aukštąjį.

Čia nemokamas visoks gy
dymasis. Teisėjų, advokatų 
patarimai, bibliotekos, skai
tyklos su milijonais knygų, 
žurnalų ir laikraščių nemoka
mi.

Per ketvirtį amžiaus pasi
keitė ir Nemuno krašto kai
mas. Kur pažvelgsi, radio ir 
televizijos antenos, puikūs 
keliai, daugelis kolūkiečių tu
ri ir nuosavus automobilius, 
žemės ūkio gamyba padvigu
bėjo, žemę dirba mechanizuo
tai.

Pramonė Lietuvos ekspor
tuoja savo gamybą į 72 užsie
nio šalis.

Malonu pastebėti, kad Jūsų 
laikraščio “Laisvės” redakto
rius Antanas Bimba ne tik 
svečiavosi Lietuvoje, bet jis 
yra Vilniaus universiteto ko
lektyvo narys - istorijos 
mokslų garbės daktaras.

Brolis J. Šteinys
Kaunas, 6.VIII.1974 m.

Tokyo, rugs. 27 d. - Japoni
joje buvo jaučiami du žemės 
drebėjimai. Apie nuostolius 
nuo jų tačiau nieko nesigirdi.

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Daktarui Antanui Petrikai
Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Margaretai, sūnui 

Artūrui, kitiems artimiesiems bei draugams.

JUOZAS WEISS
Brooklyn, N.Y.

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Daktarui Antanui Petrikai
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Margaretai, 

sūnui Artūrui, giliems giminėms, artimiesiems ir 
draugams.

Alekas ir Domicėlė Veličkai 
ir šeima 

Albertson, N. Y.

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Daktarui Antanui Petrikai
Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio žmonai 

Margaretai, sūnui Artūrui, giminėms ir draugams.

Anna Daukus 
Vincas Kirvela
J. Bubliauskas 
G.-S. Nausėda
(Nariai LDS 21 kuopos, Detroit, Mich.)

Pr.-Elz. Yoshonis 
AI-AI Stacey 
J.-P. Stakvilas 
W.-L. Gugas

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Daktarui Antanui Petrikai
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Margaretai, sūnui 

Artūrui ir visiems giminėms Tarybų Lietuvoje ir 
Amerikoje.

JAMES ir MILLIE KANCERIAI
Wilton Manors, Fla.

Mirus

Įžymiam pažangių lietuvių visuomenininkui

Antanui Petrikai
Giliai atjaučiame šį skaudų įvykį ir reiškiame užuojau
tą velionio žmonai Margaret, sūnui Artūrui, giminėms 
ir artimiems.

MIAMI, FLA.

LLD198 Kp.
Oakland, Cal.

Mirus

Jonui Mar ozui
Reiškiu nuoširdžią užuojautą jo žmonai Veronikai ir 

jo broliui Antanui.
Labai gaila draugo.

Josephine Augutienė
Cliffside, N. J.

Literatūra ir kalba, XIII 
{494 psl.). Šis Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos lietuvių 
kalbąs ir literatūros instituto 
leidinys skiriamas lietuvių 
poetikosHyrinėjimams.

Skulptūra (148 psl.). Tai 
leidinys albumas apie Tarybų 
Lietuvos dailininkų skulpto
rių darbus. Jame, reprodu
kuojami 163 darbai. Įvadinia
me straipsnyje Pr. Gudynas 
aprašo pastarojo dešimtme
čio lietuvių skulptūros kelią. 
Straipsnio santrauka ir re
produkcijų sąrašas - rusų ir 
anglų kalbomis.

Vytautas Martinkus. Rotu
šės laikrodžio vagis (237 
psl.). Naujas rašytojo apsa
kymų rinkinys apie šių diehų 
tarybinio žmogaus darbą, jo 
rūpesčius ir džiaugsmus.

Vytautas Misevičius. Gel
tonas Gaidys (237 psl.). Nau
jas humoreskų rinkinys, 
autorius kritikuoja pasipūtu
sius biurokratus, vergiškai 
pataikaujančius jų pavaldi
nius, kombinatorius, speku
liantus ir kitus “lengvos duo
nos” mėgėjus.

Ignas Pikturna. Jūros veid
rodžiuose (157 psl.). Knygą 
sudaro trys kelionių apybrai
žos. Pirmoji skiriama Ispani
jai, tai šaliai, kuri senovėje 
davė daug žymių žmonių:

rašytojų, dailininkų, keliau
tojų, o dabar labiausiai atsi
tvėrusi nuo kitų pasaulio tau
tų, sukaustyta religinio vi
duramžių fanatizmo. Antroji 
apybraiža parodo Olandijos, 
Airijos, Anglijos uostų gyve
nimą. Trečioje autorius daug 
dėmesio skiria Italijos archi
tektūrai.

Jonas Biliūnas, Joniukas 
(24 psl.). Dailininkės R. Ulbi- 
kaitės iliustracijomis papuoš
tas mūsų literatūros klasiko 
apsakymas apie vargdienio 
berniuko likimą, esant bur
žuazinei santvarkai.

Vytautas Petkevičius, Ka
daičius (103 psl.). Jaunajam 
skaitytojui rašytojas skiria 
šią miniatiūrų apysaką. Joje 
parodomas guvus berniukas 
Pauliukas, kuriam gyvenime 
kyla galybė klausimų. Spal
votais piešinėliais iliustravo 
dail. Albina Makūnaitė.

S. Butkienė 
“Vagos” leidyklos darbuotoja

Boston, Mass. - Pirmą kar
tą istorijoje negras tapo iš
rinktas į Mass, valstijos sena
tą. Juo yra Mr. Owens. Jis 
sako, kad jis tarsis su naujuo
ju Mass, valstijos gub. Duka
kis juodųjų žmonių šioje val
stijoje reikalais.
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Atsisveikinome su
Dr. Antanu Petriką

HELENA FEIFERIENĖ

karsto* S. Narkėliūnaitės nuotr.
Šių metų lapkričio 8 dieną 

mus sukrėtė liūdna žinia, kad 
pasitraukė iš gyvųjų tarpo 
gerai žinomas ne tik Šiaurės 
bei Pietų Amerikoje, bet ir 
Tarybų Lietuvoje, visuome
nininkas, publicistas, dakta
ras Antanas Petriką. Jis mirė 
nuo širdies smūgio ir buvo, 
pašarvotas Garšvos “Haven 
Hill’ šermeninėje, kurio kars
tą supo gausios gėlių puokš
tės nuo giminių, draugų ir 
organizacijų. Lapkričio 11 
dieną velionio kūnas buvo 
sudegintas Fresh Pond kre- 
matorijoje. Middle Village, 
N. Y. *
GEDULO VAKARAS

Lapkričio 10 dieną įvyko 
“Laisvės” koncertas, kurių 
dr. Antanas Petriką niekuo
met neapleisdavo. Bet štai 
koks liūdnas supuolimas: vie
ton jam atsilankyti į “Lais
vės” koncertą, mes aplankė
me jį šermeninėje. . . Nors 
parengimo darbuotojai, kaip 
tai, direktorių tarybos nariai, 
aidiečiai ir šeimininkės, sun
kiai dirbo per visą dieną, bet 
savo draugo neapleido. Tą 
patį vakarą, neatbodami nuo
vargio, jie aplankė dr. Anta
ną Petriką, suteikdami jam 
pagarbą, kurią jis be abejo 
užsitarnavo.

I šermenis atsilankė Vytau
tas Zenkevičius, kuris yra 
atvykęs su Tarybų Sąjungos 
delegacija dalyvauti Jungti
nių Tautų 29-oje Asamblėjos 
sesijose ir “Moscow News” 
korespondentas Apolinaras 
Sinkevičius. Šermeninėje 
matėsi velionio artimieji, 
laisviečiai ir kiti velionio 
draugai.

Gedulo vakaro eigą prave
dė “Laisvės” redaktorius An
tanas Bimba, pareikšdamas, 
kaip sunku tikėti, kad dr. 
Antanas Petriką jau nėra 
mūsų tarpe, sakydamas, kaip 
prieš keletą dienų jis buvo 
atvykęs į “Laisvės” redakci
ją, sugrąžino glėbį knygų ir 
dar pasiėmė keletą knygų 
namo skaityti. 0 šiandien jis 
jau nėra gyvųjų tarpe. . .

Antanas Bimba savo kalbo
je peržvelgė velionio gyveni
mą ir jo atliktus darbus. 
Prisiminė Antaną Petriką at
vykusį iš Lietuvos, kaip dar
bininką žmogų, ir reikia ste
bėtis, kaip greit jis pasirinko 
pažangos kelią. Jau 1911 me
tais jis įstojo į Lietuvių Socia
listų Sąjungos kuopą. Džiugu 
pasakyti tai, kad Antanas 
Petriką pašventė visą savo 
subrendusį gyvenimą ne tik 
sau, bet ir visuomenei - ypa
tingai darbo žmogaus labui. 
Jis priklausė prie lietuviškų 
organizacijų ir buvo veiklus 
jose narys. Bendradarbiavo 
“Kovoje”, “Vilnyje”, “Moterų 
Balse”, "Darbininkų Balse” ir 
daug, daug metų rašinėjo 
“Laisvėje". Ypatingai “Švie
sos” žurnalas, kuris jau eina 
40 metų, visuomet puošėsi 
dr. Antano Petrikos raštais.

Antanas Bimba savo kalbo
je pabrėžė, kad netekimas 
dr. Antano Petrikos yra dide
lis nuostolis mūsų pažangia
jam judėjimui, o ypatingai 
skaudus nuostolis “Laisvės” 
laikraščiui, su kuriuo jis tiek 
daug metų gerai sugyveno. 
Antanas Petriką savo kūrybi
niais darbais pastatė sau di
delį paminklą. Mes didžiuoja
mės, kad mes per metų me
tus su juo draugavome. Baig
damas kalbą apie velionį, An
tanas Bimba pakvietė “Vie

plokštelių muzika, jų tarpe 
poeto Juliaus Janonio "Ne
verkit pas kapą”, kurią įdai
navo New Yorko Aido Cho
ras, po vadovybe Walterio 
Žuko, o solo partiją atliko 
tuomet buvusi Choro solistė 
Margareta Cesnavičiūtė-Pet- 
rikienė.

Visi gedulo vakaro kalbėto
jai ir atsilankiusieji į šerme
ninę reiškė giliausią užuojau
tą velionio žmonai Margare- 
tai, jo sūnui Artūrui ir nesu
skaitomam skaičiui velionio 
draugų visoje Amerikoje.
PALYDINT J PASKUTINĘ 
KELIONĘ

Lapkričio 11 dieną susirin
ko būrelis velionio draugų ir 
giminių, atsisveikinti pasku
tinį kartą su daktaru Antanu 
Petriką ir palydėti jį į pasku
tinę kelionę.

Šermeninėje, prie velionio 
karsto, dar kartą tarė pasku
tinius atsisveikinimo žodžius 
“Laisvės” administratorė 
Ieva Mizarienė, LDS Centro 
sekretorė Anne Yakštis ir 
“Vienybės” redaktorius Jo
nas Valaitis.

Ieva Mizarienė, tardama 
atsisveikinimo žodį, pabrėžė 
velionio nuveiktus darbus, 
kaipo visuomenininko-litera- 
to, kuris mokėjo toleruoti 
visus žmones, su visais gra
žiai sugyveno. Ji pranešė, 
kad per telefoną iš Washing- 
tono pareiškė gilią užuojautą 
Tarybų Sąjungos pasiuntiny
bės konsularinio skyriaus 
sekretorius Rimgaudas Mali
šauskas su žmona Nijole. 
Taip pat gauta daug užuojau
tos telegramų iš Tarybų Lie
tuvos, kurios bus paskelbtos 
“Laisvėje” atskirai.

Anne Yakštis priminė, kaip 
gedulo vakarą visi kalbėtojai 
nuodugniai apibūdino velio
nio gyvenimą ir jo nuveiktus 
darbus. Jinai pabrėžė, kad 
Amerikoje gimusieji lietuviai 
ypatingai įvertina velionio at
liktus užsibrėžtus tikslus. Jis 
atvykęs į Ameriką išmoko ne 
tik lietuvių kalbą, bet ir 
anglų kalbą, norėdamas stu
dijuoti odontologiją.

Jinai prisiminė iš praeities 
vieną epizodą, kuomet pasi
rodė Amerikoje Airijos rašy
tojo James Joyce garsioji 
novelė “Ulysses”, kurioje ra
šytojas pasižymėjo savo ypa
tingu radikališkumu, laisvu 
žodžiu ir atvira kalba, kas 
šiais laikais jau nieko naujo, 
tuomet Antanas Petriką labai 
susidomėjo šiuo veikalu ir 
atsidavusiai šią knygą studi
javo. Jis mėgo studijuoti ir 
bibliją.

Anne Yakštis pabrėžė, kad 
velionis buvo LDS narys. 
Parašė daug knygų apie svei
katą, rašė paskaitas, kurios 
buvo išsiuntinėtos LDS kuo
poms. Jis niekuomet neatsi
sakydavo ateiti į talką litera
tūrinėje dirvoje.

Jonas Valaitis dar kartą 
priminė velionio nuopelnus, 
kurie nebus pamiršti. Kas 
liečia dr. Antano Petrikos 
spaudos bendradarbiavimą, 
jis rašė ne vien tik pažangioje 
spaudoje. Jis stengėsi su
jungti lietuvius, o ne skirsty
ti. Jis stengėsi visur prisidėti 
prie veiklos su savo iniciaty
va ir darbu, kad lietuviškoje 
spaudoje iškelti ką nors ge
resnio.

šermeninėje, per abu atve
jus kalbėtojai reiškė pagarbą 
ir užuojautą velionio artimie
siems.

nybės” redaktorių Joną Va
laitį.

Jonas Valaitis savo kalboje 
prisiminė pirmąją pažintį su 
dr. Antanu Petriką, kuomet 
1928 metais gyveno Wil- 
liamsburge, (N. Y. miesto 
sekcijoje) kur tuomet buvo 
“Laisvė”, “Vienybė” ir dakta
ro Antano Petrikos kabinetas 
— raštinė. Tuomet ten kon
centravosi visas lietuvių kul
tūrinis gyvenimas. Jis pabrė
žė velionio aktualumą lietu
viškoje veikloje, priminda
mas, kad velionis priklausė 
prie abiejų susivienijimų, t. 
y. prie LDS ir SLA - pašalpi- 
nių organizacijų. Stebėtina, 
kaip senosios mokyklos žmo
gus, Antanas Petriką, taip 
taisyklingai vartojo lietuvių 
ir anglų kalbas.

Baigdamas, Jonas Valaitis 
pareiškė, kad lietuvių visuo
menė, organizacijos, spauda 
ir knygų leidyklos neteko 
vieno iš pačių geriausių bend
radarbių. Gražaus amžiaus 
susilaukė Antanas Petriką. 
Gal daugelis jį amžiumi ir 
pralenks, bet ar visi, apleis
dami šį pasaulį, paliks tiek 
kultūrinio lobio.

Atsisveikinant su velioniu, 
Vytautas Zenkevičius pabrė
žė Antano Petrikos nuopel
nus, kaipo žymaus kultūros 
darbuotojo - veikėjo. Jis savo 
kalboje užakcentavo velionio 
atsidavimą žadinti užsienio 
lietuvių tarpe susidomėjimą 
tėvynės istorija, kultūra, 
skleisdamas pažangias idė
jas.

Jis priminė, kad Antanas 
Petriką labai plačiai žinomas 
Tarybų Lietuvoje. Jis yra 
geras pažįstamas tarybinių 
kultūros veikėjų ir žurnalistų 
tarpe. Jis buvo žmogus, ku
rio straipsnius spausdindavo 
tarybinė spauda, kuris rašy
davo aktualiausiais klausi
mais, žmogus, kuris tikrai 
aktyviai dalyvavo kuriant, 
vystant, turtinant lietuvių 
tautos kultūrą. Ryšium su 
šiais nuopelnais, Tarybų Lie
tuvos vyriausybė neseniai su
teikė dr. Antanui Petrikai 
garbingą Lietuvos Socialisti
nės Respublikos nusipelniu
sio kultūros veikėjo vardą. 
Tikrai yra liūdna, kad vieną 
iš mūsų nusipelniusių kultū
ros veikėjų čia susirinkome 
palydėti į paskutinę kelionę.

Tą vakarą paskutinį atsi
sveikinimo žodį tarė ir Apoli
naras Sinkevičius, išreikš
damas gedėjimą, netekus 
plunksnos draugo Antano 
Petrikos. Kalbėdamas apie 
velionio atliktus literatūri
nius darbus, jis pažymėjo, 
kad jeigu reikėtų Antano 
Petrikos išleistus raštus suri
kiuoti, išdėstyti į lentynas, 
tai susidarytų didžiulė, di
džiulė eilė. Jis mano, kad 
jaunoji Tarybų Lietuvos žur
nalistų karta ateityje studi
juos Antano Petriko raštus.

Jis sakė, kad velionis buvo 
modernus žurnalistas, ta 
prasme, kad jo pagrindinis 
darbas buvo ne žurnalistika, 
bet suteikti žmogui pirmą 
pagalbą apsaugojant jį nuo 
gamtos skausmų. Nors jis 
buvo dantų technikas, tačiau 
jeigu pažvelgtume į Antano 
Petrikos gyvenimo kelią, į tą 
įtemptą darbą, tai iš tiesų 
surastume, kad jis labai daug 
laiko ir energijos praleisdavo 
berašydamas, beskaityda
mas-. . .

Šermeninėje viešpatavo ly \ 
la. Tik protarpiais aidėjo;

Fresh Pond krematorijoje, 
prie gedulingos vargonų mu
zikos, atsisveikinome su dr. 
Antanu Petriką. Po paskuti
nių atsisveikinimo žodžių, ku
riuos išreiškė “Laisvės” re
daktorius Antanas Bimba, ly
dėtojai padėję po gėlę ant 
velionies karsto ir apleidę 
krematoriją, skirstėsi į na
mus.

Pagal dr. Antano Petrikos 
paskutinę valią, jo noras tapo 
išpildytas, įteikiant 500 dol. 
auką “Laisvei”, vieton pa
kvietus, po jo laidotuvių, pa
lydovus pietauti. O jo žmonos 
Margaretos giminės, vieton 
gėlių, paaukojo “Laisvei” 40 
dol.

Dr. Antanas Petriką pasi
rinko ilsėtis tėvynėje. Jo pe
lenai bus nuvežti į Tarybų 
Lietuvą, kur bus palaidoti po 
jo gimtinės dangumi, Sūdu
vos kampelyje, Paežerių kai
me. O mes, užsienio lietuviai, 
viešėdami Lietuvoje, aplan
kysime jo kapą. Dr. Antano 
Petrikos šviesus ir nusipel
nęs vardas pasiliks mūsų šir
dyse.

NE IF YORKO 
NAUJIENOS

Kapitalistinėje spaudoje 
beveik nieko nesimato apie 
praeitą šeštadienį įvykusias 
masines demonstracijas prieš 
aukštas kainas. Tas tik paro
do, kad ta spauda nenori 
prisidėti prie mobilizavimo 
masių tai svarbiai kovai.

New Yorke tokia demon
stracija įvyko Manhattane 
prie Bryant Park. Visa eilė 
gerų kalbėtojų pasakė geras, 
karštas kalbas.

☆

Bronxe praeitą šeštadienį 
grupė jaunuolių, kurių tarpe 
buvo ir trys mergaitės, įsi
veržė į vieną butą ir pareika
lavo pinigų. Kai jų negavo, 
tai vyrą užmušė, o moteriš
kę, kuri su juo gyveno, iš
prievartavo.

Y f 
f

United Parcel kompanijos 
darbininkai didele balsų dau
guma atmetė pasiūlymą dėl 
naujo kontrakto, kaip netin
kamą. . Streikas bus tęsia
mas toliau. Darbininkų nenu
gąsdino kompanijos žadėji
mas eiti iš biznio, jeigu dar
bininkai jos pasiūlymą atmes 
ir tuoj negrįš į darbą.

7-f

Komitetas už Taiką Vidurio 
Rytuose ragina žydus ir ara
bus rimtai ieškoti taikos. Ko
mitetas užgiria Jungtines 
Tautas už pakvietimą Pales
tinos Išlaisvinimo Organizaci
jos delegacijos dalyvauti dis
kusijose Palestinos klausimu. 
Bet Izraelis atsisako tartis su 
šia organizacija. Iš kitos pu
sės, Komitetas atmeta orga
nizacijos reikalavimą, kad Iz
raelis, kaip valstybė, būtų 
likviduotas.

Brooklyne išmesta laukan 
19 policininkų. Jie rasti kal
tais ėmime kyšių. Taip pra
nešė miesto policijos komisio- 
nierius Michael Codd.

New Yorko Telefonų kom
panija reikalauja leisti jai 
pakelti telefonų vartotojams 
kainą. Toks pakėlimas kom
panijai duotų net nuo 
$350,000,000 iki $400,000,000 
pelno!

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

giminėmis bei draugais Lietuvoje,

* Jeigu norite pasikviesti gimines iš 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) 687-0250

mibt# VAimi

Reikia žodį kitą tarti apie 
įvykusius pietus po taip pui
kaus koncerto.

Dienos ir Direktorių Tary
bos pirmininkas Povilas Ven
ta pristatė pakalbėti atvykusį 
iš Detroito LDS Centro pir
mininką Servit Gugą. Gugas 
atvyko su žmona Ruth į LDS 
Centro posėdį ir pasiliko dar 
vienai dienai, kad galėtų da
lyvauti mūsų koncerte. Taip 
pat buvo pristatytas Serge 
Savitcheff, kurį mes niujor
kiečiai pažįstame iš jo jaunų 
dienų, kada jis mažytis atvy
ko su mamyte Elena Brazaus
kiene į Ameriką apsigyventi. 
Jis dalyvavo su visa savo 
šeima - žmona ir dviem sūne
liais. Taipgi kalbėjo Al. Mer
kis. Jis atvežė pilną mašiną 
žmonių ir daug dovanų virtu
vei iš B. Ramanauskienės.

Tarp didelio būrio žmonių 
iš toliau atvykusių, praeita
me “L.” numeryje Helen Do
brow iš Jacksonville, Fla., 
Marytė Zeikus iš Marylando, 
abu Kireiliai iš Johnson City, 
N. Y., Ričardas Janulis iš 
Palmer, Mass., ir Aldona 
Fitzgibbons iš Petaluma, Cal. 
Aldona atvyko su O. Visoc- 
kiene iš Connecticut, pas ku.- 
rią ji, matyt, svečiuojasi.

Darbininkams šiame pobū
vyje visiems tariame ačiū, 
bet įvardinti visų jokiu būdu 
negalima. Gal tiek reikia pa
sakyti, kad dirbo visi “Lais

Lithuania attracts attention

A partial view of the famous Lazdynai, the suburb of Vilnius
There have been articles 

about Lithuania in the New 
York Times recently by Hen
drick Smith on art and other 
things. The last one was 
about architecture in which 
the author says that the 
Lithuanian capitol Vilnius 
won the Lenin Prize for ar
chitecture this year for its 
efforts to relieve the same
ness of Soviet public housing 
with the design of an apart
ment house subdivision. And 
he quotes Vytautas Staskus, 
director of the Town Plan
ninginstitute as saying: “We 
set ourselves the task of 
relieving that monotony and 
of making each of the build
ings look different”.

Mr. Smith also says “that 
not only in that subdivision 
but in much of its architectu

vės” direktoriai ir visi aidie
čiai. Virtuvėje, kur darbas 
buvo gana sunkus, dirbo N. 
Ventienė, J. Lazauskienė, O. 
Babarskienė, O. Čepulienė ir 
A. Rainienė.

Dėkojame visiems, kas tik 
kiek nors prisidėjo prie pada
rymo šio pobūvio taip sėk
mingo. Administracija

SIDABRO MIESTAS 
VIRŠ DEBESŲ

Iki šiol niekas neabejojo, kad 
Rytų Pamyre gyventa tik klajok
lių, kad čia niekados nebuvo pa
stovių gyvenviečių. Juk tik ta
rybiniais metais vietiniai klajok
liai virto sėsliais gyventojais. Bet 
štai tadžikų geologai, ieškoję si
dabro rūdos, nuošaliame tarpek
lyje virš sraunios kalnų upės 
Bazardarjos (Murgabo raj.) apti
ko senų kalnakasybos pėdsakų ir 
miestą 4000 m aukščiau jūros 
lygiol Mieste būta akmens stati
nių, atokiau nuo centro — amati
ninkų kvartalų. Rasta ir rašto pa
minklų. Tai X ir XI a. ūkinių ir 
diplomatinių dokumentų lieka
nos. Rašyta juodu tušu ant popie
riaus, kuris nuo senumo jau pa
geltęs. Rašmenys arabų, o kal
ba— tarsi (persų)—tadžikų. Taigi 
rašė dabartinių ,,Pasaulio stogo" 
gyventojų protėviai.

Iš dokumentų istorikai spren
džia, kad du šimtmečius mieste 
buvo intensyviai kasama sidabro 
rūdai, buvo prekiaujama, palai
komi diplomatiniai santykiai su 
gretimomis šalimis — Afganis
tanu, Indija, Iranu. Ugnies auku
ras šventykloje miesto centre liu
dija, kad iki XII a. Pamyro tadži
kai garbino ugnj.

Tokie pirmieji Tadžikijos TSR 
MA Istorijos instituto tyrimų re
zultatai. Tikimasi, kad paieškojus 
atsiskleis dar koks nežinomas se
nosios civilizacijos puslapis.

re Lithuania sets a standard 
for the rest of the Soviet 
union to match".

The Lenin Prize to Vilnius 
doesn’t come as a great sur
prize to us. We visited Lith
uania last June and could see 
with our own eyes how fast 
not only Vilnius but also 
other cities in Lithuania are 
being built up and how beau
tiful and carefully planned 
the construction is. In Vil
nius, of course, the new 
opera house is one of the 
most beautiful buildings in 
Lithuania. And very impres
sive also is the sports hall.

Lithuania is a small coun
try but doing big things, 
things which attract the at
tention of other countries.

Use
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Pramogų kalendorius

Gruodžio 22 d.
LDS 13 kuopos žieminis 

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

“LAISVĖS”
DIREKTORIAMS

Direktorių posėdis įvyks 
antradieni, lapkričio 26 d., 2 
vai. po pietų. Visi dalyvauki
me. A. Rainienė, Sekretorė

Tarp Lietuvių
Smagu buvo .matyti Juozą 

Zayan (Zajankauską) mūsų 
koncerte. Per 1972 ir 1973 
metus Juozas pergyveno tris 
smūgius (strokes) ir tris šir
dies atakas. Visą praėjusį 
rugsėjo mėnesį išgulėjo ligo
ninėje, o dabar randasi na
muose ir gydosi. Bet į kon
certą, kad ir nelabai kaip 
jausdamasis, atvyko ir dar 
paaukojo “Laisvei” $50.

* * *
I. Lamaitienė pergyveno 

operaciją ant akių. Ji jau 
grįžusi iš ligoninės, gydosi 
namie. 

* * *
Lapkričio 18 d. Daratėlė 

Murelienė (Yuden) skambino 
mums į “Laisvę” sužinoti, 
kaip pasisekė “Laisvės" kon
certas. Besikalbant sužinojo
me, kad tą dieną Daratėlė 
šventė savo gimtadienį. Gaila 
kad Daratėlės sveikata nelei
džia jai dalyvauti visuomeni
nėje veikloje, kas ją labai 
kankina.

Linkime visiems geros 
sveikatos.

♦ * *

Bronė Ostapuk
Newarkiete Bronė Osta

puk, aidietės Adelės Lupse- 
vičienės mamytė, kiekviene- 
riais metais daug . prisideda 
prie “Laisvės" vajaus, prie 
pakėlimo New Jersey valsti
jos punktų.

Štai, kad ir šiais metais, 
jau draugė Ostapuk suspėjo 
prisiųsti vieną naują prenu
meratą į Lietuvą ir atnaujino 
penkias. Praėjusiais metais 
ji užrašė keturias naujas 
prenumeratas.

Dėkojame mielajai Bronei 
už pasidarbavimą. Beje, d. 
Ostapuk yra ilgametė LLD 
narė ir mūsų pramogų nuola
tinė lankytoja.

♦ * *
Antradienio vakare Anna 

Cibulsky, maspethietė, buvo 
išvežta į St. John’s ligoninę, 
Queense. Šiuos žodžius ra
šant tik tiek tegalėjome suži
noti. Ją jos bute be sąmonės 
rado draugai Kalvaičiai.

Ieva Mizarienė

PRAŠYMAS
Gautas raštas iš Literatū

ros muziejaus. Jie prašo pri
siųsti apie Joną Gasiūną pri
siminimų ir nuotraukų. Jeigu 
susirastų jo bendražygių ir 
norėtų parašyti, tai siųskite 
šiuo adresu:

Kaunas 233000
Rotušės 13
Macijauskienė M. 
Lithuania USSR.

VIRŠŪNE „IŠAUGO“

Sibiro alpinistai kopė j Kirgi
zijos Chantengrio viršūnę. Jie pir
mieji pakilo 2 km aukščio stačia 
uola, kuri vainikuoja kalną. Kopi
mas truko beveik pusantro mė
nesio, o pasiruošimas — kelerius 
metus. Alpinistai patikslino geo
grafijos atlasus: Chantengrio aukš
tis pasirodė esąs 7010 m, t. y. 
15 m aukštesnis, negu anksčiau 
manyta.




