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KRISLAI
Kiekvienas galime prisidėti 
Amerikai pagalvoti 
Pirmą kartą
Nusipelnyta bausmė 
Sėkminga misija 
Kur pakryps V. Vokietija?
J A. BIMBA
Mūsų javapiūtė (vajus) jau 

prasidėjo. Reikalinga pla
čiausia visų laisviečių talka. 
Ir kiekvienas kviečiamas joje 
dalyvauti. Jeigu jūsų pažįsta
mas ar giminė dar “Laisvės” 
neskaito, pakalbink jį “Lais
vą” užsiprenumeruoti. Gal 
turi artimųjų Lietuvoje, ku
rie norėtų “Laisvę” gauti ir 
skaityti? Užrašyk ir jiems.

0 ką jau bekalbėti apie 
penkiolikos tūkstančių dole
rių fondą. Vargiai rasime tokį 
laisvietį, kuris neištesėtų do
lerio kito į fondą paaukoti.

Visi padėkime savo apylin
kės vajininkams. Jie atlieka 
labai naudingą, labai prakilnų 
darbą.

Šios šalies fordams, kissin- 
geriams ir rockefeleriams na
tūralu barti ir pasmerkti ne
prisijungusias, taip vadinamo 
“trečiojo pasaulio” šalis, ku
rios sudaro daugiau kaip du 
trečdaliu visos žmonijos, kad 
jos pasmerkė Amerikos im
perialistinę politiką.

Iš susirinkusių 85 kraštų 
vadų tiktai du ar trys gynė ir 
teisino tą politiką. Didesnę 
izoliaciją sunku įsivaizduoti.

Ypač šiais prezidentinių 
rinkimų metais visiems ame
rikiečiams verta apie tai rim
tai pagalvoti.

Ką tuo reikalu naujo ir 
geresnio siūlo demokratų 
kandidatai? Nieko!

Įdomi, beveik netikėtina ži
nia iš Louisiana valstijos. 
Pirmą kartą jos istorijoje 
Komunistu Partijos kandida
tai Gus Hali ir Jarvis Tyner 
bus ant baloto. Ir jos piliečiai 
turės progą balsuoti už darbo 
žmonių atstovus.

Niekas nė vienos ašaros 
neturėtų išlieti už Maskvoje 
kalėjimu nubaustus tris ame
rikiečius. Gana aštri bausmė 
pilnai nusipelnyta.

Jų nusikaltimas tarybinių 
įstatymų akyse labai sunkus. 
Mat, jie bandė Tarybų Sąjun
gą panaudoti šmugeliavimui 
narkotikų iš Azijos į Vakarų 
Europą. Prisipažino kaltais, 
nes pas juos rasta dviejų 
milijonų dolerių vertės nar
kotikų. Dabar turės po keletą 
metų pakūtavoti sunkiųjų 
darbų kalėjime. .□ 1

Baigė savo mokslinę misiją 
trys tarybiniai kosmonautai 
ir laimingai sugrįžo Žemėn. 
Jie pilnai ir sėkmingai atliko 
visas jiems patikėtas užduo
tis. Jų patyrimai ir atradimai 
bus labai didelis įnašas į 
žmogaus pastangas užkariau
ti erdves.

Visas pasaulis juos nuošir
džiai sveikina.

Amerikos spaudoje daug 
rašoma apie Vakarų Vokieti
joje (Vokiečių Federatyvinė
je Respublikoje) nūdienes 
nuotaikas. Pastebėjau, kad 
dažnai apie jas kalbama ir 
Tarybų Lietuvos spaudoje.

Ypač “pagarsėjo” jos prem
jeras socialdemokratas 
Schmidt, kai lankydamasis 
Amerikoje visam pasauliui 
pasigyrė, kad Jungtinių Vai-

PRANCŪZIJOS NAUJASIS
KABINETAS

KANADIEČIAI PASMERKĖ
AMERIKOS AGRESIJA

Raymond Barre 
Naujasis Prancūzijos 

premjeras
Paryžius. — Prancūzijos 

premjeras Jacques Chirac 
staiga rezignavo, pareikšda
mas, kad prezidentas Giscard 
d'Estaing neduoda jam pa
kankamai autoriteto grumtis 
su šalies problemomis. Vi
siem buvo aišku, kad Chirac 
turės pasitraukti, nes tarpe, 
jo ir prezidento santykiai

Kraštutiniųjų 
reakcininkų 
nauja partija

Lester Maddox
Chicago, ILL — Praeitą sa

vaitę čia įvyko kraštutiniųjų 
reakcininkų suvažiavimas, 
kuris įkūrė naują partiją 
(American Independent Par
ty) ir kandidatu į prezidentus 
paskyrė buvusį Georgia val
stijos gubernatorių Lester 
Maddox. Mr. Maddox sako, 
kad tokia partija pasidarė 
būtinai reikalinga , kai Ala- 
bamos gubernatorius Wal
lace pasisakė už Demokratų 
Partijos prezidentinius kan
didatus Carter ir Mondale. v 

stijų, Prancūzijos, Anglijos ir 
V. Vokietijos vyriausybės su
sitarė bendromis jėgomis 
priešintis į Italijos vyriausy
bę įsileidimui nors vieno ko
munisto.

Pačioje V. Vokietijoje pa
stebimas nacizmo atkutimas.

Šiandien V. Vokietiją valdo 
socialdemokratų ir “laisvųjų” 
demokratų koalicija. Spalio 
mėnesį įvyks bundestago 
(parlamento) rinkimai.

“Daily World” korespon
dentė Margaret Pittman rašo 
iš Bonnos, kad rinkimuose 
svarbų vaidmenį vaidins Vo
kietijos Darbo Unijų Federa
cija, kuri turi pusdevinto mi
lijono narių. Eiliniuose unijis- 
tuose didelis sentimentas už 
tąiką ir detentę. Bet reikia 
žinoti, kad Federacijai vado
vauja socialdemokratai, 
Schmidto pasekėjai...

buvo pasidarę labai įtempti. 
Prezidentas nenusileido ir 
premjeras pasitraukė.

Prezidentas d'Estaing tuoj 
pavedė ekonomui Raymond 
Barre sudaryti naują kabine
tą. Naujasis premjeras politi
koje esąs gerai įgudęs. Bet 
kaip jam seksis su ekonomine 
krize ir kitomis nūdienėmis 
kapitalistinės Prancūzijos 
problemomis grumtis, pama
tysime ateityje. Tuo tarpu 
kairiosios jėgos, kurias suda
ro stiprios socialistų ir komu
nistų partijos, uoliai ruošiasi 
būsimiems parlamento rinki
mams.

Jimmy Carter 
pataikauja 
žemdirbiams
Des Moines. — Čia kalbė

damas demokratų kandidatas 
Jimmy Carter smarkiai kriti
kavo Fordo politiką žemės 
ūkio reikalais. Republikonų 
vyriausybė su savo netikusia 
politika privertusi šimtus far- 
merių palikti savo ūkius ir 
bėgti į miestus.

Carteris šimtu procentų 
teisus. Betgi taip pat ne tik 
šimtais ir tūkstančiais, bet 
desėtkais tūkstančių farme- 
riai kasmet bankrutuodavo ir 
palikdavo savo ūkius, kai 
Washingtone viešpatavo de
mokratai. Ir pats Carteris 
dar nėra pasiūlęs tokios pro
gramos, kuri mūsų smulkiuo
sius farmerius išgelbėtų nuo 
bankroto.

Nori įstoti į 
Jungtines Tautas

United Nations, N. Y. — 
Vietnamo Socialistinė Respu
blika prašo Jungtines Tautas 
ją priimti į savo eiles. Narys
tės aplikacijoje Vietnamo vy
riausybė pabrėžia, kad paga
liau išsilaisvinusi ir nepri
klausoma vietnamiečių tauta 
nori būti pasaulinės o^^ąiniza- 
cijos nare.

Busimajame Saugumo Ta- 
'rybos susirinkime Vietnamo 
Socialistinės Respublikos ap
likacija bus apsvarstyta. Ma
noma. kad ji bus užgirta.

Militįariimo aukos
Rugpiūčio 18 dieną įvyko 

dvi Amerikos džetinių kari
nio orlaivyno transportinių 
lėktuvų avarijos. Nelaimės 
žuvo 39 gyvybės. Viena nelai
mė įvyko Greenlandijoje, nu- 
nešdama 21 gyvybę, o kita — 
Anglijoje, kurioje žuvo 18 

. amerikiečių.
Tuoj kyla klausimas: Ką 

Amerikos kariniai lėktuvai 
veikė Greenlandijoj, arba 
Anglijoje, už tūkstančių my
lių nuo savo šalies?

Slaugių streikas 
nepalaužiamas

Seattle. — Washingtono 
valstijos 15 ligoninių slaugių 
streikas įžengė į aštuntą sa
vaitę, bet jam galo dar vis 
nesimato. Streikuoja 1,800 
slaugių. Jų vienybė nepalau
žiama. Joms gerai vadovauja 
Washingtono Valstijos Slau
gių Asosiacija. Jos reikalauja 
algų pakėlimo ir darbo sąlygų 
pagerinimo.

Anglija neatsitikusi nuo Amerikos. . .

Tai vaizdas Anglijos sostinėje Londone prie vienos 
valdiškos samdos raštinės. Susirinkę bedarbiai nekantriai 
laukia, galgi vienas kitas jų ir bus laimingas gauti kokį nors 
darbą. Panašūs vaizdai užtinkami visuose miestuose ir 
miesteliuose.

Šiandien Anglijoj yra 1,500,000 bedarbių. Tas tik parodo, 
kad Anglijos kapitalizmas nėra labai toli atsilikęs nuo mūsų 
Amerikos kapitalizmo.

Ne geresnė ekonorilinė padėtis ir kituose kapitalistiniuose 
kraštuose. Prancūzijoje ir Italijoje gal dar blogesnė.

Ispanijos represijos prieš 
komunistų partiją x

Dolores Ibarrari Santiago Carrillo

Madridas. — Buvo manyta, 
kad karaliaus Carlo paskelbta 
amnesija buvusio fašistinio 
režimo politiniams oponen
tams apima ir Komunistų 
Partijos vadus. Buvo kalba
ma, kad ir Komunistų Parti
jai bus leista legaliai, viešai 
veikti.

Tuo supratimu vadovauda
miesi, užsienyje gyvenantys 
Komunistų Partijos vadai — 
prezidentė Dolores Ibarruri 
(Pasionaria) ir sekretorius 
Santiago Carrillo, tuoj pradė
jo ruoštis grįžtį į tėvynę ir

Korupcija Holandijos 
monarchijoje

Queen Juliana

Hague. — Iškilo aikštėn, 
kad Holandijos karalienės Ju
lianos vyras princas Bern- 
hard gavo iš amerikinės lėk
tuvų gaminimo Lockheed 
korporacijos daugiau kaip mi
lijono dolerių kyšį. Dėka jo 
paslaugoms, korporacija pa
sidarė gražaus pelno. Princas 
prašęs net 4 milijonų dolerių, 
bet gavęs virš vieno milijono.

Šalyje didelis spaudimas, 
kad karalienė abdikuotų (at
sisakytų sosto).

kreipėsi į Ispanijos valdžią 
leidimo-vizos. Tai išgirdę 
reakcininkai sukėlė didžiau
sią triukšmą. Jų išsigando ar 
pakluso valdžia ir atmetė ko
munistų vadų prašymą leidi
mo. 1

Iš to daroma išvada, kad 
tokiais pat sumetimais ar dėl 
tų pačių priežasčių, vyriausy
bė neleis ir Komunistų Parti
jai pradėti viešai veikti.

Vadinasi, karaliaus Carlo 
režimas vykdys fašistinę ge
nerolo Franco politiką.

Didelis laimėjimas
Providence. — Rhode Is

land valstijoje Komunistų 
Partija laimėjo savo prezi
dentiniams kandidatams Gus 
Hali ir Jarvis Tyner vietą ant 
baloto. Gautas ir valstijos 
sekretoriaus pranešimas, kad 
priduoti piliečių parašai už- 
girti.

Rhode Island valstijoje ko
munistų kandidatai nėra bu
vę ant baloto nuo 1940 metų. 
Todėl šis pasisekimas laiko
mas dideliu laimėjimu.

Kartu su prezidentiniais 
kandidatais Komunistų Par
tijos kandidatė į Jungtinių 
Valstijų senatorius Margaret 
Cann taip uždėta ant baloto.

Sako, piliečiai 
nėra pamiršę

Smarkiai klysta Fordas ir 
jo šalininkai, jeigu jie mano, 
kad piliečiai yra pamiršę Ni- 
xoną ir Watergate. Šis klau
simas tebėra gyvas. Pravesti 
apklausinėjimai parodo, kad 
59 procentai piliečių prieš 33 
proc. mano, kad Fordas pa
darė klaidą, dovanodamas 
Nixonui jo nusikaltimus prieš 
įstatymus.

Toronto. — Kanados Ko
munistų Partija savo pareiš
kime Korėjos klausimu ašt
riai pasmerkė Jungtinių Val
stijų militarinę provokaciją 
demilitarizuotoje zonoje. 
Partijos pareiškime reikalau
jama, kad Amerika be delsi
mo savo karines jėgas iš
trauktų iš Pietinės Korėjos.

Savo pareiškimą kanadie
čiai komunistai baigia:

“Komunistų Partija atsi
šaukia į visus demokratinius

Spaustuvininkai 
pasisakė
Chicago, Ill. — Skaitlingoji 

spaustuvininkų unija — In
ternational Typographical 
Union savo 118-jame suvažia
vime nedvejojančiai pasmer
kė Kongresan įneštą represi
nį “S-l Bilių”. Šis bilius yra 
reakcininkų užsimojimas 
prieš civilines laisves ir de
mokratines teises. Spaustu
vininkų šio biliaus pasmerki
mas yra geras paspaudimas 
kongresmanams prieš jį bal
suoti.

Reikia, kad spaustuvinin
kus pasektų kiti organizuoti 
darbininkai.

Žemės drebėjimo 
aukos

Washingtonas. — Kiek ži
noma, šiemet nuo žemės dre
bėjimų įvairiose šalyse jau 
yra žuvę daugiau kaip 25 
tūkstančiai žmonių. Prie jų 
nėra priskaitomos aukos že
mės drebėjimų, įvykusių Ki
nijoje ir Tarybų Sąjungoje.

Tokių didelių nuostolių nuo 
šios gamtos rykštės žmonija 
nėra turėjusi per pastaruo
sius šešerius metus. 0 metų 
pabaiga dar toli, dar gali 
įvykti ir daugiau drebėjimų. 
Taip sako U. S. Geological 
Survey įstaiga.

Manila, Filipinai. — Nu
skendo laivas ir prigėrė 25 
žmonės. Nelaimės priežastis 
— audra.

Puola eilinių 
narių vadus

Las Vegas. — Čia vyksta 
Jungtinės Plieno Darbininkų 
Unijos 18-oji konvencija. Ji 
sušideda iš 4,000 delegatų. 
Konvencijoje plačiai reiškiasi 
eilinių narių nepasitenkini
mas unijos vadovybe, ypač 
unijos prezidentu L W. Abel. 
Šis gi savo pranešime labai 
aštriai kritikavo ir žiauriai 
puolė eilinių narių vadus su 
Ed. Sadlowskiu priešakyje. 
Vadovybė kritikuojama už 
nesiskaitymą su narių gerove 
ir pataikavimą plieno korpo
racijoms.

kanadiečius ir jų organizaci
jas daryti spaudimą į Kana
dos vyriausybę, kad jinai per 
Jungtines Tautas reikalautų 
Jungtinėms Valstijoms tuo
jau savo ginkluotas jėgas iš
traukti iš Korėjos ir iškraus
tyti visus savo branduolinius 
ginklus iš Pietų Korėjos”.

Bus pakeltos 
ir kitos kainos

Detroit, Mich. — General 
Motors korporacija praneša, 
kad jinai pakelia apie $338 
savo 1977 metų gamybos 
automobilių kainą. Žinoma, 
ją tuoj paseks Fordo bei 
Chrysler korporacijos. 0 
automobilių gamyba paseks 
kitos pramonės šakos. Nuo jų 
neatsiliks ir maisto trustas.

Komunistų partijos 
kandidatai bus 
ant baloto

Gus Hali
New Yorkas. — Gautas 

pranešimas, kad Komunistų 
Partijos prezidentiniai kandi
datai Gus Hali ir Jarvis Ty
ner bus uždėti ant baloto 
Maryland valstijoje. Už juos 
buvo surinkta ir įteikta 4,000 
piliečių parašų.

Taipgi pranešama iš South 
Dakotos, kad irTen komunis
tę kandidatai bu^ ant baloto. 
Ten už juos surinkta 3,700 
parašų.

Tuo tarpu Pennsylvanijos 
valdžiai tapo įteikta net 
35,000 parašų už komunistų 
kandidatus. Tikimasi, kad ir 
čia jie bus įtraukti j oficialų 
prezidentinių kandidatų sąra
šą. Tai būtų nepaprastai di
delis darbininkų partijos lai
mėjimas.

Harrisburg, Pa. — Jungti
nių Valstijų armijos viršinin
kai paneigia kalbas, kad jos 
įvairiems reikalams vartoja
mos nuodingos medžiagos ga
lėjo būti priežastimis miste
riškos “legionierių ligos”, nuo 
kurios jau mirė 28 žmonės.

Cairo. — Anwer Sadat no
minuotas į Egipto preziden
tus antram šešių metų termi
nui. Rinkimai įvyks rugsėjo 
16 dieną. Apie Sadato laimė
jimą nėra jokios abejonės. 
Vargiai kas ir išdrįs prieš jį 
kandidatuoti. . .

Salisbury. — Rodezijos fa
šistinis režimas nubaudė mir
timi aštuonis juoduosius na
cionalistus.
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Organizuoti darbininkų vadai 
šiais prezidentiniais rinkimais.

Amerikos Darbo Federacijos-Industrinių Organizacijų 
Kongreso Vykdomoji Taryba užgyrė Demokratų partijos 
prezidentinius kandidatus — Jimmy Carter į prezidentus ir 
senatorių Walter Mondale į viceprezidentus. Ne tik užgyrė, 
bet ir pažadėjo visomis pastangomis padėti jiems laimėti. 
Nors tas užgyrimas nereiškia, kad keturiolika milijonų 
unijistų su savo šeimomis šio vadų nutarimo vieningai 
laikysis ir visi kaip vienas už Carterį ir Mondale balsuos, bet 
jų nusistatymas reiškia daug, ir demokratų kandidatai turi 
kuo labai didžiuotis.

Prie formalaus užgyrimo Meany dar pridūrė: “Bendrasis 
Carterio tikslas taip pat yra ir mūsų bendrasis tikslas — 
sugrąžinti Ameriką darban”. Girdi, “Carteris yra inteligen
tiškas, plačiai žiūrintis ir labai šiltas žmogus, nepasitenkinęs 
dabartine padėtimi”. O Mondale esąs “tvirtas liberalas”. 
Jiems esą lemta laimėti. . .

Darbo unijų lyderiai, matyt, priėjo išvados, kad jie 
praėjusiuose rinkimuose padarė klaidą, pasiskelbdami “nei- 
trališkais”, nepaisančiais, kurie laimės. Na, ir laimėjo 
Richard Nixon su Spyro Agnew. Todėl dabar jie nutarė 
mūsų darbo unijų judėjimą kietai įkinkyti į demokratų 
vežimą.

Unijų lyderiams nieko nereiškia plačiai besireiškiąs eilinių 
unijų nepasitenkinimas abiem kapitalistinėm partijom ir 
reikalavimas steigti koalicinę liaudies partiją. Šiandien mes 
turime apie 18 milijonų organizuotų darbininkų. Jie tokiai 
partijai galėtų sudaryti labai tvirtą pagrindą. Jeigu tokia 
partija dar šiais rinkimais ir nelaimėtų, bet tokios neprik
lausomos politinės jėgos vien egzistavimas verstų anų 
partijų politikierius skaitytis su darbo liaudies poreikiais.

Socialistinėms šalims pasirinkimo nėra
Šiemet pasaulis išleis 300 bilijonų dolerių ginklavimosi-mi- 

litarizmo reikalams. Tai baisi suma. Tai neapsakomas 
žmonijai nuostolis. O jeigu pridėsime sueikvojamą energiją 
beveik nesuskaitomų milijonų žmogių, dirbančių ginklų 
gaminimo pramonėje bei tarnaujančių įvairiose militarinėse 
tarnybose, kaip armijose, karo laivynuose ir t. t., tai tas 
nuostolis dar keleriopai bus didesnis. Tai beprotybė, kuriai 
turėtų būti padarytas galas.

Kaip tiktai už tą socialistinis pasaulis ir kovoja. Jau seniai 
Jungtinėse Tautose Tarybų Sąjunga yra pasiūliusi nutrauk
ti ginklavimosi lenktynes ir eiti prie visuotino nusiginklavi
mo. Bet pasiūlymas nesijudina iš vietos, nes jam priešingos 
kapitalistinės šalys, o ginklavimosi lenktynės kasmet 
intensyvėja.

Šių metų birželio 20 d. Europos komunistų-darbininkų 
partijų sąskrydyje Tarybų Sąjungos vardu, Leonidas 
Brežnevas pateikė pasauliui kitą labai naudingą pasiūlymą, 
tai yra likviduoti (paleisti) abi militarines sąjungas: kapita
listinių šalių Šiaurės Atlanto Sutarties Organizaciją (NATO) 
ir socialistinių šalių Varšuvos Pakto Sąjungą. Jų paleidimas 
atidarytų kelią link nusiginklavimo. Brežnevas labai teisin
gai pasakė: “Europa paversta į parako statinę. Kai kils 
gaisras, nebebus jėgų jam sulaikyti”.

Reikia pridurti, kad šiandien jau ne tik Europa, bet visas 
pasaulis yra paverstas į parako statinę. Laikas tai žmonijai 
suvienytomis pastangomis neleisti tokiam gaisrui prasidėti.

Bet, kaip žinia, didžiosios kapitalistinės šalys, sudaran
čios NATO, nenori nė kalbėti apie tokias pastangas. Tai ką 
turi daryti socialistinės šalys? Jos neturi pasirinkimo: jos 
priverstos ginkluotis.

60,000 naujų milijonierių!
Mes turime pilną teisę skųstis infliacija, nedarbu, kainų 

kilimu, bet jokiu būdu ne milijonierių derliumi. Kaip tik 
pačiais sunkiausiais krizės metais tarp 1972 ir 1976 pas mus 
naujų milijonierių pridygo, kaip grybų po lietaus! Pasirodo, 
kad šiandien mes jų jau turime net 240,000, tai 60,000 
daugiau, negu 1972 metais. Visų senųjų ir naujųjų 
milijonierių turtus sudėjus į krūvą, jų vertė — 417 bilijonų 
dolerių!

O kaip su tais amerikiečiais, kurie iš kaktos savo prakaito 
pelnome sau duoną? Kaip jų reikalai sustovi? Iš Darbo 
Departmaneto sužinome, kad per tuos pačius minėtus 
ketverius ųąetus jų uždarbiai, sveriant juos pragyvenimo 
reikmenų kainomis, ne tik kad nepakilo, bet dargi sumažėjo 
6.5 procento!

Šių nuogų faktų Amerikos piliečiai neturėtų nė valandėlei 
išleisti iš savo minčių, atėjus prezidentiniams rinkimams. 
Demokratų ir republikonų partijos ir jų kandidatai atsto
vauja minėtų 240,000 milijonierių interesams. Todėl būtų 
kvaila tikėtis iš jų kokių nors paslaugų arba simpatijų darbo 
žmogui.

Kaimuose ir 
miesteliuose 
dar blogiau

Washingtonas. — Didmies
čiu gyventojai įsivaizduoja, 
kad tik jiems tenka grumtis 
su kriminalizmu ir kriminalis-
tais, kad šiuo požiūriu mažų 
miestelių bei kaimų žmonės 
yra daug laimingesni. Bet tai j skirtumas.

netiesa. Kaip tik priešingai.
Taip skelbia FBI. Duome

nys pateikiami už 1975 me
tus. Sunkieji nusikaltimai 
(užmušimai, apiplėšimai) 
priemiesčiuose ir mažuose 
miesteliuose per metus paki
lo 10 procentų, o miestuose, 
kur gyvena po 250,000 ir
daugiau gyventojų — tiktai 7 
procentais. Tai gana didelis

JIEMS DAR NEUŽTENKA
Kalbėdamas apie incidentą 

demilitarizuotoje zonoje Ko
rėjoje, menševikų “Keleivis” 
traukia:

“Šia proga primintina, kad 
Pietų Korėjoje tėra tiktai 
41,000 amerikiečių karių. Tai 
palyginamai nedidelė jėga, 
bet, sakoma, kad ten esama 
ir apie 1,000 atominių pabūk
lų, kurie gerokai mažina ko
munistų grobuonišką apeti
tą.”

Vadinasi, mūsų nelaimin
giems menševikams tų Ame
rikos karinių jėgų Korėjoje 
dar per maža, jų turėtų būti 
dar daugiau. Kas čia tokio, 
kad toks ėjimas galėtų šį 
kraštą įvelti į naują karą, 
kuriame žūtų tūkstančiai 
amerikiečių ir gal dar dau
giau korėjiečių.
PILNAI PRITARIAME

Leidinyje “Akiračiai” (Nr.
7) skaitome:

“Birželio mėnesį Lietuvoje 
lankėsi Bostono (JAV) litua
nistinės mokyklos mokinių 
ekskursija, vadovaujama mo
kytojų Skirmantės Kondro- 
tienės ir Dalios Lizdenienės. 
Grupėje buvo 15 moksleivių, 
tarp 12 ir 18 metų amžiaus.

Lietuvoje ekskursiją globo
jo ‘Tėviškės’ draugija (buvęs 
Kultūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais komitetas). Vilniu
je ekskursantai buvo apgy
vendinti Čiurlionio vidurinės 
meno mokyklos bendrabuty
je. Ekskursantai aplankė 
Buities muziejų Rumšiškėse, 
Palangą, Riešės žirgyną, 
Švyturio kolūkį (Šakių rajo
ne) ir kt. vietoves.

Linkėtina, kad bostoniečių 
pavyzdžiu sekančią vasarą 
pasektų ir kitos išeivijos li
tuanistinės mokyklos”.

Patarimas labai geras. Mes 
iam pilnai pritariame.
v Lietuviškiems reakcinin
kams tokios ekskursijoj bai
siai nepatinka. Ir minėtos 
moksleivių ekskursijos suma
nytojai yra negailestingai 
puolami. Ypač nuo jų gauna 
pylos ekskursijos vadovės. 
Bet tiktai to iš tų piktų 
sutvėrimų ir tegalima tikėtis.

SENA IR NUDĖVĖTA 
GIESMĖ DAR KARTĄ 
ATGIEDOTA

Šiomis dienomis savo suva
žiavimus buvo suruošusios 
dvi lietuviškų reakcininkų 
sektos, būtent — Jungtinių 
Valstybių ir Kanados Lietu
vių Fronto bičiuliai ir Lietu
vos Valstiečių Liaudininkų 
sąjunga. Abu suvažiavimai, 
žinoma, priėmė “smarkias” 
rezoliucijas. Abejose jose be
veik žodis žodin atgiedama 
jau daug kartų girdėta ir 
nudėvėta giesmė, nukreipta 
prieš Tarybų Lietuvą, prieš 
komunistus, prieš rusus. Jų 
apspiaudymui ir apšmeižimui 
nesigailima žodžių ir frazių.

Tarp tų rezoliucijų “pagrin
dinis” skirtumas gal tiktai tas 
kad “bičiuliai” savo rezoliuci
joje mini “Lietuvos tikinčiuo
sius” ir prašo kokį ten naują, 
bent mums negirdėtą, “galy
bių Dievą”, kad jis būtų toks 
geras ir suteiktų jiems “kan
trybės”, o broliai liaudininkai 
savo rezoliucijoje jokio dievo 
malonės neprašo. Bet jie savo 
rezoliucijoje gailiai apverkia 
reakcininkų fronte pasidaliji
mą, ginčus ir peštynes. Girdu

“Dar prieš keletą metų at
rodė, kad čia esame tinkamai 
susiorganizavę į 4 pagrindi
nes lietuviškas organizacijas: 
Vliką, Altą, Balfą ir Bendruo
menę. Ne vienas svetimtau
tis gėrėjosi tokiu lietuvių su- 
siorganizavimu ir tokį tauti
nio darbo pasidalinimą laikė 
net sau pavyzdžiu. Deja, įvai
rioms jėgoms veikiant, prieš 
kurį laiką atsirado mūsų gy
venime, ypač JAV lietuvių 
bendruomenėj, negerovių. 
Pasisakome už pastangas vėl

sukurti lietuviu tarpe vieny
bę.”

Mes manome, kad niekas iš 
to “pasisakymo” nebeisįs. 
Žmonės sako: Kai laivas 
skęsta, žiurkės iš jo nešdinasi 
kur kaip beišmano. Lietuviš
kų reakcininkų “vadavimo” 
raketas smunka, eina iš ma
dos. Kiekviena grupė sten
giasi savo biznį išgelbėti kaip 
beišmano. Kaip tik tas ir 
gimdo rietenas ir peštynes.-

Tik vienu klausimu jie te
bėra pilnai vieningi, būtent 
šmeižimu ir niekinimu Tary
bų Lietuvos vyriausybės ir 
žmonių, taip energingai sta
tančių socializmą ir siekiančių 
vis naujų laimėjimų visose 
gyvenimo srityse.
PAMIRŠO AR NENORĖJO 
ATSIMINTI?

Kunigų organo redaktorius 
susirūpinusiai kalba apie lie
tuvybės išlaikymą mūsų 
Amerikoje. Ji neturinti nu
mirti kartu su iš gyvenimo 
pasitraukimu senosios kartos 
lietuvių. Reikia, kad lietuvy
bė dar ir po to ilgai, ilgai 
gyvuotų. Ir štai kur glūdinti 
lituanistinių mokyklų svarba. 
Jos labai reikalingos ir turin
čios klestėti.

Niekas tam nesipriešina.
Bet kodėl “Draugo” redak

torius pamiršo nors žodeliu 
paminėti kitą lietuvybės 
Amerikoje išlaikymo didžiau
sios svarbos sąlygą, būtent: 
išeivijos gerus, tamprius san
tykius su Tarybų Lietuva? 
Juk kaip tiktai tokiems san
tykiams klerikalai ir visi 
reakcininkai visomis keturio
mis priešinasi. Pavyzdžiui, 
antrosios ar trečiosios kartos 
Amerikos lietuvių ekskursi
jos į Lietuvą. Tegul tie jauni 
čia gimę ir augę lietuviai iš 
pirmųjų rankų susipažįsta su 
tėvų arba senelių gimtuoju 
kraštu, jo žmonėmis, to pa
ties amžiaus, kaip jie. Tegul 
su jais susidraugauja, užmez
ga ryšius, susirašinėja ir t. t. 
Ar begalima įsivaizduoti gi
lesnį inspiracijos šaltinį —- 
didžiuotis būti lietuvių kil
mės, išmokti ir nepamiršti 
lietuvių gražios kalbos?

Vadinasi, tie, kurie kalba 
apie išlaikymą lietuvybės 
Amerikoje, bet tuo pačiu 
burnos atidarymu šmeižia 
Lietuvą, pikčiausiai kovoja 
prieš sumezgimą ir palaiky
mą tampriausių ryšių ir kul
tūrinio bendradarbiavimo su 
Lietuva, jie, švelniausiai pa
sakius, nėra nuoširdūs lietu
vybės išlaikymo šalininkai.

Philadelphia, Pa. — Dar 
vis nenustatoma “legionierių 
ligos” priežasties. Vėliausias 
kaltininkas — “nuodingos du
jos”. Parėmimui šios teorijos 
tyrinėjami mirusių žmonių 
plaukai.

Londonas. — Rugpjūčio 30 
dieną čia įvyko riaušės. Dau
giau kaip keturi šimtaiv žmo
nių sužesta, jų tarpe apie 
pora šimtų policininkų.

Policija išprovokavus riau
šes.

Hague. — Kaip ir” buvo 
tikėtasi, Holandijos parla
mentas nutarė neteisti ir ne
bausti sukčiaus ir apgaviko 
princo Bernardo. Mat, toks 
žygis pažemintų monarchiją, 
ypač nepatiktų jo žmonai ka
ralienei Julianai.

SPINDULYS
Iš MENULIO

Havajų salų eksperimentinės 
observatorijos (JAV) mokslininkai 
priėmė lazerio spinduli ii Mėnu
lio. Spindulys atsispindėjo nuo 
300 stiklinių prizmių, kurias Že
mės palydove paliko „Apolono" 
astronautai. •

Mokslininkai tikisi, kad lazerio 
spinduliai padės patikslinti atstu
mą tarp Žemės ir Mėnulio, nusta
tyti mūsQ planetos žemynų drei
fo greltj. Pavyzdžiui, jau nustaty
ta, kad Havajų salos ii lėto slen
ka vakarų iiaurės vakarų kryp
timi.

DVASINIU VERTYBIŲ KŪRĖJAI

1976 Lietuvos Respublikinių
premijų laureatai

Lietuvos KP Centro Komitetas ir Lietuvos TSR Ministrų 
Taryba paskyrė 1976 metų Respublikines literatūros ir 
meno premijas. Apie šių premijų laureatų įnašą į lietuvių 
socialistinės kultūros lobyną pasakoja kultūros ministro 
pavaduotojas, Respublikinių literatūros ir meno premijų 
komiteto narys D. Trinkūnas. — Redakcija

i

Dramaturgas J. Grušas
Lietuvos TSR 

liaudies rašytojas
Džiugu, kad šiemetinėmis 

premijomis pažymėtų bran
džiausių kūrinių autorių sąra
še — įvairių kartų meninin
kai. Štai vyriausias amžiumi, 
jau 75-mečio sulaukęs mūsų 
dramaturgijos ąžuoįas, Lie
tuvos TSR liaudies Rašytojas 
Juozas Grušas kasmet patei
kia naujų kūrinių. Šiemet 
premijuotos jo dramos “Bar
bora Radvilaitė”, “Pijus ne
buvo protingas”, “Švitrigai
la”, o apskritai J. Grušas 
apdovanojamas Respublikine 
premija antrą kartą. Beveik 
prieš du dešimtmečius tokio 
aukšto įvertinimo susilaukė 
žinoma istorinė drama “Hor- 
kus Mantas”.

Teatralai ir plačioji visuo
menė su dideliu susidomėji
mu sutinka kiekvieną J. Gru
šo kūrinį. Savo pjesėse auto
rius įtaigiai vaizduoja sudė
tingus asmenybės vidaus 
konfliktus, gvildena istori
nes, moralines ir psichologi
nes problemas. Dramaturgo 
veikalus yra statę visi lietu
vių dramos teatrai. Jie ir 
dabar yra Vilniaus, Kauno, 
Panevėžio teatrų repertua
ruose.

Poetas A. Žukauskas 
Lietuvos TSR 

nusipelnęs kultūros veikėjas
Prie vyresniosios kartos 

1976 metų laureatų priklauso 
ir poetas Albinas Žukauskas, 
pelnęs literatūros ir meno 
premiją už eilėraščių rinkinį 
“Atabradai”. Ši, pernai išėju
si knyga iš karto patraukė 
skaitytojų ir kritikos dėmesį 
savo idėjiniu ir meniniu bran
dumu, savita poetine forma.

Būdamas ištikimas savo te
matikai ir problematikai, A. 
Žukauskas “Atabraduose” gi
liau, prasmingiau,„negu anks
tesnėse knygose, vaizduoja 
mūsų amžininko dvasinį pa
saulį, panaudodamas liaudies 
šnekamosios kalbos perlus, 
kuria spalvingus socialistinės 
tikrovės vaizdus. “Atabra
duose” originaliai sulydyta 
lyrika, ironija ir epas.

Ta pačia proga galima būtų 
priminti, kad A. Žukauskas 
sėkmingai darbuojasi socia
listinių tautų literatūrų pro/ 
pagavimo baruose. Už akty
vų kūrybinį ir vertėjo darbą 
jam suteiktas Lietuvos, Bal

pastatyti spektakliai — V. 
Mykolaičio-Putino “Valdo
vas”, N. Jasinsko “Kaip žy
dėjimas vyšnios” pagal S.
Nėries poeziją, B. Sruogos 
“Pajūrio kurortas”. Režisierė
novatoriškai sprendžia sudė
tingas sceninio meno proble
mas, mobilizuoja kolektyvą 
vaisingam darbui.

DAILININKAI
Retas dailininkas nėra iš

bandęs savo jėgų portreto

PENKTAD1E5

Re vol m

Is to

tarusijos ir Lenkijos nusipel
niusio kultūros veikėjo gar
bės vardas.

Martynas Vainilaitis 
poetas, “Genio” žurnalo 
vyriausiojo redaktoriaus 

pavaduotojas

Vaikų literatūroje pastarai
siais metais sėkmingai reiš
kiasi poetas Martynas Vaini
laitis. Respublikine premija 
apdovanotoji jo rinktinė “Ma
no volungėlė” priskiriama 
prie reikšmingiausių pastarų
jų metų lietuvių tarybinės 
vaikų literatūros knygų. 
Šviesi pasaulio samprata, su
manus fantastikos elementų 
panaudojimas ugdo vaikų 
vaizduotę, brandina turtingą 
asmenybę.

Vytautas Jurgutis
kompozitorius, Lietuvos TSR 
Valstybinės konservatorijos 

katedros docentas
Prieš dvejus metus kompo

zitorius Vytautas Jurgutis 
parašė oratoriją “Donelaitis” 
poeto Justino Marcinkevi
čiaus žodžiais. Tai monumen
talus kūrinys chorui, solis
tams, skaitovui ir simfoni
niam orkestrui. Šis kūrinys 
įvertintas Respublikine pre
mija.

TEATRALAI
Praėjusį sezoną Tarybų 

Lietuvos teatrai pastatė dau
giau kaip 20 lietuviškų pje
sių, priklausančių klasikų ir 
dabartinių kūrėjų plunksnai. 
Be originalaus repertuaro 
turtinimo, pastaruoju metu 
pastebimi vaisingi teatralų 
kūrybiniai ieškojimai. Jais 
pasižymi Respublikine pre
mija įvertinti Šiaulių dramos 
teatro vyriausiosios režisie
rės Aurelijos Ragauskaitės

Aurelija Ragauskaitė 
Lietuvos TSR nusipelniusi 

meno veikėja, Šiaulių dramos 
teatro vyriausioji režisierė

žanre. Tapytojui Vladui Ka- 
ratajui šis žanras tapo tikruo
ju pašaukimu, atnešusiu jam 
pripažinimą tiek Tarybų 
Lietuvoje, tiek ir už jos ribų. 
Apie tai byloja prieš kelerius 
metus Vilniuje surengta per
sonalinė darbų paroda ir šie
met paskirtoji Respublikinė 
premija. Ypač daug V„ Kara- 
tajus nutapė menininkų port
retų, subtiliai atskleisdamas 
jų dvasinio gyvenimo aktyvu
mą, kūrybinį nerimą, plačius 
visuomeninius interesus.

Vladas Karatajus 
Lietuvos TSR nusipelnęs me
no veikėjas, Valstybinio 

dailės instituto 
katedros vedėjas

Premija paskirta už tapy
bos darbus: Menotyrininkai 
— Veronika ir Stasys Budriai 
—• grupinis portretas, Vitra- 
žisto Kazimiero Morkūno 
portretas, “Jaunuolio portre
tas”, Dailininko Jono Kuz- 
rųinsko portretas, Kompozi
toriaus Jono Švedo portre
tas, Dukters portretas, Fe
likso Bieliausko portretas, 
Vitražisto Algimanto Stoš
kaus portretas, “Žemė ir 
žmonės” — figūrinė kompo
zicija.

Skulptorius 
Vladas Vildžiūnas

Architektas Rimantas Dičius
Šiemet premijuotų darbų 

sąraše yra ir M. K. Čiurlionio 
paminklas Druskininkuose, 
pernai pastatytas, minint įžy
miojo lietuvių menininko 
100-ąsias gimimo metines. 
Paminklo autoriai — skulpto
rius Vladas Vildžiūnas ir ar
chitektas Rimantas DirČius 
tarė naują žodį monumenta
liosios skulptūros žanre.

1976 metų Respublikinėmis 
literatūros ir meno premijo
mis pažymėtieji darbai ryš
kiai rodo socialistinio meno 
klestėjimą.

Laurynui Kay 
70. Jis gimė U 
ne, Valiūnų kž 
mio valstiečio š 
nimo sąlygos, v 
socialine politii 
mė, kad L. Kap 
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Revoliucijos kovų užgrūdintas
K. NAVICKAS 

Istorijos mokslų daktaras, profesorius

SU PRASMINGU 
KELIALAPIU Į GYVENIMĄ

JUSTAS PALECKIS

LIETUVOS KAIMAS - PAŽANGOS KELIU

PRAEITIES PRISIMINIMAI
IR DABARTIS

Laurynui Kapočiui šiandien 
70. Jis gimė Ukmergės rajo
ne, Valtūnų kaime, mažaže
mio valstiečio šeimoje. Gyve
nimo sąlygos, visa tuometinė 
socialinė politinė aplinka lė
mė, kad L. Kapočius ilgainiui 
tapo revoliucionierium, ko
munistu, internacionalistu, 
kovotoju prieš socialinę ir 
politinę priespaudą, už Tary
bų valdžią, už darbo žmonių 
laimę, už komunistinės visuo
menės sukūrimą.

Pirmojo pasaulinio karo 
metais nuo kaizerinių oku
pantų rankos žuvo Lauryno 
tėvas. Dar paaugliu esant, L. 
Kapočiui drauge su motina 
teko samdytis darbams, dva
ruose. 1918-1919 proletarinės 
revoliucijos Lietuvoje metais 
jo tėviškė buvo viena iš ko- 
vingiausių vietovių krašte.

Drauge su neapykantos 
eksploatacinei santvarkai 
augimu, revoliucinės sąmo
nės brendimu stiprėjo ir Lau
ryno troškimas mokytis, 
siekti žinių. 1921 metais tai 
atvedė jaunuolį į Ukmergės 
gimnaziją. Čia 1923 metais jis 
buvo priimtas į pogrindinę 
komjaunimo organizaciją. O 
po poros metų, besimokyda
mas Kėdainių mokytojų se
minarijoje, jis tapo Komunis
tų partijos nariu.

Fašistinės diktatūros me
tais L. Kapočius buvo suim
tas 8 kartus ir devynerius su 
puse metų kalinamas Šiau
liuose, Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjime ir kitur. Kai išeida
vo į laisvę, vėl tęsdavo revo
liucinę veiklą, dirbo atsakin
gą partinį darbą Marijampo
lėje, Klaipėdoje, Mažeikiuo
se, Šiauliuose, Telšiuose, 
Kretingoje. L. Kapočius, 
kaip ir kiti jo bendražygiai, 
palaikė glaudžius ryšius su 
darbininkais ir darbo valstie
čiais, buvo atidus jų klasi
niams interesams, džiaugėsi 
socialistiniais laimėjimais Ta
rybų Sąjungoje, stebėjo re
voliucines kovas kapitalo ša
lyse, domėjosi pažangiosios 
lietuvių išeivijos judėjimu už
sienyje.

Įveikdamas sunkumus L. 
Kapočius siekė mokslo. Dargi 
kalinamas Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjime, jis studijavo 
marksizmo-leninizmo pagrin
dus, Rusijos darbininkų revo
liucinio judėjimo ir Komin-

Beveik du tūkstančiai Tarybų Lietuvos žemės ūkio darbuo
tojų vaikų pailsės per vasarą “Žilvičio” pionierių stovykloje, 
įsikūrusioje Kalotėje, ant Baltijos jūros kranto.

Karštą vasaros vidurdienį vaikai maudosi jūroje.
A. Brazaičio nuotrauka

Antanas MIŠKINIS

Aatošypsena
Dabar aš toks liesas, 
Nors visokio turiu pafyrifno. . . 
Iš kur tada lyrika liesis 
Gražiais, netikėtais rimais?

O daugis dabar suskato 
Rašyt palaidai — tik draikosi. 
Poezijai reikia sveikatos 
Ir kraujo poezijai reikia..

»

Bet užeina — sunku užmigti, 
Stačiai proto gali netekti — 
Žvaigždėmis ima staigiai snigti 
Tylią gilią rugpiūčio naktį. 

terno istoriją, mokėsi užsie
nio kalbų, originalo kalba 
skaitė rusų, lenkų, vokiečių 
grožinės literatūros klasikų 
veikalus.

1931 m. L. Kapočius laisvu 
klausytoju buvo įstojęs į 
Kauno universitetą, norėjo 
studijuoti ekonomiką. Tačiau 
nuolatiniai fašistinės policijos 
persekiojimai neleido jam 
tuomet įgyvendinti užsibrėž
tą sumanymą.

L. Kapočių iš Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimo, kuria
me paskutinį kartą jis buvo 
kalinamas nuo 1936 metų, 
išvadavo socialistinės revo
liucijos pergalė Lietuvoje 
1940 metų vasarą. Visa savo 
komunistine aistra jis įsijun
gia į socialistinės santvarkos 
kūrimą respublikoje. Svar
biausiais komunisto veiklos 
barais tampa darbas “Tiesos” 
redakcijoje, o Didžiojo Tėvy
nės karo metais — Raudono
sios Armijos laikraščių “Už 
Tarybų Lietuvą”, “Raudonoji 
vėliava”, “Raudonasis karys” 
leidimas.

Pokario metais komunistas 
irgi visur reikalingas, dirba 
Lietuvos TSR Užsienio reika
lų ministerijoje, Vilniaus val
stybiniame universitete. 
1953 metais Laurynas Kapo
čius neakivaizdiniu būdu bai
gia Maskvos Aukštąją diplo
matijos mokyklą. Kurį laiką 
dirba TSRS ambasados Va
šingtone antruoju sekretoriu
mi, vėliau — Lietuvos Drau
gystės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis draugijos 
pirmininku.

Jau daug metų L. Kapočius 
dirba Vilniaus valstybiniame 
V. Kapsuko universitete, vi
są energiją, mokslines žinias, 
turtingą gyvenimo patirtį 
skirdamas jaunimo auklėji
mui, aukštos kvalifikacijos 
specialistų rengimui.

L. Kapočius ne tik dėsto, 
Metai po metų gausėja jo 
moksliniai tyrinėjimai, ypač 
lietuviškosios emigracijos is
torijos klausimais.

Iš komunisto L. Kapočiaus 
mes daug ko galime pasimo
kyti: ištvermės, partinio 
principingumo kuklumo, ne
paprasto darbštumo ir parei
gingumo, tauraus nuoširdu
mo draugams, meilės jauni
mui.

Laimingi gyvensim
Sužydo pievų gėlės, 
Žali miškai, laukai, 
Rugiuose rugiagėlės 
Taip matosi retai.

Rugių laukai banguoja, 
Lyg vandens ežere.
Vėjelis švelniai dvelkia 
Visos šalies lauke.

Nesigirdi dejonių, 
Nėr skausmo ir vargų. 
Laimingi čia gyvensim 
Be kariškų audrų.

K. Žakavičienė

Regina Januškevičienė
Apie Reginą Januškevičie

nę pirmą kartą išgirdau 1931 
metais, demonstruojant Kau
ne tarybinį filmą “Kelialapis į 
gyvenimą”. Jos pavardė bu
vo tarp scenarijaus autorių, 
be to, Regina vaidino Kolkos 
Svisto motiną. O asmeniškai 
susipažinome 1940 metų rug
piūčio mėnesį" Maskvoje, ten 
nuvykus Liaudies Seimo de- 
legacijabdėl Tarybų Lietuvos 
priėmimo į Tarybų Sąjungą.

R. Vaitavičiūtė-Januškevi- 
čienė kilusi iš Vilkaviškio ra
jono Masikvietiškių kaimo, 
bet gyventi jai teko ties 
Utena, Vyžuonomis ir kitur, 
nes tėvas buvo agronomas ir 
tarnavo urėdu įvairiuose dva
ruose. Nuo jaunų dienų Regi
na pradėjo dalyvauti Stasio 
Šimkaus chore, vaidintojų ra
teliuose, ėmė pati rašyti vei
kalus mėgėjų scenai. Ryškūs 
jos atsiminimai apie pažintį 
su Kipru Petrausku, tuomet 
dar konservatorijos studen
tu. Vaizdingi pasakojimai 
apie sunkią atmosferą jos 
lankytuose “Saulės” kursuo
se Kaune.

Prasidėjus 1914 m. karui, 
Regina išvyko į Petrogradą. 
Čia aktyviai dalyvavo lietu
viškuose vaidinimuose. 
Drauge su B. Sruoga, A. 
Vienuoliu, K. Puida, artistais 
A. Sutkumi, U. Babickaite ir 
kitais kūrė teatro studiją. 
Parašė antireliginį veikalą 
“Nebe pirmas”, kuris buvo 
pastatytas 1916 metais. Lankė 
dramos kursus, vaidino pro
fesionaliuose rusų teatruose. 
Petrograde R. Januškevičie
nė bendravo su Eugenija 
Tautkaite, susipažino su re
voliucionieriais Petru Baliu, 
Kaziu Rimša, pradėjo vaidin
ti Baltijos laivų statyklos dar
bininkų klube. Su džiaugsmu 
sutiko carizmo nuvertimą ir 
Spalio revoliuciją, o 1918 m. 
net buvo įstojusi į Raudonąją 
armiją savanore.

Persikėlusi gyventi į Mask
vą, R. Januškevičienė toliau 
studijavo teatro meną. Dirbo 
aktore ir režisieriaus asisten
te V. Mejerholdo teatre. Ji 
dalyvavo ir lietuvių klubo 
veikloje drauge su E. Taut
kaite, V. Brigmanu, K. 
Preikšu, E. ir K. Ozarskiais, 
B. Pranskum-Žalioniu, susi
pažino su V. Kapsuku, Z. An- 
gariečiu.

Susidomėjusi kino menu, 
mokėsi scenaristų kursuose 
ir pradėjo kolektyviai su ki
tais rašytojais kurti pjeses ir 
scenarijus. Drauge su N. 
Hikmetu ji 1927 m. parašė 
scenarijų masiniam vaidini
mui Spalio revoliucijos de
šimtmečio sukaktuvėms, vė
liau pjesę “Kova”, drauge su 
N. Eku sukūrė pjesę “Mina 
madėtą” ir kelis veikalus val

ams. Tačiau įžymiausias 
darbas buvo garsusis filmas 

“Kelialapis į gyvenimą”, ku
rio scenarijų ji parašė drauge 
su režisieriais N. Eku Jr A. 
Stolperiu. “Kelialapis į gyve
nimą” 1932 m. kino festivaly
je Venecijoje pripažintas vie
nu geriausių tų metų filmų. 
Dar minėtini taip past drauge 
su kitais sukurti filmai “Am
žinasis variklis”, “Negalima 
tylėti”, “Fronto ruožas, 
“Grunia Kornakova”, keletas 
multifilmų.

Po 1940 metų įvykių R. 
Januškevičienė skubėjo į Lie
tuvą. Drauge su P. Cvirka, 
V. Montvila ir P. Kežinaičiu 
ji paruošė pasiūlymus dėl 
Lietuvos kino studijos įsikū
rimo, buvo sudariusi sutartį 
dėl scenarijaus apie keturis 
komunistus. Didžiojo Tėvy
nės karo metu ji kurį laiką 
dirbo meninėje agitbrigadoje 
Taškente. Grįžusi į Maskvą, 
R. Januškevičienė aktyviai 
kūrė pjeses radijo transliaci
joms į Lietuvą, rašė eilėmis ir 
proza, vertė į rusų kalbą 
lietuvių rašytojų kūrinius. Ji 
gražiai pasidarbavo, bemegz- 
dama lietuvių rašytojų ryšius 
su rusų ir kitų tautų rašyto
jais. Jai teko arti pažinti 
tokius literatūros veikėjus, 
kaip M. Zalką, N. Hikmetą, 
K. Čiukovskį, A. Achmatovą, 
F. Panfiorovą, V. Lugovsko- 
jų, S. Gorodeckį ir daugelį 
kitų.

Pasibaigus karui, R. Januš
kevičienė vėl atvyko į Lietu
vą, kurį laiką dirbo Lietuvos 
kino studijos redaktore. Dėl 
šeimyninių priežasčių grįžusi 
atgal į Maskvą, ji nenutrau
kia ryšių su gimtuoju kraštu, 
apsilanko mums visiems liūd
ną ar džiugią dieną. “Vagos” 
leidykla 1968 m. išleido įdo
mią atsiminimų knygą “O 
metai nelaukia . . .”.

Malonu nuoširdžiai pasvei
kinti mieląją Reginą Januš
kevičienę, uolią kultūros ir 
literatūros darbininkę, sulau
kusią aštuoniasdešimtmečio 
sukaktuvių, ir palinkėti geros 
sveikatos bei daugelio šviesių 
metų. Justas Paleckis

JONAS GRAIŪIŪNAS

MANO DŽOKONDA

MOTERS IŠAUKŠTINIMAS

Mylėdama — tu dvigubai graži, 
Už nuostabiausią gėlę pranaši, 

Kuriai dievai puošt žemę leido!
Tavim kaip gyvu stebuklu tikiu 
Ir neįstengiu atitraukti akių 

Nuo tavo dieviškojo veido!
Tu savo grožio burtu įtaigiu
Man naują giesmę įkvepi, sykiu 

Suteikdama sparnus svajonei,
Kurios žaisme viltingam dievaži 
Man būna ir darbymetė naši, 

Ir nesunki našta kelionėj!. .

Dar tebeprisimena vaikys
tės dienų metai, kaip po 
pirmojo pasaulinio karo, per 
trejus metus vokiečių okupa
cijos nualintas Lietuvos kraš
tas pergyveno sunkius lai
kus. Rusijos revoliucijos at
garsiai, Vokietijos kaizerio 
sosto subyrėjimas žmonių 
tarpe kėlė visokių gandų ne-^ 
rimą. Dalinai pradėjus trauk
tis vokiečių armijai į Vokieti
ją, Lietuva liko be valdžios. 
Reikėjo organizuoti savo val
džią.

Prisimes u, kaip pradžioje 
1919 metų Rozalimo apylin
kėje vyko susirinkimai. Dar
bininkai ir kumečiai išrinko 
komitetą kuris paskyrė mili
cininkus tvarkai daboti. Ūki
ninkai su klebonu irgi išrinko 
komitetą. Bet kaip tai darbi
ninkų ir kumečių komitetas 
įsigalėjo: per tris mėnesius 
Rozalime egzistavo tarybinė 
valdžia. Jos pirmininku buvo 
mažos krautuvėlės savinin
kas Pranauskas.

Tą matydamos, Ententes 
valstybės pasirūpino socialis
tinės revoliucijos bangos plė
timąsi sulaikyti. Pavedė pul
kininkui Bermontui-Avalovui 
iš vokiečių ir dalinai iš rusų 
baltagvardiečių suorganizuo
ti armiją, kuri sunaikino šiau
rės Lietuvoje įsikūrusia tary
binę valdžią ir tuo padėjo 
įsteigti Lietuvos buržuazinę 
valstybę.

Vėliau bermontininkai įsi
galėję Šiaulių apylinkėje, 
pradėjo atiminėti iš kaimie
čių maistą ir arkliams pašarą. 
Teko bermontininkus jėga iš
vyti. Tose kovose keliolika 
žuvusių Lietuvių yra palaido
ti Roralimo kapinėse. Lanky
damasis Lietuvoje mačiau te
bestovintį jiems pastatytą 
paminklą.

Karo iškankintam kraštui, 
pakilus naujam gyvenimui, 
buvo sunku. Visko trūko. 
Reikėjo kelti žemės ūkis. Rei
kėjo atsteigti vokiečių užda
rytas mokyklas. Steigti nau
jas. Prisimenu, berods 1922 
m. mano gimtajam Plaučiškių 
kaime įsteigė pradinę mokyk
lą, Jono Tamošausko sekly
čioje. Tamošauskai gyveno- 
miegojo vienam kambaryje 
šalia virtuvės. Turėjo pen- 
kius vaikus. Trys buvo moky
klinio amžiaus. Patogu, kai 
mokykla savam name.

Trūko ir mokytojų. Valdžia 
atsiuntė mokytoją, 18 metų 
mergaitę. Tik ką baigus dvi- 
klasę Linkuvos gimnazijoje ir 
lankius kokius tai mokytojų 
kursus. Nors jauna, bet su
mani buvo mokytoja Bronė 
Glazauskaitė. Pradėjo apylin
kės kaimų ir Plaučiškių vai
kus mokyti. Paaugliam ir 
jaunimui suorganizavo lietu
viu kalbos ir rašybos vakari
nius kursus. Būdama savy- 
veikline mėgėja, sumokė ir 
pati vaidino komediją “Kur
čias Žentas”. Na, ir buvo 
bėdos su scena. Žiema šalta, 
kur dėsies! Mokyklos kampe 
pade jom ant stulpelių dūris. 
Ant jų vaikštant vos galva 

nesiekia lubas. Iš paklodžių, 
stalų ir lovų uždangalų pada
rėme sieną ir uždangą. Vaidi
nant buyo-pilna mokykla sė
dinčių ir stačių žmonių. Juk 
pirmas toks įvykis kaime — 
naujiena!

Ir toliau mokytoja nenuri
mo. Tuojaus pradėjo mokyti 
kitą veikaliuką: “Vargšas Ta
das”. Išaušus pavasariui, vai
dinimas įvyko klojime. Scena 
buvo padaryta ant didelių 
klojimo durų. Po vaidinimo 
įvyko šokiai. Publikos buvo 
daug.

Vasaros atostogų metu, 
mok. Glazauskaitė išvyko pa
sitobulinti į mokytojų kursus. 
I. Plaučiškius mokytojauti 
nebegrįžo. Kita mokytoja 
tom “baikom” nebuvo suin
teresuota.

Kitų metų vasarą, po dvie
jų vaidinimų praktikos, aš 
užsimojau suorganizuoti ir 
pastatyti Gogolio dvi veiks- 
mę komediją “Piršlybos”. 
Vaidinimas įvyko Tamošaičio 
klojime ant dviejų didelių 
klojimo durų. .

Vaidinimas “gerai” pavyko. 
Publika labai juokėsi. Neži
nia, ar iš geros ar blogos 
“artistų” vaidybos.

Turėjome gerą orkestrą. 
Kaip Lietuvos kaime buvo 
priimta, po vaidinimo turėjo
me šokius.

Šis ir kiti parengimai davė 
ir pelno. Už tuos pinigus 
nupirkome knygų ir isteigėm 
prie mokyklos knygynėlį. Ga
lėjom bent kiek patenkinti 
knygų skaitymo alkį.

Dabar Plaučiškių kaime 
žaliuoja “Ąžuolas”

Gimtasis kaimas nekuomet 
neišdyla iš atminties. Ir da
bar mano geras kolega, Roza
limo vaistininkas Jonas Ru- 
dzinskas mane informuoja 
kas ten dedasi — prisiųsda- 
mas iškarpas iš Pakruojo ra
jono laikraščio “Auksinė Var- 
pa .

Plaučiškių kaimas dabar 
yra “Ąžuolo” kolūkio centrine 
gyvenviete. Šiemet “Ąžuolo” 
kolūkis rajono žemdirbystės 
konkurso komisijos pripažin
tas pavyzdingiausiu kolūkio 
rajone. Turi pašarinių žolių 
malūną, valgyklą, parduotu
vę, pradinę mokyklą. Ir šie
met atidarė kultūros namus. 
Štai ką apie jų atidaryma 
“Auksinė Varpa” rašo:

Senas ir jaunas ,,Ąžuolo" 
kolūkio žemdirbys skubėjo 
į šventę — naujojo administ
racinio buitinio pastato atida
rymo Iškilmes.

Kolūkio pirmininkas A. 
Zigmantuvičius, perKirpdamas 
juostelę, kreipėsi į žemdir
bius:

— Praėjo tie melai, kai 
jūs drebančiom rankom ne- 
.šėte pareiškimus į kolūkį, o 
atėjus pirmajai kolektyvinio 
darbo piūčiai, su nerimu skai
čiavote derlių...

Šiandien ,,Ąžuolo" kolūkio 
žemdirbiai gali didžiuotis ne 
tik gausiais derliais, dideliais 
galvijų priesvoriais, bet ir 
darbščiais, sąžiningais žmonė
mis.

Gerėjant darbo rodikliams, 
kolūkio valdyba, 4pirnUnė par
tinė organizacija vis labiau 
rūpinasi žemdirbių poilsiu ir 
kultūra. Naujasis administra- 
cinis-buitinis pastatas su JUO 
vietų kultūros sale - - graži 
statybininkų dovana dai bi- 
ticms kolūkio žemdirbiams.

į atidarymo iškilmes at
vyko respublikos ( meno dar
buotojai — Lietuvos TSR 
Dailininkų sąjungos valdybos 
pirmininkas J. Kuzminskis, 
skulptorius K. Bagdonas, 
respublikos Dailės parodų 
rūmų direktorius P. Gudy- 
nas, rajono vykdomojo komi
teto pirmininkas A. Gelčys, 
kiti rajono atsakingi darbuo
tojai.

Netruko prabėgti jaudinan
čios atidarymo minutės.

Muzikantai trenkia smagų 
maršą, ir visi sueina Į nau- 
jąjį pastatą.

Kol LTSR Dailės parodų 

rūmų direktorius P. Gudynas 
kolūkiečiams pasakoja apie 
fojė eksponuojamus meninin
kų darbus, susirandu geriau
sius ,,Ąžuolo“ kolūkio staty
bininkus Z. Jankevičių ir 
Vyt. Venclovą. Vyrams sta
tybininko darbas — ne nau
jiena, už tai jų nagingas ran
kas ir gerai atliktus darbus
— visas kolūkis žino. Tai 
jų pastangų dėka ažuollečlal 
galės čia dirbti, kultūringai 
ilsėtis.

Įkurtuvių proga žemdirbius 
sveikino rajono Tarybos vyk
domojo komiteto pirmininkas 
A. Gelčys:

— Ąžuoliečial visada pir
mieji darbuose, pirmieji bus 
kultūros baruose,— pasakė jis,
— Šiandien jau ryškūs ,,Ąžuo
lo“ kolūkio žingsniai ir ku
riant naujas tradicijas, ir 
tvarkant aplinką.

Skamba pirmasis salėje 
koncertas, įdėmiai klausoma
si respublikos nusipelniusių 
artistų E. Kuodžio ir J. Gi
ri joto dainų, Kartu su 
muzika skamba ,.Ąžuolo“ 
kolūkio statybininko Z. Jan
kevičiaus pokalbio metu iš
tarti žodžiai: ,, Rodos, kartu 
su kolūkiu visi augom..

Koks didelis kaime kultūri
nis pakitimas: Iš Vilniaus 
atvežta dailės paroda. Daly
vauja žymiausi Lietuvos dai
lininkai. Koks patogumas — 
vietoje kultūros namai su 
sale. Savyveiklai geriausios 
sąlygos. Jau kultūriniai iš
prusęs Lietuvos kaimas. Pa
lyginanti šią pažangą, man ir 
primena tos sunkios savy- 
veiklos dienos mano jaunys
tės metais. VI. Raila

Lietuva 
neteko žymios 
architektės

Birutė Kasperavičienė

Vilnius. — S. m. rugpiūčio 
16 d. mirė TSRS Valstybinės 
premijos laureatė, LTSR nu
sipelniusi architektė Birutė 
Kasperavičienė.

B. Kasperavičienė gimė 
1926 m. Kapsuko rajono Liu
dvinavo miestelyje tarnauto
jų šeimoje. 1950 metais baigė 
Kauno Valstybinio universi
teto architektūros fakultetą 
ir pradėjo dirbti Miestų sta
tybos projektavimo institute.

Institute dirbo architekte, 
vėliau vyresniąja architekte, 
grupės vadove, o nuo 1959 
metų — projektų vyriausiąja 
architekte. Per 26 kūrybinio 
darbo metus B. Kasperavi
čienė parengė stambių išpla
navimo ir užstatymo projek
tų: kolūkių gyvenviečių, 
miestų ir rajonų kvartalų, 
parkų ir skverų, didžiausią 
dėmesį skirdama masinei gy
venamajai statybai.

Birutė Kasperavičienė bu
vo reto darbštumo architek
tė, labai kukli, nuoširdi dar
buotoja ir patarėja, daug pa
dėjusi, ugdant jaunuosius ar
chitektus.

Birutės Kasperavičienės 
nuopelnai lietuvių tarybinei 
architektūrai buvo pažymėti 
vyriausybiniais apdovanoji
mais, TSRS Liaudies ūkio 
pasiekimų parodos sidabro 
mėdaliu.

Netikėta mirtis išplėšė iš 
mūsų tarpo gabią, darbščią 
architektę. Dar daug jos su
manymų Hko neįvykdyta. 
Šviesus architektės Birutės 
Kasperavičienės atminimas 
niekuomet neišblės iš ją paži
nojusių atminties.
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Kodėl ir kaip prieš 200 metų 
gimė Jungtinės Valstijos?

BENJAMIN FRANKLIN
1706—1790

V. TAURAS

(Pabaiga iš praeito num.)

Kontinentalis Kongresas rugs. 26 d. tais pačiais metais 
pasiuntė Frankliną kaip Amerikos komisijonierių į Fran- 
cūziją veikti ten drauge su S. Deane ir Arthur u Lee.

Pirm išplaukdamas Francūzijon, Franklinas surinko 
visus savo pinigus, kiek tik galėjo, ir paskolino juos kon
gresui kariniams reikalams—viso tarp 15,000 ir 20,000 
dolerių.

Francūzijoj jis apsigyveno Pašsy, Paryžiaus priemies- 
tyj, rūmuose aristokrato Le Ray de Chaumont, kuris bu
vo veiklus Amerikos draugas ir turėjo įtakingus ryšius su 
Francūzijos karalium. Per Chaumontą Franklinas galėjo 
įvairiais amerikiniais reikalais susisiekti su Francūzijos 
valdžia. ,

Kai Franklinas pasiekė Paryžių, jau jis buvo vienas 
garsiausių žmonių pasaulyje, kaipo politikas, mokslininkas 
ir rašytojas. Jis buvo narys visų svarbesnių mokslo drau
gijų Europoje, tarp kitų, ir Francūzijos Karališkos 
Mokslų Akademijos. /

John Adams, kuris dažnai nesutikdavo su Franklinu, 
paskui pats atvykęs Francūzijon, rašė:

“Franklino garbe buvo visuotiniau išgarsėjus, negu 
Leibnitzo ar Newtono, F riedricho Didžiojo ar Volterio; jo 
būdas labiau mylimas ir gerbiamas, negu jų visų. Jei ga
lima būtiį, surinkt visus Europos laikraščius iš antrosios 
pusės 18-to šimtmečio, tai, manoma, didesnis skaičius gy
rimo paragrafų, pasirodytų apie Didįjį Frankliną, negu 
apie bile žmogų, kuris bet kada gyveno.”

Visi Francūzijos kampai ir kampeliai buvo pilni Frank
lino paveikslų, jo medalių, biustų ir kitokių atvaizdų.

Francūzija buvo pralaimėjus karą su Britanija, o dabar 
Amerika kariavo su Britanija. Jeigu Amerikai pavyks 
atsiskirt nuo Anglijos, tai Britanija taps nusilpninta. To 
pageidavo Francūzijos valdžia, tam pritarė ir francūzai 
abelnai. Toks sumetimas taipgi padėjo Franklinui gauti 
pagalbos iš Francūzijos prieš Britaniją. Jis, mokėdamas 
įtikinančiai ir mandagiai perstatyt Amerikos reikalus, iš
gavo savo šaliai iki 60 milijonų dolerių iš Francūzijos 
valdžios dovanomis bei paskolomis, nors pačios Francū
zijos iždas buvo išsekęs. Įprašė Franklinas ją duot Ame
rikai ir laivų ir ginklų ir amunicijos. O kada amerikie
čiai suėmė Anglijos generolo Burgoyne armiją, Frankli
nas padarė sąjungos, draugiškumo ir prekybos sutartį 
tarp Amerikos ir Francūzijos 1778 m. vasaryje. Šią 
sutartį kartu su Franklinu pasirašė ir du kiti Amerikos 
komisijonieriai, Deane ir Lee. O spalių mėnesio pabaigoj 
Franklinas tapo paskirtas vieninteliu ir pilnai įgalintu 
Amerikos atstovu Francūzijoj. Po tos sutarties išsivystė 
ir naujas karas tarp Francūzijos ir Anglijos.

TAIKOS DERYBOS IR TAIKA

1781 m. Franklinas, John Adams, John Jay, Jeffer
son (kuris pasiliko Amerikoj) ir H. Laurens buvo pa
skirti į komisiją darymui taikos su Anglija, kuri siūlė 
taikytis. Franklinas norėjo ištisai vykdyt savo kongreso 
patvarkymus, kurie reikalavo, kad taikos žingsniai būtų 
daromi su Francūzijos ministerių žinia. Adams ir Jay 
užsispyrė be Francūzijos žinios daryt atskirą taiką su 
Anglija, kuri jau sutiko pripažint Amerikai nepriklauso
mybę. Taip ir buvo slaptai pasirašyta atskira pradinė tai
kos sutartis su Anglija.

Apie slaptąją sutartį francūzai per šnipus sužinojo ir 
po to jau labai sunku buvo Franklinui gaut; daugiau pi
nigų iš Francūzijos, kurie buvo verktinai reikalingi Ame
rikai. Bet jis atsiprašė Francūzijos valdžią dėl to neman
dagumo; paaiškino, jog tai tik pradinė, o ne galutina su
tartis su Britanija, ir vėl gavo Amerikai finansinės pa
spirties iš Francūzijos.

Galutina sutartis su Britanija buvo pasirašyta Pary
žiuje 1783 m. ’ rugsėjo 3 d. tokiomis sąlygomis, kokias 
Franklinas jau pirmiau išstatė kaipo pamatines, o vy
riausia sąlyga buvo pripažint Jungtinėms Valstijoms vi

sišką nepriklausomybę.
Keliom savaitėm praėjus po galutino taikos pasirašymo, 

Franklinas vėl panaujino savo prašymą paliuosuot jį 
nuo Amerikos komisijonieriaus pareigų; bet tik 1785 
m. kovo 7 d. kongresas leido “gerbiamajam Benjaminui 
Franklinui sugrįžt Amerikon taip greit, kaip jam patogu.’’

Po trijų dienų Tomas Jeffersonas buvo paskirtas 
Franklino pavaduotoju. Dėl to Jeffersonas sakė: “Niekas 
negali pavaduot jį; aš tik jo įpėdinis.”

1785 m. rugsėjo 13 d. lįTanklinas dar kartą parvyko į 
Philadelphiją, išbuvęs 9 metus Francūzijos sostinėje—iš 
pradžios kaipo komisijonierius, o paskui kaipo pilnai įga
lintas pasiuntinys-atstovas.

Dabar jis parvyko į tą pačią prieplauką, kurion buvo 
įžengęs 62 metai pirmiau, kaip bedraugis ir faktinai be- 
skatikis pabėgėlis, spaustuvės mokinys.

Jis dabar ėjo 79-tus metus amžiaus ir kentėjo įvairius 
nesveikumus.

Vos jam sugrįžus, Franklinas tuoj buvo išrinktas Phi- 
ladelphijos miesto tarybos nariu ir jos pirmininku. Ne
trukus po to, jis vienbalsiai tapo išrinktas Pennsylvanijos 
prezidentu. "Aš neturiu stiprybės priešintis vienbalsiam 
savo žmonių pageidavimui,” rašė Franklinas vienam savo 
draugui: "Jie sunaudojo pačią geriausią dalį mano gyve
nimo; jie suvartojo mano kūną ir, atrodo, nusprendė nu
graužt ir mano kailius.”

Jis ir dvejiems sekamiems metams buvo išrinktas Penn
sylvanijos prezidentu, o bebūdamas toj garbės vietoj, jis 
tapo išrinktas nariu suvažiavimo, kuris susirinko 1787 m. 
gegužėje sutaisyt konstituciją, po kuria Jungtinių Valstijų 
žmonės ir šiandien tebegyvena.

"Prie tos konstitucijos pagaminimo jis, turbūt, prisi
dėjo tiek daug, kaip bet kuris kitas asmuo,” rašo Frank
lino biografas John Bigelow.

Konstituciniame suvažiavime Franklinas išstojo kaip 
vienas uoliausių demokratijos gynėjų. Jis siūlė sudaryt 
šalies kongresą tik iš vieno rūmo, be skirstymo į senatą 
ir atstovų rūmą. Jis piršo rinkt prezidentą tiesioginiu 
žmonių balsavimu, o ne delegatus, kurie rinkikų kolegijoj 
spręstų, kas bus prezidentu. Franklinas su panieka kal
bėjo apie “turtingus niekšus, kurie bijo demokratijos.”

Po konstitucijos priėmimo Franklinas pasitraukė iš ofi
cialaus gyvenimo, bet ne iš tarnavimo visuomenei.

Franklinas dar svajojo apie mokslinius tyrinėjimus ir 
naudingus atradimus, nors be pirmiau minėtų išradimų, 
jis, beidamas savo politines pareigas, padarė dar sekamus:

Kokiu būdu aliejus ramina bangas; ryšys tarp kanalo 
gilumo ir laivo greitumo jame; laivų statymas su aklinai 
uždaromais kambariais, apsaugai nuo greito skendimo; 
ryšys tarp elektros ir šilumos ėjimo įvairiomis medžiago
mis; dvigubi akiniai viršum matyt iš tolo, o apačia iš 
arti; tyro oro reikšmė ir ventiliacija, rfTt.

Net medicinos mokslui Franklinas buvo tiek patarnavęs, 
kad jis 1777 metais tapo išrinktas garbės nariu Medicinos 
Karališkosios Draugijos Paryžiuje. Pagalinus, jis tapo 
garbės nariu visų svarbiųjų akademijų ir mokslo draugijų 
ištisame pasaulyje.

Savo dienas baigti, tačiaus, jis norėjo dar vienu kilniu, 
didžiu visuomeniniu darbu—kova dėl negrų vergijos pa
naikinimo. 1787 m. Franklinas tapo pirmininku pirmo
sios Amerikoje draugijos vergijai panaikinti; 1789 m. 
Franklinas parašė, tos draugijos Atsišaukimą į Visuomenę. 
remt judėjimui už laisvę negrams ir aukot tam reikalui. 
Jis buvo autorius ir prašymo, kuriuom ši draugija krei
pėsi į kongresą—išlaisvint negrus. Ir mažiau kaip už mė
nesio pirm savo mirties Franklinas dar parašė gabią, 
įkandžią pašaipą prieš negrų pardavinėtojus ir pirkikus.

KAIPO LITERATAS IR ŽMOGUS
Kaipo literatas, Franklinas buvo vienas geriausių šios 

šalies rašytojų tais laikais. Bet ilgų veikalų jis nekūrė. 
Ilgiausias Franklino raštas tai jo paties gyvenimo aprašy
mas, Autobiografija, viena iš įdomiausių tos rūšies knygų 
pasaulyje; bet jis parašė eilę tikslių, įtikinančių brošiūrų 
einamaisiais ekonominiais, politiniais ir visuomeniniais

klausimais. Tarp šių knygelių kelios pasižymi ypač vaiz
dinga politine pašAipa, kaip kad Prūsų Karaliaus Įsaky
mas ir Grafo Šaumbergo Laiškas Baronui Hohendorf ui, 
Hessų Kariuomenes Komandieriui Amerikoj.

Franklino susirašinėjimų moksliniais ir šiaip svarbiais 
klausimais yra kelios knygos. Visi Jie parašyti puikia, 
gyva anglų kalba ir be perdėjimų.

Gerbdamas savo kalbą, jis, beje, siūlė ir jos rašybą 
moksliniai sutaisyt taip, kad kiekviena raidė visuomet 
turėtų tą patį savo garsą.

Franklinas nuo’jaunystės jieškojo tobulumo kaipo žmo
gus. Jis buvo išsidirbęs ir planą sistematiškai auklėt sa
vyje tam tikrus dorus papročius, kaip kad: blaivybė, ty
lumas, tvarka, lytinis susivaldymas, teisingumas kalboj, 
taupumas, tinkamas laiko naudojimas ir tt.

Lyginti su dauguma kitų, Franklinas buvo labai pado
rus; bet ir jam nepavyko pasiekt tobulybių. Taip antai, 
pirm susituokiant su Deborah Read, jis buvo nuošaliai 
prigyvenęs sūnų Williama, nors tikrai nėra žinoma, ar 
Williamas prigyventas su busimąja Franklino žmona ar 
su kita moteriške. Jis Williama paskui viešai įsūnino ir 
stengėsi kuo geriausiai jį išauklėti ir apšviesti. Bet, deja, 
tas sūnus tapo anglų karaliaus oficierium ir kovojo prieš 
Amerikos nepriklausomybę.

Franklino žmona buvo beraštė, bet jis ją gerbė kaip 
gerą, protingą draugę ir šeimininkę.

Franklinas kartais mėgdavo su draugais įsigert ir gana 
“riebiai” pajuokaut ir padainuot.

Mažose asmeninėse sueigose jis buvo mitrus pasakoto
jas, bet nekoks viešas kalbėtojas.

Kol Franklinas užsiėmė bizniu, jis buvo apsukrus ver
slininkas, mokąs išnaudot progą, bet be tikslios skriaudos 
kitiem.

Tas didis valstybės vyras, mokslininkas ir rašytojas ne
turėjo asmeninio pasididžiavimo ir pirmoje vietoje pasi
rašydavo kaipo “spaustuvininkas.” Tai buvo mylimiau
sias jo “titulas.”

Franklinas, kaip matome, nebuvo gipsinis šventasis. 
Bet jo silpnybės, lyginti su jo nuopelnais, tiek tereiškia, 
kaip dulkė ant švaraus balto rūbo.

Franklinas mirė Philadelphijoj 1790 m. balandžio 17 d., 
sulaukęs 84 metų ir trijų mėnesių amžiaus, apgailimas ne 
tik amerikiečių, bet visos padorios žmonijos.

Jungtiniu Valstijų imperializmo jėgos 
žygiai pries Lotynu Amerikos salis

Smulki 
amerikoniška 
kronika

1819—1825 metais — įsiveržimas j Kubą ir Puerto Riką;
1831—1832 metais — ginkluota ekspedicija į Folklendų 

salas;
1846—1848 metais — karas prieš Meksiką, daugiau kaip 

pusė jos teritorijos (apie 2,3 milijono kvadratinių kilometrų, 
tai lygu dabartinės Anglijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Nor- 
vegijos, VFR, Prancūzijos teritorijoms, kartu paėmus) buvo 
užgrobta;

1852— 1853 metais — išsilaipinimas Argentinos sostinėje 
Buenos Airėse;

1853— 1854 metais — baudžiamosios ekspedicijos Nikarag. 
voje;

1855—1858 metais — išsilaipinimas Montevidėjuje (Urug
vajus);

1856 m. — išsilaipinimas Panamoje; (iki 1903 metų ji įėjo 
į Kolumbijos sudėtį);

1857 m. — ekspedicija prieš Paragvajų;
1859 m. — įsiveržimas į Puerto Riką ir Meksiką;
1860 m. — išsilaipinimas Panamoje;
1866 m. — įsiveržimas į Meksiką;
1885 m. — vėl įsiveržimas į Panamą;
1890 m. — išsilaipinimas Buenos Airėse;
1891 m. — desantas Haityje;
1891 m. — ginkluota intervencija prieš Čilę;
1894 m. — Brazilijos tuometinės sostinės Rio de Žaneiro 

užpuolimas;
1894 m. — išsilaipinimas Nikaragvoje;
1895 m. — desantas Kolumbijoje;
1896 m. — naujas išsilaipinimas Nikaragvoje;
1898 m. — vėl agresija prieš Nikaragvą;
1898—1899 metais — karas su Ispanija. Kubos ir Puerto 

Riko okupavimas;
1899 m. — išsilaipinimas Nikaragvoje;
1901—1902 metais — išsilaipinimas Panamoje ir Kolumbi

joje;
1903 m. — Panamos kanalo zonos okupavimas, kuris tę

siasi ligi šiol;
1904 m. — įsiveržimas į Dominikos respubliką Ir Panamą;
1906—1909 metais — Kubos okupavimas;
1907 m. — intervencija prieš Nikaragvą ir Hondūrą;
1903 m. — įsiveržimas į Panamą;
1910 m. — išsilaipinimas Nikaragvoje ir Hondūre;
1911 m. — vėl intervencija prieš Hondūrą;
1912 m. — išsilaipinimas Panamoje ir Kuboje;
1912—1925 metais — nenuslūgstanti karinių intervencijų 

prieš Nikaragvą banga;
1913 m. — išsilaipinimas Meksikoje;
1914 m. — baudžiamosios ekspedicijos prieš Haitį, Meksi

ką ir Dominikos respubliką;
1915— 1934 metais — Haičio okupavimas;
1916— 1917 metais — baudžiamoji ekspedicija prieš Mek

siką, (V. Leninas 1917 m. sakė, kad „Amerika „nori pra
ryti Meksiką“);

1916— 1924 metais — Dominikos respublikos okupavimas;
1917— 1922 metais — Kubos okupavimas;
1919—1920 metais — dalies Panamos okupavimas;
1919 m. — intervencija prieš Hondūrą ir Kosta Riką;
1920 m. — įsiveržimas į Gvatemalą;
1921 m. — intervencija prieš Panamą ir Kosta Riką;
1924—1925 metais — išsilaipinimas Hondūre;
1925 m. — išsilaipinimas Panamoje;
1926—1933 metais — Nikaragvos okupacija;
1931 m. — Išsilaipinimas Hondūre.

“Laikas ir įvykiai,” 76-13.

Pasitarimai gamtos prieglobstyje

Tai buvo prieš du šimtus metų. New Yorko Sterling Iron 
Works fabriko darbininkai pagamino tais laikais negirdėto 
ilgio ir storio geležinį retežį ir ištiesė skersai Hudson upę< 
Planas buvo neleisti britų karinėms jėgoms pasiekti ir 
užimti West Point. Įdomu, kad šis retežis nebuvo nutrauk
tas ar nukirstas, deja, britai tą svarbų punktą [West Point 
tvirtovę] vis tiek užgrobė.

Prie vaizdingo Gauštvinio 
ežero Kelmės rajone, kur 
įsikūręs “Naujosios sodybos” 
kolūkis, šią vasarą dešimt 
dienų veikė respublikos kū
rybinio jaunimo stovykla. Čia 
atvyko apie šimtą meno žmo
nių. Buvo surengtos jaunųjų 
kompozitorių ir atlikėjų, ar
chitektų, teatro bei kino me
no dienos, poezijos vakaras, 
naujų meninių ir dokumenti

nių filmų peržiūra bei aptari
mas. Tokios kūrybinio jauni
mo stovyklos Tarybų Lietu
voje vyksta kasmet.

O kitame respublikos kam
pe, prie Molėtų, beveik tuo 
pat metu pasibaigė tradicinė 
žurnalistų stovykla. Per tre
jetą savaičių su respublikos 
žurnalistais susitiko daug va
dovaujančių ir atsakingų res
publikos darbuotojų.

AMERIKIEČIŲ 
ELEVATORIAI 
IR SANDĖLIAI 
PERKRAUTI GRŪDAIS

Grūdų pirkliai skundžiasi, 
kad amerikiečiai ūkininkai 
neparduoda šių metų der
liaus, laiko juos elevatoriuo
se, vagonuose, laivuose, lauk
dami aukštesnių kainų. Girdi, 
ūkininkai taip laiko net 85% 
derliaus!

Stebimasi, kur gi ūkininkai 
dės pavasario derlių? Ameri
ka tegali sunaudoti tik pusę 
savo kviečių ir sojos derliaus, 
ir tris ketvirtadalius savo 
kukurūzų derliaus.
PRISIPAŽINO

“Journal of Commerce” ši
taip įvertino Republikonų 
konvenciją: visiems aišku, 
kad didžioji Amerikos biznie
rių dalis balsuos ir skatins 
balsuoti savo pavaldinius už 
respublikonų kandidatą, ne 
svarbu, ar jis būtų Fordas, ar 
Reaganas.

PENSININKŲ IŠLAIDOS 
PAKILO 7o/o

Darbo Departamento skel
bia, kad praėjusiais metais 
pensininkų išlaidos pakilo 
7%. Girdi, senų žmonių šei
mos pragyvenimui būtina 
gauti bent $4,500 per metus.
RYTŲ VOKIETIJA NORI 
AMERIKOS KVIEČIŲ

Rytų Vokietija teiraujasi, 
ar galės pirkti Amerikoje 
kitų metų derliaus kviečių, 
nes Tarybų Sąjunga pranešė 
jai sumažinanti kvotą net 
2,500 mil. tonų. Būdinga, kad 
tarp R. Vokietijos ir Ameri
kos nėra diplomatinių santy
kių.
STUDIJUOS . . . VĖJĄ

General Electric gavo vy
riausybės pasiūlymą ištirti, 
kaip gaminti energijai galėtų 
būti pajungtas vėjas Ameri
kos teritorijoje. WES 
wind energy sistems — stu
dija užims apie metus laiko.
SVARSTO VISUOTINOS 
SVEIKATOS GLOBOS 
PROJEKTUS

Demokratų kandidatui į 
Prezidentus Carteriui užtik
rinus, kad prie jo vyriausy
bės užtikrintai bus įvesta 
visuotina sveikatos apdrau- 
da, ši pramonė labai sukruto 
— bandomas rasti būdas pri
vačiai iniciatyvai mažinti la
bai pakilsiančias kainas. Rei
kalaujama, kad vyriausybė 
imtųsi kontrolieriaus parei
gu.
KALIFORNIJA: NR. 1 
ŪKIO VALSTIJA

Jau 27 metai, kaip Kali
fornija pirmauja Amerikoj 
kaip ūkio produktų gamin
toja. 1974 metais kalifor- 
niečiai ūkininkai uždirbo 
$8,700,000,000. Pienininkys
tė ir galvijai, medvilnė, vy
nuogės, šienas ir pamidorai 
buvo svarbiausi produktai. 
Valstijoje šiuo metu dirbama 
36 milijonai akrų žemės; vi
dutinis ūkis susideda iš 540 
akrų, ir jo vertė apie 
$340,000. 909,000 akrų augi
namos daržovės, kurios davė 
valstijai $1,600,000,000 įplau
kų. Buvo auginami kviečiai, 
ryžiai, avokados, grapfruitai, 
citrinos, apelsinai, riešutai ir 
vynuogės. Valstijoje buvo 5 
milijonai galvijų.

Nemaža pinigų ūkininkai 
gauna taip pat iš gėlių, ku
rios, kaip ir viskas kitas, 
auga ištisus metus.

PARINKO A. ZIENIUS

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Henry Kis
singer išvyksta į Šveicariją, 
kur jis susitiks su Pietų Afri
kos premjeru John Vorsteriu 
ir taris “Afrikos reikalais”.

KANAI
—------------------------ i——. . „ ■ —

Vakarinės Kanad 
naujienos
VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA

Nors ši provincija Ka 
vakaruose* randasi prie 
miojo vandenyno P 
Ocean, bet gyvenimas' 
ramus. Pinigų nuvert 
pasėkoje (infliacija) k 
kyla visoms gyvenimo 
menims. Jei prieš ašį no 
devynis metus buvo g 
užpirkti sena 4 or 5 kam 
namelį už dešimti tuk st 
dolerių, dabar tas pats r 
lis jau parduodamas p 
kartus brangiau, non 
devyniais metais sene 
Jau tik maža dalis darbi 
tegali svajoti apie nu 
namelio įsigijimą.

Vancouver mieste iš ij 
no (su priemiesčiam i g 
tojų, jau 55% procente 
vena nuomuotuose but 
Bet ir nuomodami noga- 
infliacijos pabėgti. 1 h iiį 
trijų kambarių butai, 
prieš keletą metų iš 
muodavo už 60 ar 90 d< 
dabar išnuomojami 200 
dolerių.

Anksčiau organ izuot i 
bininkai galėdavo išreik 
didesfiių uždarbių, bet 
tą rudenį (spalio 14 d 
Liberalų partijos konti 
jarpa vyriausybė įsteigi 
vadinamą A. 1. B. (An 
lation Board), buk tai in 
jai kontroliuot i. Nutari 
darbininkai negali gaut 
giau, kaip aštuonis prod 
virš gaunamo uždarbio 
tus. Bet nėra kontrolėj 
noms, tai kainos, kaip 
taip kyla,

Kanados Darbininkų 
gresas, turintis 2,300,0(1 
rių,kviečia visus darbini 
į visuotiną streiką viena 
nai spalio 14 (metinių si 
tuvių progai protesĮ 
prieš neteisingas kont rd
JAU LENGVIAU 
PASIRUOŠTI APLAMI 
TĖVYNĖ

Prieš keletą mėnesiui 
sėsi kelionėn vancouvd 
Juozas Naruševičius, 
gauti reikalinga užpildyl 
tikra anketa, ukrainų aJ 
kalba. Naruševičius ui 
anketą angliškai, gi kel 
agentūra išvertė į rusų I 
ir už tą darbą reikalavo i

Dabar ruošiasi aplJ 
tėvynę keletas gausios I 
linų šeimos narių. Kel 
agentūra davė jiems J 
kad visus dokumentus g]

TORON”

Genei
Reiškiame nuoširdi 

dukrai Irenai, žentui j 
visiems kitiems artin

TORI

Genei 
Šin

Reiškiame giliausi 
Irenai Clemens, žent 
Kaziui Žekoniui M 
taipgi visiems drau 
siems.

Ilsėkis, Genute ai 
Tavo vargus priglau 
ilgai Tave prisiminsi
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Vakarinės Kanados 
naujienos
VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA

Nors ši provincija Kanados 
vakaruose randasi prie Ra
miojo vandenyno Pacific 
Ocean,, bet gyvenimas nėra 
ramus. Pinigų nuvertinimo 
pasėkoje (infliacija) kainos 
kyla visoms gyvenimo reik
menims. Jei prieš aštuonis ar 
devynis metus buvo galima 
užpirkti seną 4 or 5 kambarių 
namelį už dešimtį tūkstančių 
dolerių, dabar tas pats name
lis jau parduodamas penkis 
kartus brangiau, nors jau 
devyniais metais senesnis. 
Jau tik maža dalis darbininkų 
tegali svajoti apie nuosavo 
namelio įsigijimą.

Vancouver mieste iš milijo
no (su priemiesčiais) gyven
tojų, jau 55% procentai gy
vena nuomuotuose butuose. 
Bet ir nuomodami negali nuo 
infliacijos pabėgti. Dviejų ar 
trijų kambarių butai, kurie 
prieš keletą metų išsinuo- 
muodavo už 60 ar 90 dolerių, 
dabar išnuomojami 200 ir 300 
dolerių.

Anksčiau organizuoti dar
bininkai galėdavo išreikalauti 
didesnių uždarbių, bet praei
tą rudenį (spalio 14 dieną) 
Liberalų partijos kontroliuo
jama vyriausybė įsteigė taip 
vadinamą A. I. B. (Anti-Inf- 
lation Board), būk tai infliaci
jai kontroliuoti. Nutarė, kad 
darbininkai negali gauti dau
giau, kaip aštuonis procentus 
virš gaunamo uždarbio į me
tus. Bet nėra kontrolės kai
noms, tai kainos, kaip kilo, 
taip kyla.

Kanados Darbininkų Kon
gresas, turintis 2,300,000 na- 
rių^kviečia visus darbininkus 
į visuotiną streiką vienai die
nai spalio 14 (metinių sukak
tuvių proga('protestuoti 
prieš neteisingas kontroles.
JAU LENGVIAU 
PASIRUOŠTI APLANKYTI 
TĖVYNĘ

Prieš keletą mėnesių ruo
šėsi kelionėn vancouverietis 
Juozas Naruševičius. Vizai 
gauti reikalinga užpildyti tam 
tikra anketa, ukrainų ar rusų 
kalba. Naruševičius užpildė 
anketą angliškai, gi kelionės 
agentūra išvertė į rusų kalbą 
ir už tą darbą reikalavo $25.

Dabar ruošiasi aplankyti 
tėvynę keletas gausios Kava- 
linų šeimos narių. Kelionės 
agentūra davė jiems žinoti, 
kad visus dokumentus galima 

TORONTO, ONT., CANADA

Mirus

Genei Šinkūnienei
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui Juozui, 

dukrai Irenai, žentui, anūkams, broliui Ch. Žekoniui ir 
visiems kitiems artimiesiems.

JUOZAS ir BRONĖ VAITKUS
Chicago; Ill.

. ................- L"""""" """
TORONTO, CANADA

Mirus

Genei [Genovaitei] 
Šinkūnienei

Reiškiame giliausią užuojautą vyrui Juozui, dukrai 
Irenai Clemens, žentui Herby, anūkui Richard, broliui 
Kaziui Žekoniui Montreale ir broliams Lietuvoje; 
taipgi visiems draugams ir draugėms bei artimie
siems.

Ilsėkis, Genute aukštame kalnelyje, kuris Tave ir 
Tavo vargus priglaudė amžinam poilsiui. Mes likusieji 
ilgai Tave prisiminsime ir gerbsime Tavo asmenybę.

STASYS ir PRANĖ REPŠIAI
London, Canada

užpildyti anglų kalba. Tai 
palengvins visiems, norin
tiems aplankyti Tarybų Lie
tuvą.

Beje, draugas Naruševičius 
jau sugrįžo iš Lietuvos, apsi
stojo Toronte pas brolį ir man 
rašė: “Man patiko Lietuva ir 
socialistinė tvarka. Aš manau 
važiuoti nuolatiniam apsigy
venimui ten. Tenai bedarbių 
nėra, statyba eina visu smar
kumu Vilniuje, Kaune, Kap
suke. Mano brolis gyvena 
kolūkyje, turi karvę, kiaulių, 
vištų, mėsos, Smetonos ir 
kiaušinių, kiek tik nori”.

Algirdas Grinkus

London, Ont.
Seniai kas bebuvo rašyta 

apie Londoną, tarsi čia visai 
lietuvių negyventų. Šis Ka
nados miestas stovi tokioje 
vietoje, kad jį surasti labai 
lengva. Vykdami iš Jungtinių 
Valstijų Detroito, arba iš Ka
nados Windsoro į Torontą ar 
Montrealą, kelyje visuomet 
pasieksite Londoną.

Švara ir apylinkės grožiu 
nedaug Kanados miestų gali 
jam prilygti. Gražūs javų ir 
gyvulių ūkiai, o kiek toliau 
taipgi tabako ūkiai suteikia 
Londonui ir naudą, ir grožį. 
Šių ūkių šeimininkai, juos 
išnuomavę arba pardavę, 
dažnai apsistoja Londone 
nuolatiniam apsigyvenimui.

Jau taip padariusių yra ke
liolika lietuvių tabako ūkinin
kų. Prieš porą mėnesių čia iš 
Rodney, Ont. atvyko, įsikū
rė gražią rezidenciją ir nuola
tiniai apsigyveno draugai S. 
ir F. Repšiai, kuriems rug- 
piūčio 22 d. Londone buvo 
surengtos sutiktuvės.

Draugai Repšiai prieš 2-ąjį 
karą atvykusioms lietuviams 
yra gerai žinomi kaip drau
giški ir energingi*’žmonės*.- 
Drg. Repšys depresijos lai
kais Toronte buvo įsijungęs į 
progresyviškųjų menininkų 
būrį. Taigi Londone jie buvo 
gražiai pasveikinti. Jiems pa
linkėta geros sėkmės ir ra
mybės, išėjus į poilsį.

Kanadietis

Toronto, Ont.
SŪNINĖS1 KUOPOS . 
NARIŲ DĖMESIUI

Susirinkimas įvyks rugsėjo 
7 d. 2 vai. po pietų, 160 
Claremont St.

Dalyvaukite visi, nes po 
pertraukos turėsime daug^ 
reikalų aptarti.

T. Rimdžius,
1 kp. sekretorius

Iš mūsų veiklos
Montrealo Lietuvių Moterų 

Klubas rugpiūčio 15 dieną 
suruošė išvažiavimą į Vekta- 
rienės ūkį. Visai nesitikėjo
me, kad piknikas įvyks, nes 
tą dieną oras buvo labai nepa
lankus — apsiniaukę, net ir 
lijo. Bet išvažiavimas įvyko ir 
buvo labai pasekmingas, su
važiavo ne mažas būrys tau
tiečių. Labai malonu, kad įėjo 
į tradiciją draugėms sunešti 
vertingų dovanėlių. Labai 
ačiū. Bet draugai vyrai Z. 
Vilkis ir C. Miekūnas su 
dovanomis visas mus pralen
kė.

Turėjome svečių net iš tri
jų kraštų. Dalyvavo Henri
kas Paulauskas ir jo žmona 
Adita. Henrikas yra televizi
jos pranešėjas ir žurnalistas. 
Abudu buvo iškviesti tarti 
keletą žodžių. Jie svečiuojasi 
pas J. Petrulius.

Pas N. Venskaitienę sve
čiuojasi iš Šveicarijos brolio 
duktė, mokytoja. Ji taipgi 
pikniko dalyvius pasveikino. 
Taipgi mus pasveikino lais- 
vietė Augutienė, iš Jungti
nių Valstijų, kuri svečiuojasi 
Montrealyje.

Mums buvo labai malonu 
turėti tokių tolimų ir garbin
gų svečių.

Iš širdies ačiū V. Vektarie- 
nei už tokią puikią parengi
mui vietą. A. Šuplevičienė

Gražus susiėjimas
Š. m. rugpiūčio 22 d. Lon

done pas drg. Aleliūnus buvo 
drg. Byrienės, Pajuodienės ir 
Aleliunienės pastangomis su
rengta drg. S. ir F. Repšiams 
sutikimo “party”. Gražus bū
rys jų kaimynų ir draugų 
lietuvių susirinko juos pa
sveikinti, į naują vietą atvy
kusių apsigyventi.

Draugai Repšiai yra žinomi 
kaip progresyvūs ir nuošir
dūs lietuviai. Jau gyvenant 
depresijos laikais, Toronte, 
S. Repšys dalyvavo meninia.-, 
me progresyvių-lietuvių vei
kime, Jis, kaip dažytojas net 
dekoracijas papuošdavo ir 
vaidindavo. . .

Dabar drg. Repšiai parda
vė savo Tabako ūkį ir nuolati
niam apsistojimui persikėlė 
Londonan; čia pasistatė pui
kų didelį namą. O kad namas 
būtų tvirtas ir jaukus, visi 
susirinkusieji pasveikinti ap
laistė tosto ašaromis. Aplais
tymas tęsėsi net dvi dienas.

Aš nuo savęs linkiu drg. 
Repšiams geros sveikatos ir 
sėkmės. A. Byrąs

TORONTO, CANADA

Mirus

Stasiui Ragauskui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Kazytei, sūnui 

Alfredui, giminėms ir artimiesiems.
O Tau, Stasy, linkime ilsėtis ramybėje savo pamilto

je Kanados žemelėje. Mes likusieji, turėdami progą, 
lankysime Tavo kapelį.

STASYS ir PRANĖ REPŠIAI
London, Canada

Z

TORONTO, ONT., CANADA

Mirus

Genei Šinkūnienei
Mes, montrealiečiai, norime išreikšti gilią užuojautą

jos broliui Kaziui Žekoniui, vyrui Juozui, dukrelei,
artimiems giminaičiams M. M. Gudams, M. P.
Niaurams ir likusiems Tarybų Lietuvoje.

J. J. Vilkeliai J. Stukas
„ J. E. Urbonavičiai K. Lukošas

V. J. Knistautai M. Martusevičius
S. F. Spaičiai J. Miekūnas
P. L. Kisieliai P.Jokubka
H. A. Morkevičiai N. Venskaitienė
M. A. Paragiai V. Vekterienė
M. B. Šalčiūnai M. Janušienė
J. N. Naruševičiai J. Vagonienė
A. F. Šiuplevičiai P. Bendžaitienė

LAISVĖ

Stokime "Laisvei" 
talkon
Tikiu, visi būsite pastebėję 

“Laisvėje” apie skelbiamą to 
laikraščio vajų, kuris prasi
deda rugsėjo 1 d., už sukėli
mą $15,000 ekonominės laik
raščiui paramos, už gavimą 
naujų skaitytojų ir už atnau
jinimą senų prenumeratų.

Mes, kanadiečiai,/buvę 
“Liaudies Balso” skaitytojai, 
kuriuos šiuo laiku “priglau
dė” “Laisvė”, turime irgi pa
sistengti aktyviai dalyvauti 
šiame vajuje. Per paskutinį 
“Liaudies Balso” vajų ne vi
sos prenumeratos liko atnau
jintos, kai “Laisvė” perėmė 
“L. B.” skaitytojų vardus. 
Todėl pasistenkime, kad ne 
tik visi buvę “L. B.” skaityto
jai užsirašytų “Laisvę”, bet 
pasistenkime gauti ir naujų 
prenumeratų. *

Labai svarbu sukelti ir eko
nominės paramos, nes joks 
kad ir milijoninis skaitytojais 
laikraštis neišsilaiko vien tik 
iš prenumeratų. Patikrinkite 
savo prenumeratas (prie ad
resų ant laikraščio yra nuro
dyta data, kada baigiasi). 
Nelaukite administracijos pa
raginimų. Prie laikraščio dir
ba labai mažai žmonių, tai 
juos labai apsunkina raštiški 
paraginimai.

Nelaukite ir vajininkų atsi
lankymo, nes vajininkams ir 
senatvė, ir nesveikata nelei
džia visų aplankyti. Pasisten
kite patys atsinaujinti, ar 
priduoti veikiantiems drau
gams. Taigi susirūpinkime 
vajaus reikalais ir stokime 
darban, nes mes kanadiečiai 
tiek pat atsakomingi už toli
mesnį laikraščio išleidimą, 
kaip ir amerikiečiai.

Petrė K.

Montrealo kronika
SERGA .’- I

V. Labūnas, turėjo operaci
ją R. Viktorijos ligoninėje. 
Linkiu greit pasveikti.
SVEČIAI

Pas N. Venskaitienę vieši 
iš Šveicarijos dukterėčia Sil
via su dukrele Karina “Pas 
M. Matusevičienę svečiuojasi 
iš Windsor artimi giminaičiai. 
Pas M. P. Petrauskus vieši 
artimi draugai iš Chicagos. Iš 
New Jersey atsilankiusi pas 
P. Bendžaitienę “Laisvės” 
skaitytoja ir darbuotoja J.

Pakštienė. Pas J. Gelčienę 
vieši iš Floridos O. Pakštie
nė.

Linksmos visiems viešna
gės.
TURĖJO NUOSTOLIŲ

J. S. Čičinskai turėjo daug 
nesmagumo ir nuostolių: ant
rame aukšte trūko vandens 
vamzdžiai ir apsiėmė jų gra
žiąją svetainę. Turėjo daug 
darbo, kol viską sutvarkė. S. 
Cičinskienė turėjo net kreip
tis pas gydytoją iš nuovargio. 
Apgailestauju.
PAGERBĖ K. A. KERŠIUS

Kadangi K. A. Keršiai, bu
vę montrealiečiai, išsikėlė 
gyventi į Vai David, Que., tai 
artimi draugai sugalvojo 
jiems iškirsti supryzą-įkurtu- 
ves. Buvo sukviesta gražus 
būrys iš Montrealo ir apylin
kės lietuvių. Juos visi sveiki
no ir linkėjo ilgo ir gražaus 
gyvenimo.

J. Petrauskas įteikė gražią 
dovaną nuo visų dalyvių. J. 
Vilkelienė įteikė dovanas nuo' 
Sūnų ir Dukterų pašalpinės 
draugijos. Visi linksmai laiką 
praleido po atviru dangumi. 
Šeimininkaujant N. Naruse- 
čienei.visi buvo skaniai pavai
šinti.
MIRĖ

Rugpiūčio 12 d. mirė Pet
ras Vaupšas, 59 m.

Paliko nuliūdime žmoną 
Mary, du sūnus, dvi dukre
les, du brolius ir sesutę. 
Profesijoje buvo mokytojas. 
Gimęs Montreale, kadangi 
tarpe lietuvių buvo labai nuo
širdus ir populiarus tautietis, 
tai laidotuvėse buvo apie 300 
dalyvių.

Rugpiūčio 20 d. po sunkios 
ligos mirė Jozapina Bagdo- 
naitė-Sarulienė, 62 m. Buvo 
gimusi Montreale. Paliko nu
liūdime dvi sesutes, taip pat 
brolienę, kuri atvyko iš T. 
Lietuvos į svečius rugpiūčio 
21 d., bet jau buvo pavėluota.

K- Žekonis išvyko į Toron
to L sesutės G. Šimkūnienės 
laidotuves.

Gili užuojauta artimie- 
siams, o velionėms tebūna 
lengva Kanados žemele.
PRANEŠIMAS

Visiems Montrealo Sūnų ir 
Dukterų pašalpinės draugijos 
nariams pranešam, kad dėl 
tam tikrų priežasčių rugsėjo 
11 d. susirinkimas neįvyks. 
Susirinkimas įvyks spalio 9 d. 
1 vai. 30 min. 3447 St. Laur- 
int St. Po vasaros atostogų 
visi būsime pailsėję. Lauksi
me. Valdyba

Vilnietės pagerbtos 
ir apdovanotos
Neseniai Maskvoje, TSRS 

Liaudies ūkio pasiekimų pa
rodoje įvyko šalies jaunimo 
mokslinės techninės kūrybos 
konkursas. Sėkmingai jame 
pasirodė Vilniaus “Dainavos” 
restorano konditerės L. Zim
blytę ir S. Rukšėnaitė. Paro
dos lankytojai ir autoritetin
ga vertinimo komisija pripa
žino vilnietes geriausiomis 
jaunosiomis konditerėmis. 
Jos apdovanotos konkurso 
nugalėtojų diplomais ir 1976 
metų jaunimo mokslinės 
techninės kūrybos laureatų 
ženklais. ELTOS koresp.

PINELLAS PARK, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vinco Vitkausko
mirė 1973 m. rugsėjo 4 d.

Negailestingoji mirtis iš gyvųjų tarpo išskyrė mano 
mylimą vyrą Vincą.

Jo mirtis buvo didžiai skaudus smūgis ne man 
vienai, bet ir vaikams, giminėms ir draugijų nariams. 
Jis daug laiko pašventė,darbuodamasis visuomenėje.

Žmona — Marijona
Dukros — Ardella Yutis

• i Margaret su vyru
(Sūnus — John su šeima 
Anūkas — Wm. F. McDermott, R. N.

Waterbury, Conn.
L. L. D. 28 kp. rengiasi 

prie spaudos naudai parengi
mo, kuris įvyks rugsėjo 19 
dieną Lietuvių Klubo svetai
nėje, 48 Green St.

Tikietai jau yra platinami ir 
dainininkės jau pakviestos — 
Gertrude Raškauskas (Ulins- 
kaitė) iš Waterbury ir Helen 
Brazauskas iš Hartford. Abi
dvi puikios dainininkės. Jos 
mūsų publiką palinksmins 
gražiomis dainomis. Visi ku
rie atsilankysite būsite pa
tenkinti.

Pietūs bus 1 vai., o po pietų 
bus programa. Kviečiame at
silankyti vietinius ir iš apy
linkės miestų ir paremti mū
sų spaudą.

Mes kviečiame ir newyor- 
kiečius atsilankyti į šį paren
gimą, nes jis ruošiamas spau
dos naudai.

Mes norime visiems pra
nešti, kad Klubas ką tik 
dabar naujai, gražiai pertaisė 
svetainę ir dabar bus visiems 
linksmiau praleisti laiką.

* * *
Draugė M. Ulozienė išėjo į 

Waterburio ligoninę operaci
jai. Linkiu jai pasekmingos 
operacijos, ir kad ji galėtų 
greitai sugrįžti į savo namus.

* * *
Liepos 17 (1976 m.) po ilgos 

ligos St. Mary’s ligoninėje 
mirė Valeria Klikna, žmona 
Jono Kliknos, kuris jau seniai 
yra miręs. Gyveno 482 Ha
milton Ave.

Buvo gimusi ir augusi Lie
tuvoje. Į šią šalį atvyko jau
na. Per daugelį metų šiame 
mieste ir gyveno.

Liūdesy liko sūnus John 
Klikna, dukterys, Mary Ba
kutis, Patricia Klikna ir ketu
ri anūkai. Visi gyvena Water
bury.

Buvo pašarvota pas Snyder 
Funeral Home, 114 Willow 
St. Palaidota liepos 19 Calva
ry Cemetery, Waterbury, 
ten, kur jos vyras amžinai 
ilsisi.

Gili užuojauta jos sūnui, 
dukterims anūkams ir ki
tiems, jos giminėms jų liūd
noje valandoje.

Jos dukterys Patricia ir 
Mary visada atsilanko į mūsų 
parengimus, ir Mary atsive
da ir savo dukrelę Monikėlę.

M. Svinkūnienė

/Miami, Fla.
Dabar vasaros karščiai vi

soje Siaurės Amerikoje, ta
čiau, Floridoje, kuri randasi 
jau sub-tropikoje, dar blo
giau. Bet visgi miamiečiai, 
kad ir dauguma jų svečiuojasi 
šiaurėje', bando šį tą veikti.

Rugp. 22 LLD 75 kuopos 
organizatoriaus Vinco Bovino 
ir LLD Kultūros Komiteto 
iniciatyva, didžiumai kuopos 
narių pritariant, buvo su
rengti pietūs ir meninė pro
grama ir turėjome geresnes 
pasekmes, kokių net nebuvo 
galima tikėtis. Be vasaros 
karščių, ir kitos aplinkybės 
buvo nepatogios. Lietuvių 
Socialiame Klube, kur poky
lis buvo rengiamas, vėdintu- 
vas buvo sugedęs ir pro atvi
rus langus ne tik važiuotės 
triukšmas, bet ir šutrus oras 
veržėsi į svetainę. Negana to,
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net ir fortepijonas buvo užki
męs. Dėl tų aplinkybių ir 
mažo garsinimo spaudoje, ne
sakysiu, kad svetainė buvo 
sausakimša. Bet ji buvo be
veik pilna!

Birutės Ramoškaitės vado
vybėje ir jai pijaninu akom
panuojant, Mae Gabrėnienė 
atidarė meninę programą ke
turiomis dainelėmis: “Kur 
bakūžė samanota”, “Saulutė 
raudona”, “Ant melsvų ežero 
bangų” ir “Plaukia sau laive
lis”. Antras solistas, labai 
gerai visiems žinomas, buvo 
tai Augustinas Iešmantą. Sa
vo stipriu, melodingu barito
no balsu jis publiką žavėjo 
dainelėmis “Neverki Manęs” 
ir “Oi Laukiau Laukiau Šven
tos Dienelės". O trečia solistė 
buvo Mary Nevins. Sau akor
deonu akampanuodama, ji 
taipgi labai gražiai padaina
vo.

Toliau sekė duetas: Ieš
mantą ir Jonas Zakara. Jiedu 
puikiai sudainavo: “Paleisk, 
tėveli” ir “Kur gimta padan
gė”. Vėliau buvo kvartetas: 
Mae Gabrėnienė, Iešmantą, 
Nevins ir Zakara. Jie dainavo 
“Lietuva tėvynė”; Tai buvo 
šauniausias punktas visoje 
programoje.

Pabaigoje, irgi Birutei Ra
moškaitei akompanuojant, 
dainavo Aido Choras. Jis pa
dainavo: “Suliko” ir “Keliau
kime su daina”.

Kad programa publika bu
bo patenkinta, tai nereikia nė 
sakyti.

Marytė Nevins, talkaujant 
Eimontienei ir kitoms drau
gėms, pagamino skanius pie
tus. A. P. Gabrėnas

Cleveland, Ohio
MŪSŲ NAUJIENOS

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 55 kuopos delegatai 
iš 22-ojo seimo sugrįžo lai
mingai ir patenkinti tarimais. 
Atrodo, kad jie dabar steng
sis, su visų kuopos narių 
pagalba, daugiau pasidarbuo
ti LDS labui. Būtų malonu 
pas mus matyti gyvesnį vei
kimą.

Čia noriu pabrėžti, kad 
LDS yra tvirta ir mums 
visiems lietuviams labai nau
dinga organizacija. Mes gali
me didžiuotis mūsų LDS.

Kaip žinia, ateinančiais me
tais LŪS ruošia net tris eks
kursijas į Lietuvą. Tai svar
bus ir didelis mums visiems 
žygis. Puiki proga Amerikos 
lietuviams aplankyti savo ar- 

įba savo tėvų bei senelių 
gimtąjį kraštą, susitikti su 
giminėmis ir pažįstamais.

Pamatykite Lietuvą po so
cializmo vėliava!

* * *
Čia praeitą savaitę įvyko 

didelė avarija, kurioje už- 
mušti-sudeginti net aštuoni 
žmonės. Nelaimė įvyko, kai 
sunkvežimis nuriedėjo nuo 
kalno ir prie signalo atsimušė 
į stovinčius automobilius, 
juos sutriuškindamas.

* * *
Praeitą savaitę policija pa

siuntė “decoys”, kad su
draustų “smaguriaujančius” 
vyrus-vaikinus ir 23 jų sua
reštavo. Visi nubausti užsi
mokėti po $100, trims pridė
tos dar trys dienos “šaltojo
je”. Kažin, argi nėra geres- 
nėš priemonės kovai su am
žiais sena “profesija” (prosti
tucija)?

* * *
Clevelandiečiai ateinančiais 

metais turės mokėti už elekt
rą 25 procM o už dujas 11 
proc. daugiau. Taipgi bus 
žymiai pakelti mokesčiai ne- 
judomam turtui (namams), 
padidės telefono bilos, už te
lefonu pašaukimą reikės mo
kėti 20 centų. Už vandenį jau 
šiemet daugiau mokame . . .

J. Petraus

Paryžius. - Prancūzijos 
kabinetas rezignavo. Premje
ras pareiškė, kad jis yra 
bejėgis susidoroti su siautė- 
jančia krize.
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Apie mūsų garsųjį New Yorką

Laiško autorių Justas Paleckis Keltuve per Nemuną iš 
Kidulių [Sakių rajone] į Jurbarką. Čia dabar statomas tiltas.

Mieli laisviečiai
Ką tik perskaičiau Meloro 

Sturua straipsnį “Izvestijo- 
se” apie Jūsų garsųjį New 
Yorko miestą, tad ir prisimi
niau Jus, ten gyvenančius. 
Tas rašinys yra atkirtis tiems 
“sovietologams” iš anapus 
Atlanto, kurie diena iš dienos 
visais kanalais varo piktą ir 
šmeižikišką propagandą prieš 
mūsų šalj, jos santvarką ir 
žmonių buitį. Kaip sakoma 
biblijoje, jie mato šapą mūsų 
akyje, o nemato rasto savo 
akyje.

Gabaus žurnalisto, kilusio 
iš Gruzijos, M. Sturna 
straipsnis vadinasi “Kada 
miegantis pabus". Jis iliust
ruotas atvaizdas dviejų mie
gančių, kurių vienas miega 
ant pliko šaligatvio po rekla
miniu "New York Bank for 
Savings" stendu, kuriame iš
dėstyta 12 būdų, kaip pratur
tėti . . . Antrasis miega įsė
dęs į Šlamštų dėžę prie kaž
kokio "subway” — požeminio 
geležinkelio stoties. Straips
nis pradedamas parašu ant 
garsiosios Laisvės stovylos 
pjedestalo.

Nesiimu išdėstyti visą 
straipsnį, užimantį apie du 
trečdalius puslapio, bet tik 
atpasakosiu vieną kitą vietą. 
Autorius ne tiek pats rašo iš 
savo galvos, kiek patiekia 
ištraukas iš amerikiečių 
spaudos, iš užsienio laikraš
čių, iš statistikos biuletenių, 
iš JAV valstybės vyrų pasi
sakymų.

Pasiremdamas ištraukomis 
iš "New York Daily News" 
autorius rašo apie nuolatinį 
pavojų, kurs gresia naujor- 
kiečiams nuo banditų ir žiur
kių. Jis cituoja istoriko End- 
riaus White rašinį iš 1888 
metų ir istorijos A. Schlesin- 
gerio iš 1976 m., kurie abu 
rašė apie municipalinės val
džios apsileidimą ir korupci
jos šėlimą.

Būdinga tokia citata iš Va
karų Vokietijos žurnalo “Der 
Spiegei”!: "Milijonams žmo
nių Amerikos didysis mies
tas New Yorkas buvo ir 
ligšiol lieka svajone. Bet dar 
didesniam skaičiui žmonių jis 
buvo ir kaip tik dabar darosi 
siaubu. Ir nors N. Y. priklau

Nuoširdžios pagalbos ranka

New Yorkas. — Čia gyvuoja įvairių pažiūrų žmonių 
susidariusi organizacija “Draugystė". Joje veikliai darbuo
jasi ir komunistai. Ir štai rugpjūčio 25 dieną Komunistų 
Partijos komisija įteikė “Draugystei” $10,000 perlaidą 
pagelbėti Vietnamo nuo karo nukentėjusiems žmonėms. 
Pinigai suaukoti pavienių partijos narių.

Komisija, susidedanti iš Sara Birnbaum, J. J. Johnson ir 
Helen Winter, auką įteikė Vietnamo žmonių atstovei Miss 
Heid Kuglin. Šioje nuotraukoje ji iš kairės trečioji.

Su auka viešniai taip pat įteiktas Amerikos Komunistų 
Partijos pirmininko Henry Winston ir sekretoriaus Gus Hali 
Vietnamo žmonėms sveikinimas.

so visiems, jis niekam nerei
kalingas. New Yorkas — tai 
kaip ir buvęs miestų miestas, 
nežiūrint jo ydų, — akinantis 
ir viliojantis, murzinas ir iš
tvirkęs, miestas turtuolių ir 
elgetų: jame 25,000 benamių 
n)erginųt200,000 benamių ka
čių, daugiau 8 milijonų žiur
kių, daugiau 7,500,000 gy
ventojų".

Čia cituojama nieko nepa
taisant. Taip tiesiog rašo 
"Der Spiegei", išskaičiuoda
mas per kabutes: merginas ir 
kates, žiurkes ir žmones . . . 
Žinoma, tai ciniška, bet tame 
yra savo logika.

Cituojama toliau: "Penkto
je Avenue — brangiausių 
pasauly krautuvių gatvėje — 
New Yorko turtuoliai, važi
nėją "Cadilakuose” ir “Lincol- 
nuose" bei "Mercedesuose”, 
gali pirkti ką norėdami. Tuo 
pačiu metu — slegianti uba
gystė Manhattano rytinėje 
dalyje, civilizacijos “dugne” 
Bowery, kur susispietė dau
giau kaip milijonas piliečių, 
gyvenančių iš pašalpų, ir be
veik tiek pat bedarbių".

Toliau M. Sturua pasakoja, 
kad jis pats beveik penkerius 
metus gyveno New Yorke. 
Jis gerai žino Penktąją Ave
nue ir East Side skurdą bei 
Bowery, alkoholinį raupsuot- 
hamį (leprozorijų). Ir Penk
toji Avenue, spindinti brili- 
jantais, ir Bowery, švytinti 
sumuštų bonkų skeveldro
mis, iš tiesų ta pati gatvė su 
saulėta puse nedaugeliui ir 
tamsiąja puse daugumai.

Jums, kurie kasdien mato
te New Yorką su jo šviesio
mis ir tamsiomis pusėmis, su 
jo turtuoliais, savo turto galo 
nežinančiais, ir vargšais, ne
žinančiais skurdo galo. 
Mums, nebežinantiems tų 
neišmatuojamų kontrastų,' 
tokie vaizdai apie šauniausią 
Amerikos miestą — įdomūs. 
Tuo labiau nuolat girdint ir 
skaitant apie Jungtines Val
stijas, kaip apie visuotinos 
gerovės, laisvės ir ištekliaus 
šalį.

O Jums, mieli draugai, lin
kiu gerovės ir sėkmės.

Justas Paleckis 
Maskva-Vilnius, traukiny. 
1976.VIII.19.

Serga
Jau trečia savaitė smarkiai 

susirgęs Wyckoff ligoninėje 
(Brooklyne) guli senas lais- 
vietis Juozas Zyan (Zajan- 
kauskas). Šeštadienį buvome 
nuvykę ligonį aplankyti. 
Džiugu pranešti, kad Juozas 
dėsi, kad dar vis neturi apeti
to.

Linkime Juozui greitai ir 
pilnai susveikti.

Beje, draugas Zajankaus- 
kas praeitą liepos mėnesį jau 
atšventė savo 88-ąjį gimta
dieni.

Kansas City, Mo. — Val
stybės sekretorius Henry 
Kissingeris, prezidento For
do dešimtoji ranka, republi- 
konų konvencijoje tepasirodė 
jai baigiantis, prieš pat jos 
uždarymą.

Athenai. — Graikijos vy
riausybė sako, kad jinai yra 
pasirengusi bet kada dery
boms su Turkija aptarti tarpe 
abiejų šalių teritorinius gin
čus. Iš Turkijos atsakymas 
dar negautas.

Bonna, V. Vokietija. —
Gautas pranešimas, kad 
Graikijos valdžia atsisako su
grąžinti V. Vokietijon Rolf 
Rohe, kurį Vokietijos valdžia 
kaltina papildyme sunkių te
roristinių veiksmų. Graikai jį 
laiko politiniu pabėgėliu.

Prano Buknio palaikai /išvežti ii Lietuva

Šiandien, rugsėjo 3 d., Nastė Buknienė Pan Am lėktuvu 
išskrido į Lietuvą su savo vyro, ilgamečio “Laisvės” 
administratoriaus ir veikėjo Prano Buknio pelenais, kur jie 
bus palaidoti jo gimtajame miestelyje, Papilėje.

Pirmadienį “Laisvės” Tarybos Direktorių susirinkime 
minutės tyla pagerbėme mūsų draugo atminimą ir palinkė
jome Nastei laimingos kelionės, nors žinome, kad šis jos 
žygis nelengvas. Ieva

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970

Puikiai pasivaišinsime ir atidarysime 
“Laisvės” vajų

SEKMADIENI, RUGSĖJO 12 DIENĄ, 2 VAL. PO PIETŲ, 
LAISVĖS SALĖJE, 102-02 LIBERTY AVĖ., OZONE PARK.

BUS DUODAMI SKANŪS PIETŪS SU ĮVAIRIOMIS VAIŠĖMIS.

TURĖSIME IŠ LIETUVOS SUGRĮŽUSIŲ TURISTŲ, JŲ TARPE 
“LAISVĖS” ADMINISTRATORĘ IEVA MIZĄRIENĘ, KURIE SU 

MUMIS PASIDALINS SAVO VĖLIAUSIAIS ĮSPŪDŽIAIS.

ĮĖJIMO AUKA TIKTAI $4. VISI ESATE KVIEČIAMI DALYVAUTI IR 
GRAŽIAI, KULTŪRIŠKAI PRALEISTI POPIETĘ. BŪKITE LAIKU.

Graži išleistuvių 
sueigėlė

Ją suruošė mūsų veiklioji 
aidietė ir laisvietė Ona Ba- 
barskienė savo namuose. Su
kvietė būrelį draugų-draugių 
ir artimųjų ir juos nepapras
tai puikiai pavaišino.

Išleidome buvusią aidietę ir 
taipgi nuoširdžią laisvietę 
Nataliją lešmantienę. Kaip 
žinia, jau tūlas laikas Augus
tinas ir Natalija Iešmantai 
gyvena Lauderdale, Fla. ir 
Miamyje labai veikliai daly
vauja meninėje ir visoje pa
žangiųjų lietuvių veikloje. Ji 
čia buvo atvykusi aplankyti 
savuosius, ir trečiadienį su
grįžo į Floridą. Jos išleistu
vės įvyko antradienį.

Visi dalyviai nuoširdžiai pa
linkėjome mielajai Natalijai 
geros sveikatos ir daug daug 
saulėtų dienų, taipgi prašėme 
nuo mūsų pasveikinti visus

Natalija lešmantienė 
miamiečius. Labai, labai ma
lonu buvo su Natalija vėl 
susitikti ir pasikalbėti.

Taip pat noriu nuoširdžiai 
padėkoti draugei Babarskie- 
nei už pakvietimą į išleistu
ves ir už vaišes. Rep.

Prabėgo tie laikai

Po Antrojo pasaulinio karo 
dažnai tekdavo nuvykti į 
Great Necką, kuris būdavo 
tirštai lietuvių apgyventa ko
lonija.

Ten dažnai surengdavo pik
nikus ir šiaip visokius paren
gimus. Žmonių šusirinkdavo 
daug, turėjo ir chorą, buvo 
labai aktyvi kolonija.

Great Necke progresyvių 
lietuvių, daugelis dirbo pas 
turtuolius daržininkais, vie
nas kitas turėjo savo mažus 
biznelius — krautuvėles, sa- 
liūnus — kirpyklas, maisto 
krautuves.

Šiandien to visai nebėra. 
Daug gerų laisviečių išmirė, 
jaunesni išsikėlė kitut gyven
ti. Yra likę tik keli draugai. 
Povilas Beeis buvo smarkus 
organizatorius ir veikėjas. 
Daugelį metų buvo “Laisvės” 
direktorius ir vajininkas. Po
vilas pats užsakydavo kelias 
prenumeratas į Lietuvą ir iš 
kitų gaudavo, taipgi ir paau
kodavo stambesnes sumas 
“Laisvės” išleidimui. Dabar 
mūsų Povilas jau 89 metų. Jo 
sveikata sušlubavusi. Labai 
gaila gero darbo žmonų drau
go. Visi tave Povilai prisime
name ir linkime nugalėti ligą.

Kitas geras visų progresy- 
viškų organizacijų veikėjas 
F. Klastonas (Klaston), bu
vęs greatnekietis, dabar gy
vena Huntington, L. L, taip
gi jau sulaukęs gražaus am
žiaus, bet nepasiduoda senat
vei, laiks nuo laiko atvyksta 
ir į “Laisvės” parengimus, 
paaukoja laikraščio išleidi
mui.

Retkarčiais tenka aplanky
ti ir kitus gerus draugus 
laisviečius. Draugai Kupčins
kai, buvę darbštūs parengi
mų ir piknikų ruošėjai, bet 
dabar abu nesveikuoja, silp
ni, negali niekur iš namų 
išeiti. Bet kai juos aplankai, 
visuomet į ranką įspaudžia 
dešimtinę ir daugiau “Lais
vės” paramai.

Prisiminam draugą M. 
Adomonį. Buvo smarkus visų 
pažangiųjų organizacijų vei
kėjas Great Necke. Bet jau 
keli metai jo nematome. Tu
rėjo akių operaciją, mažai/ 
gali bematyti, o, be to, turėjo 
didelę nelaimę. Buvo užside
gęs namas, patyrė daug nuo
stolių. Gaila gero nęlaimės 
ištikto draugo.

Dažniau aplankome kitus 
laisviečius, M. Adomaitienę, 
buvusią Žvirblienę. Ji taip 
pat sulaukusi gražaus 88 me
tų amžiaus, bet nepasiduoda 
senatvei, susitvarko savo šei
mos reikalus, gyvena pas 
draugą A. Zabulionį ir jam 
padeda darbu apie namus. 
Zabulionis atšventė savo 86- 
tą gimtadienį. Skundžiasi, 
kad kojas skauda.

Marytė Adomaitienė skaito 
“Laisvę” ir iš savo kuklios 
pensijos aukoja laikraščio iš
laikymui. Taipgi priklauso 
prie Moterų klubo.

Visi tie suminėti laisviečiai, 
kol buvo jaunesni ir sveiki 
gerai veikė organizacijose. 
Būtų gerai, jei galėtumėm 
aplankyti visus sergančius 
veikėjus, pasikalbėti, pa
spausti dešinę. Visi labai lau
kia draugų atvykstant. Kai 
kurie net nusiskundžia, kad 
yra užmiršti. Girdi, visur gali 

nuvažiuoti, bet mūsų negali 
aplankyti.

Buvo laikai, dirbome kiek 
išgalėjome, aukojome, o da
bar niekas negali mūs aplan
kyti.

Brangūs laisviečiai, visi 
mes esame nejaunuoliai ir 
labai sunku visus aplankyti.

P. V.

United Nations, N. Y. — 
Grupė Afrikos šalių reikalau
ja pasaulinės organizacijos 
Saugumo Tarybą bausti Pie
tų Afrikos rasistinį baltųjų 
režimą už nepaleidimą iš savo 
rankų Namibijos.

Limelight on the Soviet Union

A delegation of 29 enthusiastic soviet youths recently 
spent two weeks in the United States, visiting schools, 
farms, factories, hospitals and homes of American youths. 
They visited Washington, Los Angeles, San Francisco, and 
New York. The interest and exuberance of the group 
members during tours charmed the many people they came 
in contact with impressing them with the importance of 
detente and peace.

* * ♦

One out of every three judges, one out of every four 
doctors, one out of every three engineers, and three out of 
every four school-teachers in the Soviet Union are women.

L. Belousova as Eliza with B. Nevzorov as Henry Higgins in the new 
Dramanrheatre-Studiu production of ‘My Fair Lady’ which opened 

last month in Moscow.
* ♦ ♦

If nothing else this is a great big plus to the Soviet Union 
that they don’t ruin the lives of their people with narcotics 
like we do here in the United States where hundreds of 
thousands of lives (mostly young) are being ruined or 
crippled by drugs. Soviet officials say there is no narcotics 
problem in the Soviet Union and the trial of three 
Americans on heroin smuggling charges made it clear they 
intend to keep it that way. Use

* * *

Pramoga kalendorius
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gijos 28 kuopa rengia pietus 
spaudos naudai Lietuvių Klu
bo svetainėje, 48 Green St., 
Waterbury, Conn.

Pietūs 1 vai. dieną. Po 
pietų programa.

Jam apgavystė 
skaudžiai atsirūgo

Brooklyn, N. Y. — George 
R. Baker, 38 metų, 1974 
metais pasisamdė laivelį ir 
išplaukė į Fire salą “pažvejo
ti”. Bet nebesugrįžo. Jo žmo
na pranešė policijai, kad jos 
vyras yra dingęs. Po kiek 
laiko ji iš Social Security 
gavo pomirtinės $11,000. Bet 
jos vyras buvo apsidraudęs ir 
dviejose apdraudos kompani
jose. Jinai ir iš jų pareikalavo 
pomirtinės. Bet kompanijos 
surado, kad Mr. Bakerio mir
tis yra apgavystė. Jis' tapo 
suareštuotas ir nubaustas 
penkerių metų kalėjimu.

Pasirodo, kad ir jo žmona 
toje apgavystėje dalyvavo, 
tai yra,ji žinojo, kad jos vyro 
mirtis yra sugalvota apga
vystė.

Bakenai turi penkis mažus 
vaikus. Ką jie užaugę apie 
savo tokius tėvus pagalvos?




