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Visiems pavojus

A. BIMBA
Šio didmiesčio ir plačiosios 

apylinkės lietuviai turime ne
paprastą progą susitikti su 
skaitlinga grupe žymių sve
čių iš Lietuvos. Ji jau labai 
arti. Ruoškimės ja pasinau
doti.

Apie susitikimo laiką ir 
vietą randate pranešimuose.

Aš neatsimenu, ar kada 
nors didesnė ir įvairesnė 
svečių grupė iš mūsų gimtojo 
krašto būtų šioje šalyje vie
šėjusi.

Norintieji susitikime daly
vauti esate prašomi ir ragina
mi iš anksto užsisakyti vie
tas. Rengėjai sako, kad tai 
būtinai reikalinga. Nenumo
kite ranka į jų prašymą.

Žymusis komercinės spau
dos kolumnistas Jack Ander
son teisingai pabrėžia, kad 
mūsų Jungtinės Valstijos, tai 
yra mūsų valdančioji klasė po 
kiekviena lova Lotynų Ame
rikoje mato komunistus, ir 
štai rezultatai:

1963 metais tiktai keturios 
mažos šalys — El Salvador, 
Honduras, Nicaragua ir Pa
raguay — buvo valdomos 
militarinių diktatorių.

Bet 1964 metais Brazilija 
pateko į militarinės juntos 
(klikos) rankas. 1968 metais 
jos keliu nuėjo Panama ir 
Peru. 1969 metais militaristai 
užgrobė galią Bolivijoj, 1972 
metais Ecuadoroj, 1973 me
tais Čilėje ir Uragvajuje. 0 
neseniai to paties likimo susi
laukė ir Argentina.

Tai mūsų Amerikos vyriau
sybės, militaristų ir Centri
nės Žvalgybos Agentūros pa
stangų ir pasidarbavimo dė
ka!

Ir čia didžioji Kalifornijos 
valstija bus pirmutinė. Šio
mis dienomis jos gubernato
rius Brown pasirašė įstaty
mą, kuris kiekvienam jos 
gyventojui suteikia teisę mir
ti. Jeigu žmogus suserga 
nebepagydoma liga ir nori 
atsisveikinti su savo gyvybe, 
niekas neturi teisės dirbti
nais būdais priversti jį kan
čiose gyventi . . .

New Yorko valstijos pilie
čiai tikrai laimingi: Mes už 
poros savaičių įvyksiančiuose 
rinkimuose turėsime puikų 
pasirinkimą. Mes čia rinksi
me ne tik prezidentą ir 
viceprezidentą, bet ir vieną 
senatorių.’ Ir visoms trims 
vietoms turime gerus, darbo 
liaudies interesams atsidavu
sius kandidatus.

Į prezidento vietą kandida
tuoja Gus Hali, į viceprezi
dento — Jarvis Tyner, į 
senatoriaus — prof. Herbert 
Aptheker. Visi trys bus ant 
baloto.

Lietuviai piliečiai raginami 
už juos atiduoti savo balsus.

Nė nepastebėjome, kaip 
“Laisvės” metinis vajaus jau 
įpusėjo. O kaip su jo rezulta
tais? Iš vėliausių administra
cijos pateiktų duomenų teko 
sužinoti, kad pusės pasibrėž- 
to tikslo nei naujais skaityto
jais, nei specialiu penkiolikos
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pasigamint 
atomines bombas

Branduoliniai fabrikai pasi- 
gaminimui energijos šalis 
įpajėgina pasigaminti ir bran
duolinius ginklus. O tas reiš
kia branduolinio ginklavimosi 
lenktynių plitimą.

Šios šalys jau turi veikian
čius branduolinius fabrikus: 
Argentina, Belgija, Anglija, 
Bulgarija, Canada, Cechoslo- 
vakija, Prancūzija, Rytų Vo
kietija, Vakarų Vokietija, In
dija, Italija, Japonija, Holan- 
dija, Pakistanas, Ispanija, 
Švedija, Šveicarija, Tarybų 
Sąjunga ir Jungtinės Ameri
kos Valstijos.

O branduolinius fabrikus 
jau stato bei planuoja statyti 
šios šalys: Austrija, Brazilija, 
Kuba, Denmarkas, Egiptas, 
Suomija, Vengrija, Indonezi
ja, Iranas, Airija, Izraelis, 
Kuwaitas, Libija, Luksem- 
burg, Meksika, Naujoji Kale
donija, Peru, Filippinai, Len
kija, Portugalija, Rumanija, 
Pietų Afrika, Pietų Korėja, 
Taivanas, Tailandas, Turki
ja, Jugoslavija ir Hong Kon
gas.

Sveikiname

Vytautas Zenkevičius
United Nations, N. Y. — 

Šiomis dienomis į Ameriką 
atvyko Lietuvos TSR užsie
nio reikalų ministro pavaduo
tojas, žymus veikėjas ir di
plomatas Vytautas Zenkevi
čius. Jis ir vėl yra Tarybų 
Sąjungos delegacijos narys ir 
dalyvauja Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos 31- 
sios sesijos posėdžiuose.

tūkstančių dolerių fondu ne
same pasiekę.

Nuoširdžiausiai prašau ir 
raginu visus mūsų mieluosius 
skaitytojus tuo rimtai susirū
pinti. Lai nepraeina nė viena, 
kad ir mažiausia, proga, neiš
naudota vajaus reikalams.

Kinijos valdžios branduoli
niai bandymai atmosferoje 
sudaro rimtą radiacijos pavo
jų visai žmonijai. Tiesa, jis 
dar labai, labai nežymus, bet 
yra pajustas ir šioje šalyje.

Antai, mokslininkų ragini
mu, Connecticut valstijoje 
jau patarta farmeriams per 
tūlą laiką savo gyvulius laiky
ti tvartuose ir šerti grūdais, 
nes surasta, kad žolėje radia
cija yra žymiai padidėjusi!

Laimė, kad javai jau buvo 
sudoroti, kai kinai pravedė 
savo branduolinius bandy
mus, tai jie dar nebuvo 
apnuodyti. . .
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Vaizdas Tryškių kapinėse,laidojant mūsų buvusio veikėjo “Laisvės” administratoriaus 
Prano Buknio palaikus prieš atidengiant antkapį.

Glaudi prie širdies sūnų ...
Senas Tryškių miestelis 

Žemaitijoje, dokumentuose 
minimas nuo 1538 m. Čia 
vyko 1963 m. sukilimo kovos, 
1918-19 m. Tryškius valdė 
darbininkų ir valstiečių tary
ba. Karo metais sugriautas 
miestelis ne tik atsistatė, 
pasipuošė naujais moderniais 
pastatais, bet ir išsaugojo 
senoviško kolorito detales — 
senosios architektūros pa
minklus, centrinę aikštę, o 
joje — netgi žemaičio rankos 
padarytą šventojo Florijono 
stovylėlę su kibiru rankoje, 
“saugančią” Tryškius nuo 
gaisrų.

Tryškiai — turistų, eks
kursantų mėgiama vieta. Čia, 
miestelio kapinėse, palaidota 
žinoma rašytoja Sofija Pšibi- 
liauskienė-Lazdynų Pelėda. 
Dabar netoli jos iškilo dar 
vienas garbingas kapas, prie 
kurio ateis nulenkti galvos 
tryškiečiai ir jų svečiai. Rug
sėjo 22 dieną čia buvo palai
doti pažangaus Amerikos lie
tuvio Prano Buknio-Pinskio 
pelenai.

Jis gimė čia pat, netoli 
Tryškių, Mickiškių kaime,

Prez. Ford kaltinamas be 
reikalo paaukojęs 41 gyvybę

Washingtonas. — Kongre
sinė įstaiga General Account
ing Office paskelbė savo atra
dimus apie įvykius, susietus 
su Amerikos laivu “Maya- 
guez”. Kaip žinia, pradžioje 
1975 metų buvo pranešta iš 
Indokinijos, kad ten vande
nyse Kambodijos karo laivai 
sulaikė Amerikos minėtą lai
vą su jo 40 žmonių įgula. 
Vietoje dalyką tuojau ištirti 
ir pradėti su Kambodijos 
vyriausybe derybas dėl laivo 
paleidimo, prezidentas For
das įsakė militarine jėga laivo 
įgulą išlaisvinti. Rezultatas: 
toje operacijoje žuvo 41 Ame
rikos karys!

Paskui pasirodė, kad laivo 
“Mayaguez” įgulai jokio pa
vojaus nebuvo, kad jinai jau 
buvo paleista, ir visa militari- 
nė operacija buvo nereikalin
ga.

Be reikalo paaukota brangi 
41 gyvybė!

Debatuose Fordas teisino
si, kad jis tai padaręs, many
damas, kad laivo įgula iš 
tikrųjų yra pavojuje.

neturtingų valstiečių Agnieš- 
kos ir Kazimiero Pinskių 
šeimoje. Devyniolikos metų 
iškeliavo į platų pasaulį ieš
koti skalsesnio duonos kąs
nio. Apsistojo Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Dirbo 
Connecticut valstijos liejyk
lose, Stoughtono siuvimo fa
brike, patyrė negailestingą 
išnaudojimą.

1911 m. jis įstojo į Lietuvių 
Socialistų Sąjungą, pradėjo 
bendradarbiauti lietuviškoje 
spaudoje, nuo pirmųjų “Lais
vės” dienų rašinėjo į ją 
korespondencijas. Buvo uo
lus Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
narys, jos naujų kuopų orga
nizatorius.

Nuo 1918 iki 1925 m. P. 
Buknys gyveno Chicagoje. 
Čia pasižymėjo kaip stambus 
siuvėjų unijų veikėjas.

1925 m. P. Buknys ateina 
dirbti į “Laisvę”, kaip jos 
administratorius. Išdirbo čia 
43-ejus metus, daug pasidar
bavo, kad “Laisvė” būtų visų 
pažangių Amerikos lietuvių 
mylimu ir skaitomu laikraš
čiu. Pasitraukė iš administra-

Suareštuota?!

Chiang Ching
Pekinas. — Čia eina kal

bos, kad velionio Mao Tse- 
tungo našlė Chiang Ching ir 
trys kiti žymūs Komunistų 
Partijos vadai esą suareštuo
ti ir įkalinti. Jie planavę 
nuversti dabartinę Kinijos 
vyriausybę.

cijos tik sveikatai sušluba
vus. Sirgdamas dar spėjo 
parašyti nemaža straipsnių 
—- prisiminimų apie savo 
bendražygius-pažangius JAV 
lietuvius. 1971 m. Lietuvoje 
išleista jo knygelė “Pasakoji
mai apie draugus”. Lietuvos 
Žurnalistų sąjunga suteikė 
jam savo nario garbės vardą.

P. Buknys labai norėjo 
aplankyti savo gimtinę — 
Tarybų Lietuvą. Tačiau įvai
rios aplinkybės, o vėliau liga 
sutrukdė tai padaryti.

1975 m. Pranas Buknys 
mirė New Yorke. Tačiau jo 
paskutinis prašymas buvo — 
palaidoti jo pelenus gimtojoje 
žemėje. Tad šį rudenį velio- 
nies žmona Nastė Buknienė ir 
ėmėsi vykdyti šią liūdną misi
ją — atvežė vyro pelenus į 
Tarybų Lietuvą, kur jie, 
“Tėviškės” draugijai pade
dant, buvo iškilmingai palai
doti jo gimtosiose apylinkėse, 
Telšių rajono Tryškių mieste
lyje.

Pasitaikė graži, saulėta 
diena. Prie salės, kurioje 
buvo pašarvota urna su P. 
Buknio pelenais, susirinko 
šimtai žmonių. Jis ėjo atiduo
ti paskutinę pagarbą iš toli 
parkeliavusiam savo tautie
čiui. Salėje — gėlės ir vaini
kai. Ant aukšto, rūtomis 
papuošto pjedestalo — ketur
kampė urna. Prie jos garbės 
sargybą ėjo tautiniais rūbais

(Tęsinys 6-tam pusi.)

Maskva. — Iš Kamčatkos 
pusiasalio pranešama, kad 
ten gimė net aštuoni nauji 
vulkanai. Vienas iš jų į se
kundą “išvemia” 700 kubiš- 
kas pėdas lavos!

Reikalauja ištirti 
Fordo pasielgimą

Washingtonas. — Kongre
so Atstovų Rūmų narė niu
jorkietė Elizabeth Holtzman 
reikalauja, kad specialusis 
federalinis prokuroras tuoj 
ištirtų prezidento Fordo užsi
laikymą 1972 metais. Tada 
Fordas buvo Atstovų Rūmų 
republikonų frakcijos lyderiu 
ir vykdė prezidento Nixono 
įsakymą neleisti Kongresui 
paskirti komisiją ištyrimui 
Watergate skandalo.

Mrs. Holtzman mano, kad 
Amerikos žmonės turi teisę 
žinoti visą tiesą apie Fordo 
užsilaikymą.

Pavojinga sutartis tarp 
Prancūzijos ir Irano

Teheranas. — Čia pasira- 
ryta branduolinio bendradar
biavimo sutartis tarp Irano 
karaliaus ir Prancūzijos pre
zidento Valery Giscard Es- 
taing. Pagal sutartį Prancūzi
ja Irane pastatys du branduo
linius reaktorius (fabrikus). 
Jie kaštuos $1,200,000,000!

Tai reiškia, kad Prancūzija 
suteiks Iranui priemones 
branduoliniam apsiginklavi
mui. Tai pasaulinės taikos 
reikalams smūgis.

Irano premjeras Amir Ab
bas Hoveda veidmainiavo, 
kai po sutarties pasirašymo 
pasakė: “Atominė bomba 
mus neinteresuoja. Mes tik 
norime užvaldyti branduolinę 
technologiją”.

Mokėjimas atominę bombą 
pasigaminti ir turėjimas prie
mones jai pasigaminti plačiai 
atkelia vartus į Irano bran
duolinį apsiginklavimą.

Reikia atsiminti, ką per 
debatus su Carteriu prezi
dentas Fordas pasakė apie 
Iraną. Jis su pasididžiavimu 
pasakė, kad Iranas yra Tary
bų Sąjungos pašonėje ir yra 
mūsų Amerikos talkininkė. 
Todėl, girdi, svarbu, kad 
Iranas būtų tvirtas ir gerai 
ginkluotas. Taigi aišku, kad

Tailande militarinis 
fašistinis perversmas

Bangkok, Tailand. — Spa
lio 6 dieną fašistinių militaris
tų klika įvykdė perversmą ir 
šalyje įvedė savo diktatūrą. 
Tuoj buvo panaikintos visos 
konstitucinės teisės ir prasi
dėjo masiniai areštai. Su
grūsti į kalėjimą visi kiek 
pažangesni žmonės, ypač 
daug studentų sėdi už grotų. 
Tik per vieną po perversmo 
Rytojaus dieną suareštuota ir 
įkalinta 1,700 studentų.

Vietnamo Socialistinės 
Respublikos vyriausybė mili- 
tarinį perversmą pasmerkė. 
Aišku, kad tarp Tailando ir 
Vietnamo santykiai pablogės. 
Militarinis fašistinis viešpa
tavimas Tailande pavojingas 
visoms Indokinijos šalims.

Tailandas didžiulė šalis su 
42,000,000 gyventojų.

Amerikos bulvės 
Vakarų Europai

Pranešama, kad šiemet bus 
labai didelis bulvių transpor
tas į Prancūziją, V. Vokietiją, 
Italiją ir Holandiją. Keli de- 
sėtkai milijonų svarų bulvių 
jau išsiųsta.

Daugiausia bulvių ekspor
tui parūpina mūsų garsioji 
New Yorko Long Island. 
Šioje saloje bulvėmis apso
dinti 23,000 akrai žemės. 
Šiemet bulvių derlius labai 
geras. Iš kiekvieno akro pri
kasta apie po 28,000 svarų 
bulvių.

Minėtos Vakarų Europos 
šalys skundžiasi, kad dėl 
didelės sausros jos savo gy
ventojams pritrūko bulvių ir 
kitų maisto produktų.

Milanas, Italija. — Spalio 6 
dieną šio didmiesčio Komu
nistų Partijos patalpose fašis
tai išsprogdino bombą. Nors 
patalpos sužalotos, bet laimė, 
kad nenukentėjo tuo laiku 
ten buvę keturi partijos dar
buotojai.

METAI 65 ĮĖJI

ir šis Prancūzijos prezidento 
ėjimas apvainikuoti Iraną 
branduoliniais ginklais daro
mas su Amerikos vyriausy
bės sutikimu.

Pavojingi 
bandymai 
atmosferoje

Prieš kelias dienas Kinijoje 
buvo atmosferoje pravesti 
branduoliniai bandymai. 
Mat, Kinija nesiskaito su 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos pasirašytąja sutar
timi, kuri draudžia tokius 
bandymus atmosferoje dary
ti, nes radiacija pavojingai 
užteršia orą.

Šio bandymo efektas jau
čiamas ir šioje šalyje. Nuo jo 
čionai smarkiai padidėjusi ra
diacija. Prasidėjo platus ju
dėjimas, kad mūsų vyriausy
bė per savo delegaciją Jung
tinėse 'lamose šj klausimą 
iškeltų ir pries Kinijos tokius 
branduolinius bandymus už
protestuotų.

Pekinas. — Kinijos vyriau
sybėje ir spaudoje iki šiol 
buvo sakoma, kad Kinijoj yra 
800 milijonų gyventojų. Betgi 
iš tikrųjų to skaičiaus esama 
daug didesnio. Dabar jau 
pripažįstama, kad Kinijos gy
ventojų skaičius siekia 853 
milijonus.

Plieno darbininkų 
veikėjas

Ed Sadlowski
Šiuo laiku didžiulėje Jung

tinėje Plieno Darbininkų Uni
joje vyksta platus eilinių 
narių judėjimas prieš aukštą
ją vadovybę, tai yra prieš 
unijos prezidentą W. Abel. 
Neužilgo unijoje įvyks virši
ninkų rinkimai. Eiliniams na
riams vadovauja ir į prezi
dentus kandidatuoja Ed. 
Sadlowski, Chicago-Gary dis- 
trikto direktorius, dar tik 38 
metų.

Sadlowskio ir jo draugų 
šūkis: “Kovokime už šešių 
darbo valandų darbo dieną, 
nesumažinant algų!”

BUVUSIO KINIJOS VADO 
KŪNAS BUS 
PREZERVUOJAMAS

Pekinas. — Kinijos Liau
dies Respublikos vyriausybė 
esanti nutarusi pastatyti pui
kiausią mauzoliejų ir jame 
prezervuoti Mao Tse-tungo 
kūną, kad žmonės galėtų jį 
matyti. Kur toks mauzoliejus 
bus pastatytas, dar nežinia. 
Veikiausia čia sostinėje.
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Bus nužudyti du šimtai amerikiečių
Šiandien įvairiuose šios šalies kalėjimuose yra du šimtai 

nuteistų mirti žmonių. Per kelis pastaruosius metus ėjo 
aštrios diskusijos dėl mirties bausmės efektyvumo kovoje 
su kriminalizmo siautėjimu, ir jų nužudymas buvo 
atidėliojamas. Bet praeitų liepos mėnesį šalies Aukščiausia
sis Teismas patvarkė, kad mirties bausmė už pirmo laipsnio 
žmogžudystę yra pateisinama ir leistina. Prieš ši teismo 
nuosprendį susidarė galinga opozicija. Buvo kreiptasi į tų 
patį Teismų, kad jis savo liepos nuosprendį iš naujo 
apsvarstytų ir pakeistų. Bet jis atsisakė savo nutarimų 
pakeisti. Taigi, atrodo, jog nuteistųjų mirti žudymas tuoj 
bus pradėtas.

Jau net ir komercinis “The N. Y. Times’’ pasipiktinusiai 
kalba apie Teismo sprendimų. “Tįesa, visuomenė turi 
neginčijamų teisę’’, sako dienraštis,^siekti protekcijos prieš 
kriminalistus, panaudodama geriausius būdus jiems atgra
sinti ir atimti iš jų laisvę vėl kų nors nužudyti. Bet labai 
mažai tėra įrodymų, kad mirties bausmė yra efektingesnis 
atgrasintojas už ilgų metų įkalinimo bausmę”. Girdi: 
“Valstybės galia žudyti nesuderinama su žmoniškumo 
principu”.

O žymus advokatas Haywood Burns, buvęs juodųjų 
advokatų Nacionalės Konferencijos direktorius, Aukščiau
siajam Teismui primeta ir rasizmų. Didelė nuteistųjų mirti 
dauguma yra juodieji žmonės, ir visi jie yra biedni žmonės.

Iš tikrųjų, kažin kaip Teismas būtų pasielgęs, jeigu tie du 
šimtai nuteistų mirti būtų kilę iš turčių klasės ir didelėje 
daugumoje būtų baltieji. Reikia nepamiršti, kad iš mūsų 
Aukščiausiojo Teismo devynių narių, rodos, tiktai vienas 
yra juodasis.

Kaip ten bebūtų, teismo nuosprendžiui sugrųžinti šioje 
šalyje mirties bausmę, kuri nebuvo praktikuojama nuo 1972 
metų, ka lėtinis teismas pripažino jų per aštrių, per 
žiaurių,ne.a pateisinimo. Buvo manyta, kad jinai tapo 
panaikinta an< visados. Per paskutinius ketverius metus 
nebuvo nė vienas amerikietis valstybės pasodintas į 
elektros kėdę. Jų reikėjo palaidoti ir pamiršti.

Dolerių netrūksta
Kai prezidentinių rinkimų programoje Amerikos komu

nistų kandidatai Gus Hali ir Jarvis Tyner siūlo visų eilę 
socialinių ne tik labai naudingų, bet ir "būtinai reikalingų 
darbo liaudies interesams projektų, atsiranda tokių, kurie 
klausia: 0 iš kur paimtumėm lėšų jiemš^gy vendinti?

Yra trys gilūs šaltiniai, tik reikia juos panaudoti. 
Pirmiausia, militarizmo ir ginklavimosi reikalams dabartinė 
vyriausybė siūlo ateinančiais metais išleisti net 130 bilijonų 
dolerių. Komunistų kandidatai sako: Iš jų išimkime 70 
bilijonų ir išleiskime šiems projektams. Šalies saugumas 
nenukentės nei per vieno nago juodymų.

Pagal dabartinę skylėtų mokesčių sistemų, kapitalistinės 
kompanijos ir korporacijos per ateinančius penkerius metus 
nukniauks apie 150 bilijonų dolerių, arba po apie 30 bilijonų 
dol. per metus. Tuojau užlopykime visas tas skyles.

Visos didžiosios monopolistinės korporacijos giriasi praei
tais metais rekordiniais pelnais. Visi tie viršpelniai turi eiti į 
fondų minėtiems projektams įgyvendinti. Čia irgi susidarys 
keletas desėtkų bilijonų dolerių.

Vadinasi, net dabartinėje kapitalistinėje santvarkoje 
galima surasti pakankamai dolerių socialinėms reformoms, 
būtinai reikalingoms kovai su nedarbu ir skurdu. Tokioms 
reformoms priešingi abiejų kapitalistinių partijų kandidatai. 
Jie nei savo programose, nei rinkiminėse kampanijose apie 
tai nenori nė kalbėti.

Nesiskaitymas su liaudies balsu
Pennsylvanijos valstijos Aukščiausiasis Teismas davė 

akivaizdžiausių įrodymų, kaip mūsų teismai nesiskaito su 
liaudies balsu ir teisėmis. Du šimtai ir vienuolika tūkstančių 
Philadelphijos piliečių pasirašė reikalavimų, kad būtų 
miesto žmonėms leista referendumu nubalsuoti majoro 
Frank Rizzo pašalinimo iš vietos klausimų. Tai daug daugiau 
parašų, negu tokiam žygiui reikalauja miesto čąrteris 
(konstitucija).

Bet įsimaišė valstijos Aukščiausiąsias Teismas ir piliečių 
reikalavimų atmetė. Mat, Rizzo yra demokratas, ir teismo 
daugumų sudaro tos pačios partijos žmonės. Sakoma, kad 
majoras Rizzo įspėjo tuos teismo narius, kad jeigu jie leis 
piliečiams jo pašalinimo klausimų balsuoti lapkričio mėnesį, 
jis visų ugnį atsuks prieš Demokratų Partijos prezidentinį 
kandidatų Jimmy Carter ir visus valstijos balsus atiduos 
Fordui! To ir užtekę. Ir Mr. Rizzo pasilieka miestų valdyti.

Kodėl prieš jį toks piliečių sukilimas?
Jis kaltinamas, kad jo administracijoje viešpatauja 

didžiausia korupcija, kad jis miestų paskandino finansinėje 
krizėje ir kad jis yra rasistas. Miesto savivaldos čąrteris 
suteikia teisę piliečiams reikalauti jiems nepatinkamų 
majorų rezignuoti. O jeigu jis nerezignuoja, turi būti 
leidžiama visuotiniu balsavimu juo nusikratyti. Taip ir buvo 
siekiama padaryti — tvarkingai ir pilnai legališkai. Bet jokio 
pateisinimo, grynai politiniais sumetimais valstijos teismas 
išgelbėjo majoro kailį...

VVashingtonas. — Preky
bos Departamentas įsakė vi
soms kompanijoms ir korpo
racijoms tuoj jam pranešti, 
kurios yra iš arabų gavusios 
reikalavimų boikotuoti Izrae
lį.

Maskva. — Tarybų Sujun
gęs dienraštis “Pravda” 
smarkiai kritikuoja Japonijos 
valdžių už nesugražinimų lėk
tuvo “MIG 25”. Dėl to santy
kiai tarp abiejų kraštų blogė
ja.

Kas ką rašo ir sako
POPULIARUS LIETUVOS 
VARDAS NET AFRIKOJE 
IR AZIJOJE

“Eltos” pranešime iš Vil
niaus (rugs. 28 d.) sakoma:

“Respublikoje vieši Šri 
Lankos komunistinio jaunimo 
federacijos delegacija, atvy
kusi į Tarybų Sųjungų TSRS 
Jaunimo organizacijų komite
to kvietimu. Jaunieji šrilan- 
kiečiai domisi Lietuvos jauni
mo gyvenimu, komjaunimo 
organizacijų veikla.

Šri Lankos komjaunuoliai 
buvo priimti Lietuvos Respu
blikinėje profsųjungų tarybo
je ir Lietuvos LKJS Centro 
Komitete.

Šiandien svečius priėmė 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo pir
mininko pavaduotoja L. Dir- 
žinskaitė. Priėmimo metu 
jiems buvo papasakota apie 
tarybinės demokratijos prin
cipus, respublikos pasieki
mus broliškoje TSRS tautų 
šeimoje, jaunimo dalyvavimų 
respublikos ir šalies valdy
me, jo indėlį į tolesnį liaudies 
ūkio ir kultūros klestėjimų.

Už nuoširdų priėmimų pa
dėkojo Šri Lankos respubli
kos komunistinio jaunimo fe
deracijos organizatorius 
D. M. Candratilaka.”

Šri Lanka yra tolimas Afri
kos kraštas. Jis šiuo laiku 
dažnai minimas pranešimuo
se apie audringus įvykius 
Pietų Afrikoje ir Rodezijoje.

O štai kitas “Eltos” prane
šimas iš Lietuvos sostinės 
(spalio 1 d.):

“Tris dienas Tarybų Lietu
voje viešėjo Vietnamo Socia
listinės Respublikos ir Laoso 
Liaudies Demokratinės Res
publikos žurnalistų delegaci
jos. Jų sudėtyje — Tarptau
tinės žurnalistų organizacijos 
ir Vietnamo žurnalistų sųjun- 
gos viceprezidentas Vietna
mo Socialistinės Respublikos 
nacionalinio susirinkimo de-, 
putataš Tan Dukas, Vietna
mo Socialistinės Respublikos 
ambasados Tarybų Sųjungo- 
je atsakingas darbuotojas 
Ngujen Dūk Hungas, Laoso 
Liaudies revoliucinės partijos 
CK organo “Liaudies balso” 
laikraščio vyriausiasis redak
torius, Laoso žurnalistų aso
ciacijos sekretorius Sisanas 
Senanuvongas, Laoso infor
macijos ministerijos referen
tas Kampu Cantasenis.

Svečiai susipažino su Vil
niumi ir Kaunu, lankėsi “Vil
niaus” baldų kombinate ir 
Kauno rajono S. Nėries kolū
kyje. Vietnamo ir Laoso žur
nalistai domėjosi Tarybų Lie
tuvos pasiekimais, patyrimu, 
vykdant dešimtojo penkme
čio užduotis.

Susitikime su Lietuvos 
TSR Žurnalistų sųjungos val
dybos sekretoriato nariais 
svečiai pasidalijo darbo patir
timi, aptarė Helsinkyje įvy
kusio Tarptautinės žurnalistų 
organizacijos VIII kongreso 
rezultatus ir spaudos darbuo
tojų uždavinius kovoje už 
taikų ir socialinę pažangų.

Vietnamo ir Laoso žurnalis
tai pabuvojo “Tiesos” redak
cijoje”.
VOKIEČIŲ SPAUDOJE 
GRAŽIAI ATSILIEPIA 
APIE TARYBŲ LIETUVĄ

Dienraštyje “Tiesa” (rugs. 
26 d.) rašoma:

“Populiarus Vokietijos De
mokratinės Respublikos sa- 
vaitrašis “Horicont” keletu 
puslapių paskyrė mūsų res
publikai. Savaitraščio 38-ame 
numeryje išspausdintas Lie
tuvos Komunistų partijos CK 
pirmojo sekretoriaus P. Griš
kevičiaus straipsnis “Tarybų 
Lietuva kelyje į ateitį”.

Straipsnyje išnagrinėtas 
lietuvių tautos kelias bendro
je tarybinių tautų šeimoje. 
Broliškų socialistinių tautų 
parama leido per istoriškai 
trumpų laikų prikelti iš griu
vėsių respublikos liaudies
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ūkį, pasiekti didelių laimėji
mų ūkinėje bei kultūrinėje 
statyboje, esminių pasikeiti
mų visose socialinio bei vi
suomeninio gyvenimo sfero
se.

Šiandien respublikos pra
monė, rašoma savaitraštyje 
“Horicont”, per aštuonias 
dienas pagamina tiek produk
cijos, kiek per visus 1940 
metus. Tarybų Lietuva eks
portuoja savo gaminius į 85 
pasaulio šalis. Suklestėjo so
cialistinis žemės ūkis ir kultū
ra.

Stiprinant broliškų TSRS 
bei VDR tautų sųjungų, daly
vauja ir Tarybų Lietuva, rašo 
“Horicont”. Štai jau 13 metų 
Ji palaiko glaudžius draugiš
kus santykius su VDR Erfur
to apygarda. Abipusiai nau
dingai bendrauja bei keičiasi 
patyrimu 70 Lietuvos TSR ir 
Erfurto apygardos įmonių, 
organizacijų bei įstaigų. Ši 
draugystė bei bendradarbia
vimas gilės bei stiprės ir 
ateityje.

Straipsnis gausiai ilius
truotas nuotraukomis”.

KEIKIA RUSUS IR UŽ 
LIETUVIŲ VIEŠNAGES 
AMERIKOJE

Amerikos lietuviai sveikina 
ir nuoširdžiai sutinka kiek
vienų svečių iš Tarybų Lietu
vos. Juo tokių svečių daugiau 
atvyks, tuo geriau.

Bet ne lietuvių tautos at
plaišoms, vadinamomis “va
duotojais”. Jie susiriesdami 
juos keikia ir šmeižia, pra
vardžiuodami juos “Maskvos 
agentais”. Pastaruoju laiku 
net pradėjo keikti rusus, kam 
tiek daug lietuvių iš Lietuvos 
atvyksta Amerikon pasisve
čiuoti, susitikti su Amerikos 
lietuviais, su jais padraugauti 
bei susipažinti su jų gyveni
mu.

, Girdi: Amerikos “lietu
viams nuvažiuoti į Lietuvų ir 
išsikalbėti su krašto žmonė
mis neleidžia”, šaukia Chica- 
gos menševikų laikraščio re
daktorius, ('bet Amerikon jie 
vis dažniau siunčia Maskvai 
spėjusius parsiduoti lietu
vius. Sovietų valdžia yra 
pasirašiusi susitarimų moks
lininkams ir studentams pasi
keisti. Rodos, sovietų valdžia 
galėtų Amerikon siųsti ru
sus, bet ne — jie dažniausiai 
siunčia Amerikon lietuvius. 
Anų metų Atsiuntė Amerikon 
rusiškų delegacijų, bet ten 
buvo rusų pasus turintieji 
lietuviai. Neseniai Maskva 
atsiuntė į Amerikų tris fizi
kos studentus. Pasirodo, kad 
jie visi yra lietuviai, baigę 
sovietinius universitetus. 
Maskva ne rusus siunčia, bet 
lietuvius. Šiomis dienomis 
atsiuntė Amerikon naujų “di
plomatų”, niekad diplominėje 
tarnyboje netarnavusį sovie
tų generolų. Pasirodo, kad ir 
tas naujai iškeptas “diploma
tas” yra lietuvis, desperatiš
kai bandantis užmegzti ry
šius su buvusiais savo kolego
mis.” (“N.”, rugs. 29 d.).

Šitas menševikiškas sutvė
rimas yra ne tik šmeižikas, 
bet ir didelis, didelis mela
gius. Jis meluoja per akis. 
Juk kasmet šimtai Amerikos 
lietuvių nuvyksta į Tarybų 
Lietuvų aplankyti savuosius, 
taigi gausios ekskursijos vie
na po kitos, o jie sako, kad 
Maskva neleidžia Amerikos 
lietuviams važiuoti į Lietuvų! 
Jau beveik darosi sunku su
tikti tokį senosios kartos 
Amerikos lietuvį, kuris nebū
tų aplankęs savųjų Lietuvo
je, o yra daugelis ir tokių, 
kurie lankėsi net ir po keletu 
kartų!

O dabar dar pastaba dėl 
menševikų laikraščio redak
toriaus pranešimo, kad būk 
šiomis dienomis Maskva at
siuntusi Amerikon naujų dip
lomatų, lietuvį generolų.
Taigi, štai kaip atsitiko 

Chicagos Marquette Parke, 

kuriame dabar vis daugiau 
atvyksta apsigyventi juodo
sios rasės žmonių ir į kur. 
menševikų redaktorius buvo 
nuvykęs muštis su jais. Bū
damas nedamiegojęs, jis pa
matęs einančius du vyrus.

Sugrįžęs į redakcijų, jisai 
apie tuos vyrus paskambinęs 
vienam savo informatoriui, o 
tasai jam ir pasakęs, kad 
“durnas tu, ar dar nežinai, 
kad čia dabar atvykęs gene
rolas ir bando susitikti su 
savo buvusiais kolegomis, o 
kitas vyras — žymus rašyto
jas”. Tasai jam net pavardes 
tų vyrų pasakęs. Na, tai 
redaktoriui ir vėl medžiagos 
atsiradę rašymui. Bet, atro
do, iš sarmatos, kad iš jo taip 
smagiai jo bendradarbis pasi
juokęs, menševikų redakto
rius dabar jau net bijo prisi
pažinti, kad jam akyse “pasi
matę” nuo didelio persisten
gimo matyti ir rašyti apie 
dalykus, kurių nėra.

KUR JUNGTINĖS 
TAUTOS PASIRODĖ 
BEJĖGĖS?

“Mes toli gražu nenorime 
menkinti Jungtinių Tautų 
vaidmens”, pasakė Tarybų 
Sųjungos delegacijos pirmi
ninkas užsienio reikalų minis
tras Gromyka Generalinės 
Asamblėjos sesijoje, “tačiau, 
palyginus jos vaidmenį su 
tomis neišspręstomis proble
momis, kurios pasaulinės po
litikos darbotvarkėje, iškyla 
mažiausiai du klausimai:

Pirmas — ar visais atve
jais, kai viename ar kitame 
pasaulio rajone didėja įtempi
mas, liejamas kraujas, pilnu
tinai panaudojamos JT gali
mybės?

Ne, ne visada ji sugeba 
išspręsti jai iškeltus uždavi
nius. Taip buvo Indokinijoje. 
Taip yra Artimuosiuose Ry
tuose. Taip darosi Kipre. 
Taip darosi Afrikos pietuose.

Ir antras klausimas — ar 
Jungtinės Tautos kaip rei
kiant ėmėsi spręsti opiausių 
problemų,. kuri dabar yra 
iškilusi žmonijai, — kaip 
pašalinti naujo pasaulinio ka
ro grėsmę? Deja, ir į šį 
klausimų negalima atsakyti 
teigiamai.

Vis sparčiau tebesisuka di
džiulis ginklų gamybos, ki
taip tariant — karo materiali
nio paruošimo — mechaniz
mas. Vaizdingai kalbant, Že
mės rutulį arba bent žymių jo 
dalį apjuosia srautinės lini
jos, kuriomis be paliovos 
gaminami vis baisesnių rūšių 
ginklai. Ir antžeminiai, ir oro, 
ir povandeniniai, ir visokie 
kiti.”

Kaip žinia, socialistinės ša
lys su Tarybų Sųjunga prie
šakyje energingiausiai kovo
ja prieš ginklavimosi lenkty
nes ir už mažinimų įtempimo 
tarptautiniuose santykiuose. 
Gromyka sako:

“Įtempimo mažinimas ir 
valstybių pozicijos jo atžvil
giu dabar yra pasaulinės 
politikos centre. Jis reikalau
ja realaus posūkio iš konfron
tacijos ir balansavimo ties 
karo slenksčiu į taikų ir 
savitarpiškai naudingų val
stybių bendradarbiavimų, 
reikalauja suteikti tokiam 
bendradarbiavimui vis dides
nį materialinį turinį. Valsty
bių veikėjai, tiesiogiai atsa
kingi už savo šalių užsienio 
politikų, turi giliai įsisųmo- 
ninti, kad linija į tarptautinių 
problemų, jų tarpe pačių 
aštriausių ir sudėtingiausių, 
sprendimų derybomis ir tik 
derybomis vienodai atitinka 
visų tautų, visų valstybių 
interesus.”

Jam didelis 
laimėjimas

New York. — Plačiai skai
tomas komercinis dienraštis 
“Long Island Press” formaliai 
užgyrė Jimrųy Carterio kan
didatūrų į prezidentus. Tai 
svarbus demokratų kandida
tui laimėjimas.
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RYGOJE PO 
PENKIASDEŠIMTS METŲ

JUSTAS PALECKIS

Mieli laisviečiai!
Pradedu šį laiškų rašyti 

Rygoje. Esu atvykęs į nepa
prastų susitikimų. Prieš kurį 
laikų gavau laiškų iš buvusių 
Genovaitės ir mano mokinių 
E. Pukevičiūtės-Lukoševičie- 
nės ir J. Rudoko, kuriuo 
priminė, kad praėjo 50 metų 
nuo mano išvykimo iš Rygos į 
Lietuvų 1926 metais. Jie ra
šė, kad kilęs sumanymas ta 
proga pakviesti mudu su 
žmona į Rygų susitikti su 
buvusiais mokiniais. Pažadė
jau, kad atvyksime, jei tik 
laikas leis.

Ir štai, abu su Genovaite ir 
dar su buvusiu Rygos lietu
vių mokyklų mokytoju Pranu 
Ramonu atvykome į senųjų 
Rygų. Susitikimas, įvykęs 
Meno darbuotojų klubo salė
je, buvo tikrai malonus. Susi
rinko arti šimto mūsų buvu
sių mokinių, o taip pat kele
tas buvusių kolegų mokytojų. 
Atvyko ir seniausioji lietuvių 
mokytoja Malvyna Misiūnai 
naitė, kuri pradėjo mokyto
jauti “Žvaigždės” draugijos 
pirmoje mokykloje 1908 me
tais, kai Rygoje veikė Pranas 
Mašiotas, Mare. Šikšnys ir 
daugelis įžymių lietuvių vei
kėjų. M. Misiūnaitė susilaukė 
jau 88 metų, bet išsilaikiusi 
žvali; šviesaus proto,;

Jų prisimenu dar iš 1915 
metų, kai teko statistu daly
vauti vakare, kuriame buvo 
vaidinamas Asnyko veikalas 
“Kęstutis” M. Misiūnaitė bu
vo tradicinė ir prityrusi sufle- 
rė, o režisavo veiklus tada 
teatralas J. Linartas.

Iš kitų buvusių mokytojų 
atvyko E. Platbarzdytė-So- 
bocinskienė ir O. Ciurškaitė. 
Jų tarpe Respublikinio kultū
ros pąminklų restauravimo 
tresto valdytojas R. Kamins^* 
kas, medicinos mokslų kandi
datas A. Svičiulis, chemijos 
mokslų kand. Edv. Suratke- 
vičius, gydytojas A. Petrulie
nė, Meno rūmų direktoriaus 
pavaduotojas A. Subatnie- 
kas. Mano buvusių mokinių 
rygiečių tarpe buvo malonu 
matyti žinomų literatūros 
darbuotojų A. Sukovskį, iš- 
vertusį į latvių kalbų apie 40 
lietuvių rašytojų knygų.

Susitikimas įvyko prie vai
šių stalo ir jį pradėjo buvęs 
rygietis, dabar vilnietis J. 
Bakanas, o pasidalinti atsimi
nimais apie mokyklinius me
tus norinčių buvo daug. Ir 
man smagu prisiminti jau
nystę, kuri praėjo Rygoje. 
Mokytojo darbų teko dirbti 4 
metus nuo 1922 ligi 1926 
metų, o visuomenės veikloje 
pradėjau dalyvauti nuo 1917 
metų.

Be šio asmeniško pobūdžio 
pobūvio turėjau progos pasi
matyti su Latvijos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo vadovybe — jo 
pirmininku P. Strautmanu, 
pavaduotoju V. Blumu, sek
retorius K. Zarinu, o taip pat 
su buvusiu Prezidiumo pirmi
ninku J. Kalnberziniu, kurį 
pasveikinau sulaukusį 83-sius 
amžiaus metus.

Senoji Ryga metai iš metų 
jaunėja, gražėja, puošiasi vis 
naujais pastatais, ištisais 
naujais rajonais, kurie savo 
baltais mūrais vis labiau ap
supa miestų. Gyventojų skai

čius Rygoje jau prašokęs 800 
tūkstančių žmonių. Prieš pir- 
mųjį pasaulinį karų šiame 
mieste buvo daugiau kaip 500 
tūkstančių gyventojų, o bur
žuazinės Latvijos laikais jų 
liko apie 300 tūkstančių, nes 
žymiai buvo sumažėjusi pra
monė. Dabar Rygos pramonė 
nepaprastai išaugo.

Latvijos gyventojų 1939 m. 
buvo 1,885,000, o dabar 
1,497,000. Gyventojų su 
aukštuoju ir viduriniu mokslu 
1939 m. buvo 278 tūkstančiai, 
o 1975 m. — 1,175,000.

Važiavome per Širvintas, 
Ukmergę, Panevėžį, Pasvalį, 
Bauskų. Grįždami sustojome 
Pasvaly, kur aplankėme se
nus pažįstamus Marijų ir 
Vitalį Ostrauskus, su kuriais 
susidraugavome karo metu. 
V. Ostrauskas yra buvęs 
16-sios Lietuviškosios divisi- 
jos karys. Dabar abudu pen
sininkai. Ir Pasvalys žymiai 
pasikeitęs, iškilo ištisi naujų 
namų kvartalai. Prie senosios 
vidurinės mokyklos pastaty
tasis priestatas žymiai jų 
praplatino. Priešais tų moky
klų stovi senojo veikėjo, pir
mojo lietuviško dienraščio 
“Vilniaus Žinių” leidėjo Petro 
Vileišio paminklas.

Priimkite, mieli draugai, 
šia proga geriausius linkėji
mus.

Iš laiškų
Didžiai gerbiama 
“Laisvės” Redakcija!

Sveikinu su Spalio Revoliu
cijos šventėmis, linkėdamas 
kuo geriausios sveikatos, lai
mės ir pasisekimo kasdieni
niame “Laisvės” kūrybiniame 
darbe, taip pat “Laisvei” 
ilgiausių metų.

Bevartydamas “Laisvės” 
albumo lapus, pažangiųjų 
Amerikos lietuvių tarpe su
radau pažįstamų pavardę 
Evos Kralikauskienės, su ku
ria supažindino mano gimi
naitės Lukauskaitė ir Tere- 
saitė liepos 16 d. Vilniuje 
“Gintaro” viešbutyje.

Malonu buvo susipažinti su 
brangiaisiais svečiais, kurie 
ryžosi atlikti tokių didelę ir 
ilgų kelionę, aplankydami 
Lietuvų, Latvijų ir kitas Ta
rybų Sųjungos sritis, savo 
brangiųjų tėvynę ir gimtuo
sius namus. Dabar, tur būt, 
jau nebesurado savo senų 
samanotų bakužių, kurios 
juos arba jas pagimdė. Dabar 
jų vietoje išaugo didelės gy
venvietės ir gražiausios jų 
sodybos, kuriomis gėrisi 
kiekvienas praeivis bei turis
tas.

Linkiu visiems viso geriau
sio.

Jūsų pasiilgęs,
Vladas Marcinonis

Druskininkai

NIJOLE LAUKAITYTĖ

Žvejai
Antai žvejai jau traukia valtis 
Ir, rudą metų praeitų skyles, 
Matuoja, renkas medį, smalą, 
Ir jkuria užuovėjoj ugniakurą, 
Šakų prtvilką...

Ilgai dat ūkia krantas žalias 
Nuo vyriukai sodrių balsų, 

krūtinių, rankų.
Ir valtys tarsi juodos žuvys, 
Šumeikų galvas vandenin. 
Sapnuoja pirmąjį laimiki, rylą, 
Pakvipusį žuvini ir dūmais. ..

ir

PENKTADIENIS, SPALK

Utenos trikotažo fabriko1
Mėgsta grožį ir t vark 

žaliuoja medžiai ir krum 
kambariuose. Čia didelis 
vienas kūrinys džiugina d

MIELOJE
Sį metų jau ketvirtu kai 

buvome sugrįžę į tėvy 
Lietuvų pasisvečiuoti. Bu 
didelis malonumas, džiauj 
mas sieloje ir ramybė mini 
se, kad mūsų tėvynė 
žengia į priekį visais bar.j 
eina su 20-tojo šimtme 
nuostatais, eina ne smulki 
žingsniais, o dideliais šuoli, 
moksle pramonėje, agrik 
tūroje, apŠvietoje ir na 
agrikultūros centrų bei mi 
tų kūrime. Jau baltų pG 
pastatai puošia ne tik mies 
ir priemiesčius, bet ir nau 
kolūkių sodybas.

Lietuva visaip kaip susij 
gus su broliškomis sociali 
nėmis šalimis, ji gamina d< 
produktų, kurie turi die 
pareikalavimų už Lietui 
sienų. Ji taip pat gauna is 
šalių kas jai reikalinga — 
jokių muitų, be jokių mok 
čių uždėjimo.

Viena pagarsėjusių Lie 
vos prekių yra televizor 
Šiaulių mieste gaminti, 
daug reikalaujama, j 
20-ojo šimtmečio išradim. 
ir, kaip matosi, šiandieni 
gyvenimas jau ne būtų pil 
patenkinantis, jei kas ne 
turėtų televizoriaus savo 
muose.

Lietuvai jau nebereikia 
parsigabenti iš Paryžia 
Berlyno ar iš kur nors kit 
Jį pasigamino savo Siauli 
se.

Šiauliškis televizorius 
yra tiek pagarsėjęs, kad 
keliauja į užsienius didel 
užsakymais. Ir ne veltui.

Kai lankėmės Vilniuje 
apsistojom Neringos vieš 
tyje, mūsų kambariuose bį 
vienas tų didžiulių SiaJ 
darbo televizorių. Savo d i 
mu ir puošnumu neturi 
lygaus. Paveikslus rodo 
kiai, balsas perduodamas 
turaliai, kad geriau ir ne 
gali būti.

Senoji, smetoninė Lieti 
savo ir degtuko nepasigan 
davo, gi su šiandienine Lid 
va jau kitaip ...

Aš buvau parvykęs j Lit 
vų prie Smetonos 1933 n 
tais . Ten kitiems ir duo 
stokavo, o dabar žmo 
važinėja automašinomis, 
minasi televizorius, siuva 
vo įmonėse batus, aut 
audinius . . .

O tai dar ne viskas. Lieti 
ne vien duona gyvena. Ji fl 
kultūrines įstaigas, Viri 
parkų, Kultūros rūmus, 
ras, universitetus, kaip 
kitos kultūringos šalys.

Turiu už didelę garbę p 
sakyti, kad ir aš budai 
Vilniuje turėjau progos ru 
1-mų dienų Sporto rūmu 
mokslo metų iškilminga 
atidaryme.

Sporto rūmai Vilniuje 
Neries kranto (naujas pas 
tas) sutalpina iki 6,000 ži 
nių, o šį kartų gal sutald
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Utenos trikotažo fabriko valgyklą puošia dailininko A. Indrašiaus triptikas.
Mėgsta grožį ir tvarką Utenos trikotažo fabriko darbuotojai. Įmonės teritorijoje 

žaliuoja medžiai ir krūmai, žydi gėlės, šnara fontanai. Jauku ir cechuose bei poilsio 
kambariuose. Čia didelis nuopelnas tenka fabriko dailininkui A. Indrašiui, kurio ne 
vienas kūrinys džiugina darbininkų ir svečių akį. A. Sabaliausko nuotrauka

MIELOJE TĖVYNĖJE
Sį metą jau ketvirtu kartu 

buvome sugrįžę į tėvynę 
Lietuvą pasisvečiuoti. Buvo 
didelis malonumas, džiaugs
mas sieloje ir ramybė minty
se, kad mūsų tėvynė vis 
žengia į priekį visais barais: 
eina su 20-tojo šimtmečio 
nuostatais, eina ne smulkiais 
žingsniais, o dideliais šuoliais 
moksle pramonėje, agrikul
tūroje, apšvietoje ir naujų 
agrikultūros centrų bei mies
tų kūrime. Jau baltų plytų 
pastatai puošia ne tik miestus 
ir priemiesčius, bet ir naujas 
kolūkių sodybas.

Lietuva visaip kaip susijun
gus su broliškomis socialisti
nėmis šalimis, ji gamina daug 
produktų, kurie turi didelį 
pareikalavimą už Lie t u vos 
sienų. Ji taip pat gauna iš tų 
šalių kas jai reikalinga — be 
jokių muitų, be jokių mokes
čių uždėjimo.

Viena pagarsėjusių Lietu
vos prekių yra televizoriai, 
Šiaulių mieste gaminti. Jų 
daug reikalaujama. Tai 
20-ojo šimtmečio išradimas, 
ir, kaip matosi, šiandieninis 
gyvenimas jau ne būtų pilnai 
patenkinantis, jei kas nebe
turėtų televizoriaus savo na
muose.

Lietuvai jau nebereikia jį 
parsigabenti iš Paryžiaus, 
Berlyno ar iš kur nors kitur. 
Jį pasigamino savo Šiauliuo
se.

Šiauliškis televizorius jau 
yra tiek pagarsėjęs, kad jis 
keliauja į užsienius dideliais 
užsakymais. Ir ne veltui.

Kai lankėmės Vilniuje ir 
apsistojom Neringos viešbu
tyje, mūsų kambariuose buvo 
vienas tų didžiulių Šiaulių 
darbo televizorių. Savo didu
mu ir puošnumu neturi sau 
lygaus. Paveikslus rodo aiš
kiai, balsas perduodamas na
tūraliai, kad geriau ir nebe
gali būti.

Senoji, smetoninė Lietuva 
savo ir degtuko nepasigamin
davo, gi su šiandienine Lietu
va jau kitaip . . .

Aš buvau parvykęs į Lietu
vą prie Smetonos 1933 me
tais . Ten kitiems ir duonos 
stokavo, o dabar žmonės 
važinėja automašinomis, ga
minasi televizorius, siuva sa
vo įmonėse batus, audžia 
audinius . . .

O tai dar ne viskas. Lietuva 
ne vien duona gyvena. Ji turi 
kultūrines įstaigas, Vingio 
parką, Kultūros rūmus, ope
ras, universitetus, kaip ir 
kitos kultūringos šalys.

Turiu už didelę garbę pasi
sakyti, kad ir aš būdamas 
Vilniuje turėjau progos rugs. 
1-mą dieną Sporto rūmuose 
mokslo metų iškilmingame 
atidaryme.

Sporto rūmai Vilniuje ant 
Neries kranto (naujas pasta
tas) sutalpina iki 6,000 žmo
nių, o šį kartą gal sutalpino

daugiau, nes buvo kimšte 
prisikimšęs publikos. Publi
ka! O kokia Čia publika! Ji 
jauna, skaisčiais veidais ir 
didele energija. Ji daug žada, 
ir iš jos galima daug tikėtis. 
Buvo puiki kultūrinė progra
ma, susidedanti iš kalbų, 
dainų ir vaidinimų.

Tą pačią dieną buvom pa
kviesti svečiais pas gerbia
muosius teisėją Justą Rugie
nių ir jo žmonelę. Buvom 
svetingai, šiltai vaišinti. Po 
tų vaišių, visi leidomės į 
Sporto rūmus. 6:30 vai. vak 
išgirdome skambutį. Tai 
kvietimas visiems ramiai su
sėsti, nes iškilmės prasidės 
. . . Greitai eita prie tvarkos 
ir darbų.

Pirmasis priėmimas nu
skambėjo per visą salę . . . 
Jis pusamžis, nedidelio ūgio, 
tiesiais pečiais, truputį paįlo 
veido, didelio ryžto ir energi
jos žmogus. Jis kalbėjo apie 
mokslą, žmogaus amžių ir jo 
pareigas. Kiekvienas jo žodis* 
giliai apgalvotas ir kiekvie
nam iš mūsų tinka. Kiekvie
nas jo žodis reikalauja giliaus 
apmąstymo ir įsisavinimo ne 
tik jaunuoliui, universiteto 
studentui, bet kiekvienam 
kultūringam žmogui. Jojo iš
kalbumas ir žodžų parinki
mas neturi sau lygaus.

Stebėtina, kaip žmogus ga
li tiek daug žinoti ir taip 
sugebėti perduoti tą savo 
žinojimą publikai. Jis tikrai 
atitinka šiai svarbiai vietai — 
būti Vinco Kapsuko universi
teto rektorium.

0 kad reikalas rišasi su 
mokslo metų atidarymu su 
mokslo metų pradžia, tai 
turėjo didelį žodį tarti ir 
jaunimas-studentija. Darė 
pranešimus iš atostogų, kur

studentai buvo išvykę prie 
darbų. O jie atostogas leido 
ne tik savo krašte, bet net 
Čekoslovakijoje, Vokietijoje, 
Lenkijoje ir kitur.

Pranešimai skambėjo, kad 
moksleiviai savo atostogų 
metu dirbo įvairius darbus, 
kad kiekviena valanda įdėto 
darbo tiko tam tikram atlygi
nimui. Sudėjus tą visą bend
rai, koleginis jaunimas, taip 
dirbdamas, atsiteisė už mais
tą, padarydamas įplaukų už 
apie 2,500,000 rublių.

Čia atėjo jaunimas organi
zuotas grupėmis, su savo 
vėliavomis, ir ne tik išdavė 
raportus iš savo darbų, bet ir 
sveikino V. K. universiteto 
rektorių J. Kubilių ir kitus 
akademikus, klodami gėles ir 
rankdarbius bei dovanas es
tradoje prie jų kojų. Jie 
sveikino savo mokytojus ir 
vadovus su mokslo metų 
pradžia, žadėdami būti tvir- 
tais ir nepalūžti. . j ..

Tų jaunuolių kalbos jaudino, 
publiką iki ašarų.* O jie, 
klusnūs sūnus ir dukros Lie
tuvos, turi žodžių, turės ir 
ištvermės. Vienas didelis ma
lonumas būti liudininkais to
kio gražaus susiklausymo 
tarp tėvų ir vaikų, tarp 
mokytojų i,r studentų, jaunų 
mokinukų. Ak, dar jie ne 
pilnai užaugę, bet jau jie 
žmonės . . .

Ot, trūksta žodžių apsaky
ti, kaip tave nuteikia, kaip tu 
viską užmiršti ir tik skęsti 
dabartyje, nori, kad valandos 
niekad nesibaigtų, kad jos 
tęstųsi ir tęstųsi, tave jaudin
tų, tie malonus žmoniški 
jausmai glostytų tavo sielą 
• • •

Tai ateitis, tai pažangos 
jėga, nepergalima. Mokslas, 
tiesa, viskas, ko žmogus iki 
šiol troško ir galiausiai sura
do! Sėkmės Žmogui. . .

J. Dzūkelis

ANTANAS MASIONIS

Baltas miražas

Sakytum, minkšto sidabro prisn!go, 
Pūgos supilstyti pylimai plyti.
Žvelgiu netikėdamas — snieginos ' 

lygumos
Su baltu padangės skliautu susilydė!

Akiračio vietoj — baltuojanti siena, 
Kaip saulėj išblukinti drobės rietimai, 
Kaip rytmetį šiltas putojantis pienas, 
Tarsi dešimtmetės mergaitės krūtinė.

Ir smelkiasi sąmonė n šitas skaidrumas, 
Išplaudamas tai, kas senokai neplauta, 
Kad nei smulkia kalte suteptas rūbas 
Jau niekad mano buvimo negaubtų. 
1967 1.12
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Toks besvoris -- nuo pagiežos apsivalęs. 
Rodos, sklendžia su pūkais galva.
Ir išsiperku iš amžiaus dulkių kelias 
Pėdsakais tvirtųjų. Tad eiva,

Kur gryniausio gelžbetonio tiltai 
Suriša ne vien liktai krantus nūnai 
Ir kur taurės atminčiai išpiltos, 
Duonos kriaukšlei žydint dyvinai.

Amžina meilė ir atminimas
Liepos mėnesį atostogavau 

tėviškėje — Kupiškio rajone. 
Paskutiniąją atostogų dieną 
aplankiau tarybinių karių ka
pines Subačiaus darbininkų 
gyvenvietėje. Jose greta ru
so, ilsisi ukrainietis, šalia 
baltarusio — lietuvis . . .

Bevaikščiodamas po brolių 
kapinaites, stabtelėjau prie 
obelisko. Jo papėdėje — gy
vų gėlių puokštės, vainikai. 
Tai subatėnų — darbininkų, 
kolūkiečių, tarnautojų, moks
leivių pagarbos ženklas kritu- 
siems. Žvelgiau į rausvus 
gvazdikus bei baltus bijūnus, 
ryškėjančius vešlių ąžuolų la
pų fone, ir masčiau.

Prieš trisdešimt du metus, 
— liepos pradžioje tarybiniai 
kariai, vydami hitlerinius 
okupantus iš Tarybų šalies, 
peržengė Lietuvos sieną. 
Sunkiai, su mūšiais už mūsų 
miestus ir kaimus, žygiavo 
pirmyn. Juos džiaugsmingai 
sutikdavo Nemuno krašto 
žmonės.

Salto pieno puodynė, namie 
išaugusio tabako žiupsnys be 
žodžių reiškė meilę ir pagar
bą tiems, kurie nešė laisvę 
Lietuvai. Ne viena lietuvė 
motina tokiomis dienomis 
stovėjo pakelėje ir, senų akių 
žvilgsniu lydėdama žygiuo
jančius Tarybinės Armijos 
dalinius, šnabždėjo: “Vaike
liai, jūs mano vaikeliai!. . .”

Įvairių tarybinių tautų sū
nūs didvyriškai kovėsi Lietu
vos žemėje. Mūsiškiai ties 
Šiauliais, Raseiniais, Klaipė
da, parodė, kad hitlerininkų 
mėginimai sulaikyti Tarybi
nės Armijos puolimą, yra 
beviltiški. Jiems teko nešdin
tis iš krašto, kurį trejus 
metus engė, terorizavo, ku
rio gyventojus šaudė, pūdė 
kalėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose, Tačiau Lietuvos 
išvadavimo iš .hitlerinės ver- 
govės, kelias ėjo ne tik per 
mūsų miestus bei kaimus, o ir 
per Stalingradą, Kurską, 
Oriolą. Jis nubrėžė didelę ir 
labai išlankstytą kreivę, ku
rioje — žūtbūtiniai mūšiai, 
kurioje — kraujas ir mirtis.

Ir kai mastai dabar, ką 
padarė, ką atliko karys, neį
manoma jo žygdarbiui surasti 
palyginimų visų karų istorijo
je. Ir tai suprantama: nebuvo 
karų, kuriuose būtų gintas 
toks kilnus ir toks teisingas 
reikalas. Šventa kova už mū
sų Tėvynės laisvę, už mūsų 
tarybinį gyvenimą, tapo kova 
už tautų išvadavimą iš fašiz
mo, už naują rytojų.

Man teko pabuvoti dauge
lyje Tarybų Lietuvos vietų, 
kuriose, vydamas fašistinius 
okupantus, tarybinis karys 
kovėsi ir nugalėjo. Mūšių 
vietas dabar ženklina athiini- 
mo akmenys, paminklai, jose 
praminti kraštotyrininkų, 
moksleivių karinių — patrio
tinių būrelių narių takai. Tas 
vietas gaubia legendos, pa
garbūs vietinių gyventojų pa
sakojimai apie nepaprastą 
narsumą, kurias daugiau kaip 
prieš trisdešimt metų čia pa
rodė tarybiniai kariai — išva
duotojai. Kas nežino Rasei
niuose Tankistų gatvės? Tai 
joje lydėsi plienas, bet nepa
sidavė tarybiniai kariai. Arba 
netoli Žiežmarių miestelio 
esančio lauko, kuriame tary
biniai artileristai savo gyvy
bės kaina užkirto kelią priešo 
tankams? Daug tokių vietų 
prie Nemuno ir Neries, prie 
Dubysos ir Levens. Daug ir 
brolių kapų, kuriuose ilsisi 
didvyrių mirtimi žuvę mūsų 
respublikos vaduotojai.

Tarybų Lietuvos mokyklų 
karinių-istorinių būrelių na
riai kaupia žinias, medžiagą 
apie savo rajono vaduotojus. 
Prisimena Alytaus antrosios 
vidurinės mokyklos būrelio, 
vadovaujamo mokytojo An
tano Anuškevičiaus, arba Vil
niaus 27-tosios vidurinės mo
kyklos moksleivių, kuriems

vadovauja Didžiojo Tėvynės 
karo dalyvis Pavelas Frolo
vas, veikla. Jie išaiškino šim
tus nežinomų karių kapų. 
Daugelis'tėvų sužinojo, kur 
palaidoti jų sūnūs. Neretai 
moksleivių pastangomis vy
riausybiniai apdovanojimai 
po daugelio metų surandą 
adresatą. Šių būrelių nariai 
ugdo patriotizmo, meilės sa
vo Tėvynei kilnius interna
cionalinius jausmus.

Nemuno kraštas šiandien 
laisvas, turtingas ir laimin
gas. Broliškų tarybinių res
publikų šeimoje, jis kopia į 
naujas taikingo darbo aukš
tumas, Sėkmingai dirbdami 
ir kurdami, Tarybų Lietuvos 
darbo žmonės niekada neuž
miršta, kad jų dabartis ir 
ateitis iškovota nepaprastai 
brangia kaina. Jie su didžia 
pagarba ir begaline meile 
mini tarybinį karį — karį 
išvaduotoją.

Antanas Kubilius
žurnalistas

mažos Šalies bene didžiausias stadijonas
Talinas. — Socialistinė Estonija tikrai gali didžiuotis savo 

stadionu, kuriame įvyksta dainų šventės. Jeigu ne 
didžiausias, tai vienas iš didžiausių stadionų visame 

' pasaulyje. Jo estradoje sutelpa 30,000 žmonių, o stadione 
yra 200,000 sėdynių!

ŽIUPSNELIS ĮSPŪDŽIŲ SU PASTABOMIS

Jamaica pasiryžus kovoti 
už laisvę

ĮVAIRENYBĖS
. Trys ginkluoti plėšikai 

užpuolė banką Cermenačio 
mieste (Italija) ir pagrobė 
dvylika milijonų lirų. Savai
me šis atvejis nūdienei Itali
jai yra įprastas. Tačiau polici
ja išaiškino, kad banditams 
vadovavo . . . finansų inspek
torius, atvykęs iš Milano tar
nybos reikalais — patikrinti, 
kaip patikimai saugomas ban
kas.

t Anglijoje, Bermandsė- 
jaus mieste, prie Jokūbo baž
nyčios durų iškabintas origi
nalus skelbimas: “tikinčiuo
sius, kurie turi Įprotį mesti į 
bažnytines aukų dėžes sagas 
vietoj monetų, maloniai pra
šokę neštis į dievo namus ne 
u^ramadingas, o paprastas, 

I kurias prie savo kuklių dra
bužių galėtų prisiūti mūsų 
bažnyčios tarnai”.

Mančesterio (Anglija) 
moterų klube svarstė opią 
vyrų ištikimybės problemą. 
Viena ledi, iš visko spren
džiant, turinti didelę patirtį, 
šia tema kalbėjo šitaip: “Da
bartinis mano vyras rūko 
pypkę. Kas dieną matau, 
kaip jis prieš užsirūkydamas 
sugaišta begalę laiko pypkę 
valydamas, paskui ją kimšda
mas, galiausiai laukdamas, 
kol kaip reikiant įsidegs. 
Moterims jam nebelieka lai
ko”.

L j Vienas Paryžiaus vaisių 
pardavėjas savo vežimėlį pa
puošė tokia reklama: “Jei 
norite išlikti liekni — valgy
kite mano bananus. Ar kas 
matėte storą beždžionę?”

Net apsiverkė

Senatorius John Pastore
Per ištisus 26 metus jis 

atstovavo Rhode Island val
stiją Jungtinių Valstijų Sena
te. Dabar jis jau 69 metų 
amžiaus ir iš tos aukštos 
vietos pasitraukia. Atsisvei
kinimo su Senatu sueigoje 
žmogus net apsiverkė.

Tik tiek galima pridurti, 
kad senatorius Pastore savo 
ilgoje Senate tarnyboje nie
kuo dideliu, reikšmingu ne
pasižymėjo.

Jau prabėgo 8 metai, kai 
pirmą kartą 1968 metais 
džiaugėmės Jamaica salos 
gamtos gražumu. Klimatas 
beveik visados malonus^ sau
lėtas. Gėlės žydi gražiomis 
spalvomis. Jūrų paviršius ne
paprastai spalvingas. Pakelė
je auga bananai, apelsinai bei 
“pineapple”. Tik pasiimk ir 
valgyk . . . Atrodo, kad čia 
negalėtų būti vargo ir bėdų.

Bet paviešėję keletą dienų, 
pradėjome pažvelgti pro še
šėlius ir palengva mums atsi
darė ne tik akys, bet ir ausys. 
Neapsakomai gražiai žydin
čių medžių ir gėlių šalyje 
pastebėjome sukrypusias gy
ventojų bakūžėles. Taipgi su
žinojome, kada pradėjome 
pasikalbėti, su tarnaitėmis, 
taksių vairuotojais ir kitais 
įvairiais darbininkais, kad jų 
gyvenimo sąlygos labai, labai 
prastos. Didžiausiuose, gra
žiai papuoštuose viešbučiuo
se, kuriuose Amerikos ir kitų 
šalių svečius taip gerai vis
kuo aprūpina, tarnai ir tar
naitės ir visi darbininkai už
dirba labai mažas algas. Tik 
labai retam pavyksta pelnin
gesnis darbas. Jie beveik visi 
lieka ekonominiais vergais. 
Kaip tėvai gyveno, taip gyve
na ir vaikai ir jų vaikai. 
Apart "buxite” (iš kurio daro
mas aluminumas) kasyklų ir 
“rum"- (degtinės) gaminimo, 
Jamaicos daugiausia pajamų 
ateina iš turistų.
, Dvejiems metams praėjus, 
1970 metais sugrįžome pail
sėti į Jamaicos mažą kaimelį 
prie jūrų. Netikėtai pasitaikė 
tik po naujo gubernatoriaus 
rinkimų. Tiesiog negaliu nu
piešti to įspūdžio. Neapsaky
tas džiaugsmas. Seni ir jauni 
metė darbą ir visomis gatvė
mis žygiavo, šaukdami: “Bo- 
wa, bowa, du da biebul!” 
Paklausėme, ką tas reiškia. 
Sako: Ar jūs nesuprantate 
angliškai: “Power, power to 
the people!” Kiti priėję šau
kė: “We made a clean sweep! 
Let’s build up a new era!”

Pasirodė, kad didele balsų 
dauguma tapo išrinktas Mi
chael Manley, Liaudies Na
cionalinės Partijos (People’s 
National Party) vadas. Mat, 
jis stoja už žemės išdalijimą 
bežemiams ir už valdžios 
kontrolę pramonėje.

Šiandien rugsėjo 5 dieną. 
Kaip visados sekmadieniais, 
gauname laikrašti “Sunday 
Bulletin”. Perskaitome prie
de “Parade” Lloyd Shearer 
vedamame skyriuje “Intelli
gence Report” straipsnelį 
“Turmoil in Jamaica” (“Są
myšis Jamaicoje”). Shearer 
rašo:

“Paskutiniais šešiais mėne
siais Jamaicoj, tūkstančių 
amerikiečių atostogų saloje 
Caribuose, siautėja smurtas. 
Mažiausia šimtas žmonių, jų 
tarpe 17 policininkų, tapo 
nužudyta. Viename baisiame

atsitikime jaunuolių gengė 
(šaika) padegė ištisą kvartalą 
gyvenamųjų namų Kingsto- 
ne. Kai gyventojai iš jų bėgo, 
į juos .buvo šaudoma. Kai 
ugniagesiai ir policija pribu
vo, jie taipgi buvo apšaudo
mi. Mažiausia 11 žmonių bu
vo nušauta. Policija, nušovė 
vieną tos gengės jaunuolį, 13 
metų berniuką.

Kas darosi Jamaicoj? Mi
chael Manley, kuris vadovau
ja valdžiai per pastaruosius 
ketverius metus, yra Liau
dies Nacionalinės Partijos va
das. Jis yra demokratinis 
socialistas. Jo oponentai, ku
rie atstovauja Darbo Partiją, 
nori, kad jis būtų pašalintas. 
To paties nori ir komerciniai 
Jamaicoje interesai, kurie vi
sados turėjo tvirtus ryšius su 
amerikiniais bizniškais ir fi
nansiniais interesais. Manley 
palaiko Kubos Castro, kas jį 
(Manley) padaro mūsų C1A 
(Centrinės Žvalgybos Agen
tūros) akyse nužiūrimu.

Labai abejotina, kad Jung
tinės Valstijos leis kitam 
socialistiniam režimui susi
kurti Caribuose, mūsų įtakos 
sferoje.

Jamaicoje plačiai kalbama, 
kad mūsų ČIA finansuoja 

-pirkimą ginklų, kurie eina į 
Manley politinių oponentų 
rankas. Manley politika pa
remta perdalijimu žemės ir 
turto, valdžios kontrolę pra
monėje ir apribotu vaidmeniu 
privatiškai iniciatyvai. Cas
tro taipgi pradėjo su tokia 
pat politine programa”.

Vadinasi, tą suirutę Jamai
coje kelia Amerikos kapitalis
tiniai interesai su valdžios 
pagalba. Bet aš tikiu, kad 
gamtos apdovanota Jamaicos 
sala energingai kovojo ir 
kovos už Manley naujas re
formas, kurios žymiai pageri
na visuomenės gyvenimą.

Rožytė M. B.

Kovingas vadas

Cesar Chavez
Los Angeles, Cal. — Cali- 

fornijos valstijos laukų-farmų 
darbininkai gali didžiuotis sa
vo United Farm Workers 
kovinga unija. Unija atsida
vusiai gina jų interesus. Jie 
laimingi turėti unijos vadu 
Cesar Chavez.



4-TAS PUSLAPIS

Kodėl ir kaip prieš 200 metų 
gimė Jungtinės Valstijos?

LAISVĖ

LIETUVIŲ LITERATŪROS BIČIULIAI

Ji verčia Salomėją Nėrį

RICHARD HENRY LEE
1732—1794

LIETUVOS ŽURNALISTO APYBRAIŽA APIE 
MŪSŲ ŽYMŲJĮ VEIKĖJA IR KOVOTOJĄ

tymą atidėti, bet išrinko komisiją parašymui deklaraci
jos projekto. Birželio 10 dieną Lee gavo laišką iš namų, 
kad jo žmona sunkiai susirgo, todėl jis nebegalėjo įeiti į tą 
komisiją. Parašymas Nepriklausomybės Deklaracijos pa
teko Tomui Jeffersonui.

Po Nepriklausomybės paskelbimo, Lee veikia dalinai 
tarpe Virginijos seimelio ir Jungtinių Valstijų Kongreso. 
Tarpe 1777 ir 1780 metų jisai esti Kongreso nariu, bet jo 
darbuose reguliariai nebegali dalyvauti, nes sveikata nebe
leidžia, ypatingai akys jam atsisako pilnai tarnauti. 
1780-1783 laikotarpyje jis eina pareigas Virginijos sei
melio nario. 1784 metais Lee vėl išrenkamas į Jungtinių 
Valstijų Kongresą, o Kongresas išrenka jį savo preziden
tu. Pagal Kolonijų Konfederacijos konstituciją, ši šalis 
teturėjo Kongreso prezidentą. Tas pareigas jis ėjo visus 
1785 metus. Jis taipgi išrenkamas į Kongresą 1787 me
tais, bet atsisako būti delegatu į Konstitucinę Konvenciją, 
sakydamas, kad kongresmanui nepridera taipgi būti nariu 
Konstitucinės Konvencijos. Lai kiti tą darbą dirba.

Kaip visi kiti'kairieji revoliucijonieriai (Patrick Henry, 
Thomas Jefferson, Samuel Adams), taip Richard Henry 
Lee priešinasi priėmimui Konstitucijos, kurią pagamino 
ir pasiūlė valstijoms priimti Konstitucinė Konvencija. 
Viena, ta konstitucija atima valstijoms savarankumą, an
tra—jinai neužtikrina Amerikos žmonėms civilinių laisvių 
ir demokratinių teisių.

Vienam laiške savo draugui Samuel Adamsui Lee rašo: 
“Jungtinių Valstijų žmonės neturėjo supratimo, lead jie 
patenka po despotiška valdžia po obalsiu ‘tvirtos valdžios,’ 
arba formoje renkamo despotizmo; retežiai pasilieka re
težiais, ar jie būtų nukalti iš aukso, ar geležies.”

Tačiau, Konstitucijai įėjus galion, jis priima kandida
tūrą ir tampa išrinktas į Jungtinių Valstijų Senatą.

Senate Lee veda kovą už Konstitucijos pataisymą, už 
Teisių Bilių. Tiktai darbu ir pastangomis tokių kovotojų 
kaip Lee, mes šiandien turime Teisių Bilių, bei tą dešimtį 
pataisymų, kurie užtikrina Amerikos žmonėms ei vi les lais
ves ir demokratines teises.

Bet šio kovotojo sveikata jau pradėjo visai silpnėti. 
1792 metais Lee priverstas rezignuoti iš Senato. Atsi
sveikinimui su juomi, Senatas priėmė nuoširdžią padėka- 
vojimo rezoliuciją už jo ilgų metų kovą ir darbus.

Richard Henry Lee mirė 1794 metų birželio 19 dieną 
savo namuose Chantilly, Virginia, sulaukęs 64 metus 
amžiaus.

Lee buvo ne tik didis kovotojas už šios šalies nepriklau
somybę ir demokratiją, bet taipgi gilus studijuotojas 
istorijos, gamtos mokslo ir literatūros. Visą savo sąmo
ningą gyvenimą jis praleido politinėse audrose ir pats 
jose vaidino labai svarbų vaidmenį.

A. BIMBA
Povilas Venta ir jo audringo 

gyvenimo kelias
MYKOLAS JACKEVIČIUS

Šią įdomią apybraižą žurnalistas Mykolas Jackevičius 
sukūrė iš duomenų, kurias jam suteikė apie savo gyvenimo 
jau nueitą kelią Povilas Venta lankydamasis Tarybų 
Lietuvoje. Kaip matysite, mūsų “Laisvės” Direktorių 
Tarybos pirmininko kelias nebuvo rožėmis klotas — ne 
kartą jam yra tekę ir gyvybe parizikuoti. Bet džiugu, kad ir 
pavojingiausios audros buvo bejėgės palaužti jo pasiaukoji
mą darbo liaudies kovai už naują rytojų.

Tikime, kad visi laisviečiai šią apybraižą perskaitysite su 
dideliu susidomėjimu. Redakcija

(Pabaiga iš praeito num.)
1774 metų rugpjūčio mėnesį įvyksta Virginijos Visuo

tinas Seimas. Tuo laiku jau eina griežtas, atviras Bostono 
žmonių susikirtimas su Britanija, Bostoną jau terorizuo
ja Britanijos armija. Lee pasiūlo Seimui visais būdais 
paremti Bostoną. Jis pasiūlo tuojau nutraukti prekybos 
ryšius su Britanija, paskelbti jai boikotą. Pagaliau jis 
pasiūlo apvienyti Amerikos Kolonijas bendrai kovai, tuo
jau sušaukiant visų kolonijų kongresą. Seimas Lee pa
siūlymus priima ir išrenka Virginijos atstovus į tokį kon
gresą. Atstovais išrinkti Peyton Randolph, Richard Hen
ry Lee, George Washington, Patrick Henry, Richard 
Bland, Benjamin Harrison ir Edmund Pendleton. Vadi
nasi, Lee buvo iniciatorius Pirmojo Kontinentalio Kon
greso. Nuo dabar Lee sueina į artimas pažintis ir susi
draugauja su Jurgiu Washingtonu.

Pirmas Kontinentalis Kongresas susirinko tų pačių 
metų rugsėjo 4 dieną Philadelphijoj. Kokį tik darbą arba 
žygį šis Kongresas darė, jame aktyviai dalyvavo Lee. 
Kongresas išrenka komisiją parašymui skundų ir reika
lavimų pareiškimo Britanijos karaliui ir parlamentui. Nuo 
Virginijos į komisiją įeina Lee ir Pendleton. Rugsėjo 17 
dieną Lee pasiūlo Kongresui užtarti^ Bostoną ir paremti 
Bostono nukentėjusius žmones finansiškai. Kongresas jo 
pasiūlymą priima. Jis taipgi pasiūlo Kongresui nutarti, 
kad kolonijos nutrauktų prekybos ryšius su Britanija. 
Kongresas priima ir šį sumanymą.

Lee numato, kad kolonijos gali priešintis Britanijai 
tiktai jėgos pagelba. Todėl spalių 3 dieną jis įneša Kon- 
gresan, kad Kongresas pasiūlytų kolonijoms tuojau orga
nizuoti, lavinti ir gerai apginkluoti miliciją. Dauguma 
Kongreso dalyvių pamanė, kad dar per anksti, kad tai bus 
einama per toli ir Lee įnešimą pakeičia: nutaria pasiūlyti 
Britanijos valdžiai nesiųsti savo Armijos į Amerikos Ko
lonijas, bet leisti kolonistams patiems susiorganizuoti ir 
palaikyti miliciją.

Spalių 16 dieną Kongresas nutaria išleisti platų atsi
šaukimą į Amerikos žmones. Lee Jeina komisijon ir pa
rašo tą manifestą. Jis išdėsto Britanijos žygius prieš 
Amerikos Kolonijas, drąsina kolonistus nepasiduoti ir 
ruoštis kovai už savo teises.

Kongresui pabaigus savo darbą, Lee ir Patrick Henry 
skubinasi Verginijon ten žmones ruošti kovai. Virginijos 
seimelis išrenka juodu organizuoti ir ginkluoti miliciją.

Lee vėl išrenkamas atstovu į Antrąjį Kontinentalį Kon
gresą, kuris susirenka 1775 metais. Jis vėl dalyvauja be
veik visose Kongreso komisijose. Jisai parašo ilgą atsi
šaukimą į Britanijos žmones. Varde visų Amerikos Kolo
nijų atsišaukimas persergsti Britanijos žmones, kad atei
na baisus susikirtimas, kad jie patys skaudžiai nukentės. 
Nors, sako kolonistai, amerikiečiai nori išvengti tos bai
sios katastrofos, bet lai anglai nemano, kad amerikiečiai 
pasiduos tironijai, kad jie yra bailiai. Jie sako: “To
dėl ginklu mes turime pasiremti apsigynimui. Jeigu gi 
pergalė ir pasirodytų jūsų pusėje, vienok atminkite, kad 
žmonės (kolonistai), kurie yra iš pat mažens išsilavinę 
vartoti ginklus ir kurie yra persiėmę laisvės meile, neleis 
pigiai arba lengvai save nugalėti. Bent jau tame mes 
esame užtikrinti, kad mūsų kova bus garbinga, mūsų pa
sisekimas tikras, nes nors mirtyje mes surasime tą laisvę, 
kuria džiaugtis mums gyviems esant buvo užginta.”

Ne kas kitas, kaip Richard Henry Lee, pagal Virginijos 
instrukcijas, įneša Kohgresan 1776 metų birželio 7 dieną 
rezoliuciją, “kad šios suvienytos kolonijos yra ir pagal 
teisę turi būti laisvos ir nepriklausomos valstijos; ir kad 
visi politiniai ryšiai tarpe jų ir Didžiosios Britanijos yra 
ir turi būti visiškai panaikinti.“ Tai buvo istorinė rezo
liucija!

Prieš pasiūlant šitą rezoliuciją, Lee kalba ir dėsto rei
kalą nepriklausomybės paskelbimo. Kalba ir po rezoliu
cijos įnešimo. Kongrese pasireiškia daug balsų už nesi- 
skubinimą skelbti nepriklausomybę — balsų reiškiančių 
abejojimą ir baimę. Lee reikalauja to svarbaus istorinio 
reikalo nebeatidėlioti. “Kodėl gi dar mes vis vilkiname?” 
klausia Lee. “Kodėl dar vis galvoti? Lai ši linksma diena 
pagimdo mums Amerikinę Respubliką! Lai jinai pakyla, 
ne naikinimui ir užkariavimui, bet įkūrimui taikos ir 
tvarkos viešpatavimo. 'Europos akys nukreiptos ant mūsų;

< jinai reikalauja iš mūsų gyvo laisvės pavyzdžio.. P
Kaip žinoma, Kongresas nutarė Lee rezoliucijos svars-

Tai buvo, tur būt, prieš, 
dešimtį metų. Į Lietuvą atva
žiavo grupė poetų — vertėjų, 
jų tarpe ir ji — leningradietė 
Maja Kviatkovskaja. Grupę 
sudarė Salomėjos Nėries poe
zijos vertėjai. O kaip kartą 
yra pasakiusi žinoma tarybi
nė rusų poetė Rima Kazako
va, Salomėjos Nėries poeziją 
labai Sunku išversti, — ji 
tokia savita, turinti tiek daug 
niuansų ir giliai nacionalinė, 
nors paprasta ir suprantama, 
kaip liaudies kūryba.

Maja Kviatkovskaja tada 
laikėsi nuošaliai, tik didelėm 
akim gėrė viską, kuo kadaise 
kvėpavo poetė: Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio pa
veikslai, jo muzika; gatvės, 
kuriomis vaikščiojo poetė; 
namelis Palemone, į kurį ji 
skrido mintimis Didžiojo Tė
vynės karo metais . . . “Čiur
lionio muziejaus aplankymas, 
— prisimena M. Kviatkvos- 
kaja, — vienas pačių stip
riausių dailės man padarytų 
įspūdžių. Ir, gal būt, todėl, 
kad nutariau dalyvauti pa
skelbtame Salomėjos Nėries 
trijų eilėraščių vertimo kon
kurse, čia nejučiom radau 
intonaciją, atliepiančią di
džiosios poetės balsą. Tada, 
1966 metais, drauge su Nata
lija Astafjeva tapau to kon
kurso nugalėtoja’’.

Apie šį M. Kviatkovskajos 
darbą savo laiku laikraštyje 
“Literaturnaja gažeta” rašė 
Vytautas Kubilius: “Kaip ga
lima pagauti S. Nėries eilė
raščio intonaciją, tai veržliai 
pakylančią, tai ramią ir liūd
ną, kupiną staigių šuolių ir 
pauzių, pasikartojimų ir nu
trūkstančių gaidų grakštu
mo, turint prieš akis tik 
pažodinį vertimą? Tai pavyko 
A. Achmatovai, pavyko M. 
Kvietkovskajai, N. Astafje- 
vai, N. Matvejevai, iš dalies 
J. Neiman. . . . Eilėraščio 
plastika tarytum virpa virš 
dabarties ir ateities ribos. Tą 
S. Nėries poetikos savybę, 
sutaikiančią jos eilutei svajin-

c
gą ir veržlų polėkį, taip pat 
nematomą pratęsimo nuojau
tą subtiliai pagavo M. Kviat
kovskaja, jauna vertėja”. . .

Sumanymas dalyvauti Sa
lomėjos Nėries poezijos ver
timo konkurse Majai Kviat- 
kovskajai buvo ne atsitiktinis 
žingsnis: ji skaitė Eduardą 
Mieželaitį, Salomėją Nėrį, 
gerai žinojo Jurgio Baltrušai
čio poeziją. Ir vis dėlto, no
rint versti Salomėjos Nėries 
poeziją, to labai maža. Svar
biausia — žinoti kelią, girdėti 
jos muziką, pajusti jos sielą. 
Maja Kviatkovskaja gavo Sa
lomėjos Nėries eilėraščių to
melį lietuvių kalba, sukirčia
vo tekstą, skaitė eilėraščius 
balsu. Įsiklausė į vidinį jų 
skambėjimą, išgirdo muziką. 
Daugelį eilėraščių vertėja iš
moko atmintinai.

Kiekvieną kalbos niuansą 
Majai Kviatkovskajai padėjo 
išaiškinti Marija Rolnikaitė. 
Ji ir buvo pirmoji jautri ir 
atidi M. Kviatkovskajos lie
tuvių kalbos mokytoja. “La
biausiai, — sakosi vertėja, — 
aš bijojau “apiplėšti” Salomė
ją Nėrį, nuskurdinti jos eilė
raščius. Matyt, ta baimė, 
sumišusi su pagarba Salomė
jai — žmogui ir poetei — ir 
padėjo man atnešti iki rusų 
skaitytojo mažą dalelytę tik
rosios Salomėjos poezijos. 
Tarp kitko, tegul pats skaity
tojas sprendžia, kaip man tai 
pavyko?”

Paskui M. Kviatkovskaja 
įsitraukė į Salomėjos Nėries 
rinkinių “Prie šaltinio” (“Va
gos” leidinys) ir “Lyrika” 
(Maskvos leid.), paruošimą 
rusų kalba. Ji su nerimu 
širdyje važiavo Vilniun į tų 
rinkinių aptarimą. “Niekada 
neužmiršiu, kaip reikliai, bet 
ir draugiškai lietuvių litera
tūros žinovai vertino mūsų 
darbą, kaip brangi buvo 
jiems kiekviena, nors mažytė 
mūsų pergalė”, — prisimena 
M. Kviatkovskaja.

M. Macijauskaitė

Kiti šešiolikmečiai tuo me
tu labiausiai domėdavosi 
sporto ir Hollywoodo žvaigž
dėmis. Povilui Ventai kas 
kita rūpėjo: padėti motinai 
išmaitinti gausią šeimą, pa
guosti tėvą, kuris dėl šundak
tario kaltės tapo invalidu.

Kelis kartus važiavo su 
motina iš gimtosios Papilės į 
Klaipėdą obuolių parduoti. 
Ką darysi, jei kitokios išeities 
nėra. Būtų mieliau Papilėje 
bet ką dirbęs, nors pačiam 
velniui ragus šveitęs, bet kad 
to darbo kaip nebuvo, taip 
nebuvo.

Nusprendė Klaipėdoje lai
mę išbandyti. Miestas dide
lis, vis šis tas atsiras.

Bet ir Klaipėdoje litais 
nelijo. Tampė stotyje lagami
nus, kasė sniegą geležinkely
je, dirbo statybose. Plušo 
nuo ankstyvo ryto iki vėlu
mos, bet iš laikino darbo, 
aišku, neprasigyvensi.

— Žinai, drauguži, — pa
sakė kartą pažįstamas Povi
lui Ventai, — eikš pas mus į 
uostą krovėju.

— Koks skirtumas?
— Irgi ne pyragai, bet kai 

yra darbo, daug geriau moka.
— Galiu pabandyti, juk ne 

dvarą prarandu.
Atplaukia, būdavo, laivas, 

tai visų pirma žiūrėk — vo
kiečių ar kitoks. Jei vokiečių
— nelįsk, jie tik savus sam
do. Bet ir lietuviams darbo 
atsirasdavo — pakrauti ar 
iškrauti. Užsiverčia dokinin
kas maišą ant kupros, ir 
tekinas linguojančiomis len
tomis į laivą arba iš jo. Kad 
tik greičiau.

Tekdavo maišais, statinė
mis ir karutėmis krovinius 
gabenti. Sunkiausia būdavo, 
kai atplaukdavo laivas su 
anglimi. Dar pusė bėdos, 
jeigu ji smulki. O jei stam
biais gabalais! Tokią anglį 
taip pat maišais tempdavo. 
Po to nugara ne nugara, tik 
vieni raudoni rėžiai ir mėly
nės. Vakare krenti leisgyvis.

Kituose uostuose, sklido 
kalbos, viskas daug geriau 
sutvarkyta. Ir ten, aišku, ne 
rojus, bet jau ne taip kaip 
Klaipėdoje, kur vos vienas 
kitas kranas. Tačiau ponams
— darbininkų raumenys pel
ningiau.

Ak, tie ponai! Nestigo šitų 
pasipūtėliu ir kariuomenėje,
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kai Povilas Venta atėjo būti
nos tarnybos atlikti. Tačiau, 
palyginti su uostu, čia buvo 
kurortas. Tai kas, kad kar
tais užriks koks karininkas ar 
viršila. Užtat jokių ypatingų 
rūpesčių, maistas geras ir 
poilsio pakanka. Kas ne tingi
nys — neturėjo ko skųstis.

Viršininkai nebuvo žabali 
— pastebėjo pareigingą nau
joką, netrukus mokomojon 
kuopon paskyrė. Ją baigęs, 
Venta tapo grandiniu.

— Tai dabar smarkiai vy
resnis, — draugiškai šaipėsi 
vyrai.

— Netrukus generolu bū
siu, — atsikirsdavo grandinis 
juokais, o netrukus rimtai 
pridurdavo: — Nesijaudin
kit, į karininkus netaikau. Ne 
tos veislės.

Darbininkas jis, toks ir 
liks. Ne jo nosiai ir kišenei 
visokie mokslai. Ponų Lietu
voje tai daugiausia išrinktie
siems ir tik retam įš tų, kurių 
tėvai, sunkiai plušdami, kitus 
turtina. Tačiau ir darbininkų 
gyvenimą būtina pagerinti. 
Ne jis vienas taip galvoja. 
Tokių, matyt, nemaža, jei 
Gegužės Pirmosios išvakarė
se kariuomenėje sargybas su
stiprina. Vadinasi, ponų val
džia kažko bijo.

Apie tai Venta bandė kal
bėti su keliais draugais, kai 
atitarnavęs sugrįžo į Klaipė
dos uostą.

— Kaip, radom, taip ir 
paliksim, — atrėžė vienas. — 
Ko Čia gudrauti.

Kitas, žiūrėk, tik numoja 
ranka:

— Nėra ko varlei prieš 
dalgį šokinėti.

Bet buvo ir kitaip galvojan
čių. Jie, kiek sugebėjo, kovo
jo prieš engėjus, remdavo 
tuos savo bendraminčius, ku
riuos valdžia kalėjimuose pū
dė.

— Ar prisidėsi vienu kitu 
litu? — paklausė kartą Ventą 
jau pradėjęs žilti krovėjas. — 
Renkame aukas politiniams 
kaliniams . . . Pagalvok, jei 
iš karto sunku apsispręsti 
• • •

— Ko čia galvoti. Padėsiu. 
Dabar ir kada tik reikės.

— Nesikarščiuok, broliuk. 
Reikės, deja, dažniau, negu 
įstengsi. Svarbiausia kitkas. 
Matau, jau supranti, jog 
prieš išnaudojimą ir neteisy

bę reikia galvą kelti ir kumš
čius spausti.

“Giminių, sakoma, negali 
ma pasirinkti, — pagalvojo 
Venta, — bet užtat draugus 
. . . Laimė, kad susitikau 
tokius, labiau už mane prity
rusius, šilto ir šalto mačiu
sius. Iš jų ir išmokau kiekvie
ną gyvenimo reiškinį vertinti 
pagal tai, kam tai naudinga 
— turčiams ar darbininkams. 
Kam tai naudinga? Cui bono? 
Taip, berods, sakė pažįsta
mas studentas, tai lotyniškai 
vadinama”.

Prasideda . . .
Žvalgybos tardytojas ne

klausė suimtojo lotyniškai 
“Cui bono?” Jis tiesiog tėškė:

— Gėda. Tik po kariuome
nės, grandiniu buvai, o krovi
kus kiršini.

— Iš kur žinot? — paklau
sė Venta.

— Viską žinom, visur tu
rim savo akis ir ausis . . . Ką, 
dirbti nusibodo? Gal norėtum 
nieko neveikti, tik “omerio” 
kavinėje tupėti ir Nimerzatės 
ruletėje lošti?

— Tai jau kiti vietoj manęs 
gana sėkmingai daro. Aš 
dirbu, o mane ir mano drau
gus begėdiškai išnaudoja. Sa
kau tamstai. . .

— Ne vien man, — per
traukė tardytojas. — Sakei ir 
kitiems, raginai už tokį atly
ginimą nedirbti. Atsirado, 
mat, komunistuojantis.

— Nesu komunistas, bet 
už teisybę.

—• Tai, va, už savo teisybę 
patupėsi Bajoruose. Supra
tai?

— Kad aš ne bajoras, ką 
man ten veikti?

— Nesidėk kvailučiu. Ka
lėjime turėsi laiko apsigalvo
ti. Tuo tarpu administracinė 
bauda trims mėnesiams. 
Džiaukis, kad pirmą kartą tik 
tiek.

Bylos žvalgyba taip ir nesu
gebėjo sudaryti. O ir už ką, 
svarstė Venta pakeliui į Bajo
rus, jei nieko blogo nepadarė, 
nei ką apvogė, nei mušė.

Kalėjime tokių kaip Venta 
buvo nemaža. Įsipažinęs su 
jais, sužinojo, kad dauguma 
taip pat neseniai čia pakliuvę. 
Taip, matyt, ir bus ateityje. 
Kuo daugiau ponija spaus, 
tuo labiau jai bus priešinama
si. Veiksmas lygus atoveiks
miui. Šitas fizikos dėsnis 
galioja, matyt, ir žmonių 
santykiams.

Sugrįžusiam iš kalėjimo 
Ventai draugai patarė neieš
koti kitokių dievų, o verčiau 
traukti į uostą. Vis tarp savų.

— Niekur kitur ir neketi
nu, — atšovė Venta. — Kam 
čia dabar taip?

— Žinai, — pasikrapštęs 
paausį pasakė vienas, —- 
vyrai nutarė, kad po Bajorų 
“malonumų” ieškosi ramesnio 
uostelio, negu mūsiškis. Su 
savo charakteriu . . .

— . . . sunkoka, — pratęsė 
Venta. — Sutinku. Mat, rė 
žiu teisybę į akis. Ir toliau 
rėšiu, galite neabejoti, nors 
tardytojas ir gyrėsi, kad 
žvalgyba čia turinti “akis ir 
ausis”.

Bajorai Povilo Ventos neį
baugino, jis nė kiek nepasi
keitė. Tik pasikeitė žvalgy
bos metodai. Dabar ji jau 
nelaukė, kol vėl atsiras proga 
patupdyti žmogų, apie kurį 
vis daugiau darbininkų bū
riuojasi. Žvalgyba nutarė jį 
kitaip “auklėti”. Atplaukia 
laivas, brigada pradeda krau
ti, o Venta žiūrėk, šaukiamas 
pas tardytoją. Pakamantinė- 
ja valandą kitą ir paleidžia. 
To tik ir reikėjo. Ventai 
nesant, tekdavo brigadon ki
tą paimti. Diena — šuniui ant 
uodegos, nė cento neuždirb
ta.

Tokius triukus žvalgybinin
kai dažnai iškrėsdavo, gali 
sakyti, kas pirmadienį ir 
ketvirtadienį. Tačiau Ventos 
tai nepalaužė. Jis tik ryžtin
giau ragino priešintis, dar 
atkakliau grumtis už savo 
teises.

(Bus daugiau)

PENKTADIENIS, SI

KANA'

Tarybi 
laivas \

Nuo rugsėjo 23 ligi 
šiame mieste viešėjo 
nis laivas “Akademii 
lov”. Tai tikras moki 
laivas, nes jame ja 
metai dirba virš 150 
sričių mokslininką.

Jų darbas ištirti vis 
tik galima dabartiniai: 
lo pasiekimais: Ramie 
denyno temperatūrą 
se gelmėse, šiltas iį 
srovės bei jų kryptis ii 
augaliją ir gyvūniją, < 
ves, vandens cheminę 
įvairiose vietose ir dai 
kitų mokslinių probler

Panašius tyrinėji] 
tiek pat mokslininkų 
Atlanto vandenyne J 
ve amerikiečiai moksli

Tyrinėjimams pasį 
bus pasikeista gausia 
niomis. Abidvi šalys 
abudu didžiuosius v; 
nūs daug geriau, kaip 
Gal bus žinoma, kur 
prasideda uraganai 
pavojus anksčiau ž 
perspėti, o gal bus gž 
uraganus bei jų enerj 
jungti žmonijos labui.

Kanados-Tarybų Si 
Draugystės organizac 
riai aprodė miesto ir 
kės įdomesnes vietas 
čius pavažinėti suv 
prie laivo apie 30 aut 
lių. Vietinių univei 
mokslininkai ir studeru 
kėši laive, klausėsi pJ 
Laivo įgulos dalis bii 
kviesta į University J 
ish Columbia sporto r 
nes.

Klausiau: Kiek kam 
kie išsamūs okeanų t 
mai?

“Mes dar nežinon 
tyrinėjimai gali tęstis 
metų,” atsakė tai 
mokslininkas. Gi vieti 
versiteto ekonomist 
skaičiavo, kad aštuomį 
tancių tonų laivas, ad 
tas su tiek daug 
instrumentų, plauki 
nuolatos per keletą 
kainuos milijonus r 
“Neužmirškite, kad ge 
apmokama laivo įgula 
rių specialybių moksli 
o ant jūrų dirbant ieji i .4 
į pensiją apie dešimt J 
anksčiau,” pridūrė sved

Galima spėlioti, kad 1 
jimai kainuos virš 5 | 
milijonų rublių. Tiek | 
gal ir daugiau, kaim

r

■■■■■■■■■■■■■H

VERDI N

O
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KANADOS ŽINIOS

Tarybinių mokslininkų 
laivasVancouver uoste

LAISVĖ 5-TAS PUSLAPIS

etoj manęs 
daro. Aš 
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;os dėsnis 
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’ ir neketi- 
ta. — Kam

asikrapštęs 
/ienas, — 

po Bajorų 
si ramesnio 
ūsiškis. Su

Nuo rugsėjo 23 ligi 27-osios 
šiame mieste viešėjo Tarybi
nis laivas “Akademik Kora
lo v”. Tai tikras mokslininkų 
laivas, nes jame jau treti 
metai dirba virš 150 įvairių 
sričių mokslininkų.

Jų darbas ištirti viską, kas 
tik galima dabartiniais moks
lo pasiekimais: Ramiojo van
denyno temperatūrą įvairio
se gelmėse, šiltas ir šaltas 
srovės bei jų kryptis ir greitį, 
augaliją ir gyvūniją, oro sro
ves, vandens cheminę sudėtį 
įvairiose vietose ir daug daug 
kitų mokslinių problemų.

Panašius tyrinėjimus ir 
tiek pat mokslininkų daro ir 
Atlanto vandenyne JAV lai
ve amerikiečiai mokslininkai.

Tyrinėjimams pasibaigus, 
bus pasikeista gausiomis ži
niomis. Abidvi šalys pažins 
abudu didžiuosius vandeny
nus daug geriau, kaip dabar. 
Gal bus žinoma, kur ir kaip 
prasideda uraganai ir apie 
pavojus anksčiau žmoniją 
perspėti, o gal bus galima ir 
uraganus bei jų energiją pa
jungti žmonijos labui.

Kanados-Tarybų Sąjungos 
Draugystės organizacijos na
riai aprodė miesto ir apylin
kės įdomesnes vietas. Sve
čius pavažinėti suvažiavo 
prie laivo apie 30 automobi
lių. Vietinių universitetų 
mokslininkai ir studentai lan
kėsi laive, klausėsi paskaitų. 
Laivo įgulos dalis buvo pa
kviesta į University of Brit
ish Columbia sporto rungty
nes.

Klausiau: Kiek kainuos to
kie išsamūs okeanų tyrjnėji- 
mąi? ..... ....

“Mes dar nežįnome, nes, 
tyrinėjimai gali tęstis keletą 
metų,” atsakė tarybinis 
mokslininkas. Gi vietinio uni
versiteto ekonomistas ap
skaičiavo, kad aštuonių tūks
tančių tonų laivas, aprūpin
tas su tiek daug įvairių 
instrumentų, plaukiojantis 
nuolatos per keletą metų, 
kainuos milijonus rublių. 
“Neužmirškite, kad gerai yra 
apmokama laivo įgula ir įvai
rių specialybių mokslininkai, 
o ant jūrų dirbantieji išeina ir 
į pensiją apie dešimts metų 
anksčiau,” pridūrė svečias.

Galima spėlioti, kad tyrinė
jimai kainuos virš 5 šimtus 
milijonų rublių. Tiek pat, o 
gal ir J daugiau, kainuos ir 

l

amerikonams, nes Amerikos 
dolerio vertė vis puola že
myn.

Visgi bendradarbiavimas 
sutaupys šimtus milijonų do
lerių ir rublių JAV ir Tarybų 
Sąjungai, nes be susitarimo 
tokie tyrinėjimai kainuotų 
dvigubai ir tęstųsi du kartus 
ilgiau. Taigi, susitarimai Hel
sinkyje dėl mažinimo įtempi
mo ir dėl artimesnio bendra
darbiavimo jau moka didelius 
dividendus bendraujančioms 
šalims. Algirdas Grinkus

mis ir gera muzika. Balius 
prasidės 6 vai. po pietų.

Visi dalyvaukite ir atsives
kite savo draugus.

Įžanga 4 doleriai asmeniui.
Sekantis pirmosios kuopos 

susirinkimas įvyks lapkričio 7 
dieną, sekmadienį, 2 vai. po 
pietų, 160 Claremont St., 
savoje salėje.

Dalyvaukite visi, nes namo 
trustistai turės svarbų pra
nešimą.

Iki pasimatymo baliuje.
1-mos kuopos sekretorius

T. Rimdžius

HARTFORD, CONN.

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS

RENGIA

Pietus su menine programa 
"Laisvės" naudai

Sekmadienį, spalio 17 d., 1 vai. po pietų

157 Hungerford Street, Hartford, Conn.

Programą pildys Hartfordo Laisvės Choras 
vadovybėje Wilma Hollis.

Solo dainuos Elena Brazauskienė ir Wilma Hollis.

Toronto, Ont
PRANEŠIMAS 

LLD-JOS NARIAMS
Kuopos susirinkimas įvyks 

spalio 26 dieną. Susirinkimas 
svarbus. Jis įvyks tiktai ke
lios dienos prieš mūsų spau
dos parengimą. Parengimas 
įvyks spalio 31 d., sekmadie
nį, 2 vai. po pietų. Turėsime 
pasikalbėti, kaip sėmingiau 
pravesti parengimo progra
mą. Drg. F. Daugiela yra 
gavęs filmų iš Tarybų Lietu
vos, kurie bus demonstruoja
mi (rodomi). Taipgi galėsite 
atsiimti šių metų narinę kny
gą “Šeši Dešimtmečiai Pa
žangos Keliu”. Tai puiki ir 
įdomi knyga. Ji parodo, ką 
mūsų pažangūs tautiečiai 
išeivijoje yra nuveikę.

Taipgi galėsite atsinaujinti 
“Laisvės” ir “Vilnies” prenu
meratas.

Kviečiame narius skaitlin
gai dalyvauti. Taipgi nepa
mirškite skaitlingai dalyvauti 
ir pirmame Rudeniniame pa
rengime špaūdūš haūdai.

" <>>/'» Kbojibs Valdyba
(42-43)

MŪSŲ NAUJIENOS
Sūninės pirmosios kuopos 

susirinkimas įvyko spalio 3 
dieną. Narių dalyvavo nema- v • zai.

Praeitą mėnesį netekome 
trijų narių. Mirė S. Petraitis, 
į draugiją įstojęs 1914 me
tais; A. Melašius, įstojęs 
1933 metais, ir T. Kubiliuk, 
įstojęs 1938 metais. Susirin
kimas išreiškė pagarbą įniru
siems ir likusiems šeimų na
riams giliausią užuojautą.

Kuopa nutarė surengti ba
lių lapkričio 6 dieną. Bus gera 
vakarienė su puikiomis vaišė-

VERDUN, MONTREAL, CANADA

BRIDGEPORT, CONN

, — pratęsė 
u. Mat, rė 
i. Ir toliau 
>ejoti, nors 
yrėsi, kad 
nti “akis ir

Ventos neį- 
iek nepasi- 
itė žvalgy- 
bar ji jau 
siras proga 

, apie kurį 
dninkų bū- 
a nutarė jį 

Atplaukia 
įdeda krau- 
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kamantinė- 
r paleidžia, 
jo. Ventai 
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- šuniui ant 
o neuždirb-
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Minis

S. Repšiui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Kazimierai, 

sūnui Kazimierui su šeima, artimiesiems Tarybų 
Lietuvoje ir Amerikoje. O 
lengva Kanados žemė.

J. E. Urbanavičiai
G. P. Taruškai
Jennie Ambrozevičienė

Tau, kaimyne; lai būna

R. M. Karalevičiai 
C. M. Lignugariai 
E. P. Juozilaičiai

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Tarybų Lietuvoje 
1971 m. spalio 18 d. mirė

Eva Vilkelienė

ivalgybinin- 
sdavo, gali 
madienį ir 
nau Ventos 
i tik ryžtin- 
(šintis, dar 
is už savo

iau)

Jau penkeri metai praėjo nuo mūsų brangios ir 
mylimos Mamytės mirties.

Prisimename Tave, brangioji, su skausmu širdyse. 
Prisimename Tavo gražią šypseną, meilę ir puikias 
dainas, kuriomis visuomet mylėjai palinksminti visus 
savo gražiu balseliu. Brangioji, ilsėkis ramiai, o mes 
Tave visuomet prisiminsime.

Laval, Que., Canada
t

JONAS — sūnus 
JANINA — marti 

VILKELIAI

Vancouver, B. C.
Prieš porą savaičių staigiai 

susirgo “Laisvės” skaitytojas 
ir rėmėjas Stasys Dailidonis. 
Jo gyvenimo draugė pranešė, 
kad bus daroma operacija 
tulžiai išimti. Dabar tokios 
operacijos nėra pavojingos, 
bet kiekviena operacija yra 
nemaloni.

Linkiu Stasiui greitai pa
sveikti. A. G.

Montrealo kronika
LIGONIAI

F. Siuplevičius smarkiai 
susirgo, išvežtas greitosios 
pagalbos į Montreal General 
ligoninę.

L. Skripka paguldytas 
Belleshasse ligoninę.

Linkiu greit pasveikti.
A. Botyrienė sunkiai susir

go ir lankoma Reddy Memo
rial ligoninėj.

A. Požėrienė netikėtai puo
lė ir sulaužė kojos pirštus, 
buvo nuvežta į ligoninę.

F. Kaušakis turėjo operaci
ją R. Viktorijos ligoninėje, 
tuo pačiu sykiu gavo liūdną 
žinią iš Tarybų Lietuvos, kad 
ten mirė jo mylima sesutė.

Linkiu ligoniams greit pa
sveikti, o Kaušakių šeimai 
gili užuojauta.
ATVYKO

Iš T. Lietuvos atvyko Tani- 
ia Rindinienė, pas savo vyrą, 
nuolatiniam apsigy Vertimui.

Linkiu daug laimės naujoj 
šalyje.
SUSITUOKĖ

L. Vaitiekūnas susituokė 
su prancūzų tautos mergaite. 
Vestuvės buvo puikios Holi
day Inn viešbutyje. Jaunieji 
medaus mėnesį praleidžia 
Floridoje.

Daug laimės.
MIRĖ

Rugsėjo 26 d. mirė J. 
Juškevičius, 72 m. Paliko 
nuliūdime žmoną, sūnų, brolį 
ir keturis anūkėlius. Buvo 
gimęs Montreale.

Artimiesiams gili užuojau
ta, o velioniui lai būna lengva 
žemelė. J-na

i

ČiaQuitto, Equador.
įvyko žemės drebėjimas, ku- 
'ris nusinešė 7 gyvybes. Tai 
buvo vienas silpniausių žino
mų žemės drebėjimų.

Haverhill, Mass.
Mes, šių metų “Laisvės” 

vajininkės, A. Račkauskienė 
ir M. Sametis, jau pradėjome 
darbuotis ir jau pusėtinai 
sekasi, nes mums padėjo 
gerbiamas daktaras A. J. 
Palubinskas iš Kalifornijos. 
Jisai kiekvienais metais ap
lanko Lowell, Mass., mirusių 
tėvelių kapus. Tai ir pas 
mumis užvažiuoja. Ir ta pro
ga “Laisvei” paaukojo $50. 
Nes jis sakė, kad jo tėvelis 
mylėjo “Laisvę” ir skaitė. 
Sakė, kad ir jis myli “Lais
vę”.

Ir iš Floridos turėjome 
svečių. Tai E. J. Finenkai. Ir 
jie paaukojo.

Taipgi mūsų miestai Lynn, 
Lowell ir Lawrence gerai 
parėmė “Laisvę” ir atsinauji
no prenumeratas. Visiems 
didelis, nuoširdus ačiū.

Mes linkime sėkmės vi
siems “Laisvės” vajininkams 
ir vajininkėms.

Antosė Račkauskienė

Kviečiame visus atsilankyti

ST. PETERSBURG, FLA
Spalio 2 d. LCS salėje 

įvyko LLD 45 kp. mėnesinis 
susirinkimas. Pradėjo kuopos 
pirmininkė Adelė Pakalniš
kienė, o jį pravedė Jonas 
Mileris.

Kuopos valdyba pateikė ra
portą. Ad. Pakalniškienė, 
pranešė, kad rugsėjo mėnesi 
kuopos renginiai buvo sėk
mingi. Šios vasaros metu 
keletas mūsų organizacijų na
rių buvo išvykę atostogų į 
įvairias vietas. Jau visi sugrį
žo ir mūsų pobūviai bus 
gausesni. Finansų sekr. Julė 
Andriulienė pateikė raportą 
apie kuopos finansų bei narių 
stovį. Iždininkas Povilas 
Alekna sutiko su raportu. Iš 
renginių komisijos pranešimą 
pateikė P. Alekna. Visi pra
nešimai buvo priimti.

“Laisvės” vajininkas P. 
Alekna sakė: Kaip žinia, va
jus jau įpusėjęs, bandau pre
numeratas atnaujinti ir naujų 
gauti. Prašė visų kooperaci
jos.

“Vilnies” vajininkė Helena 
Sarkiunienė sakė: Pasisteng
siu atnaujinti prenumeratas, 
dirbsiu, kiek galėsiu. Prašė 
visų talkos. >

Kuopa atnaujino į Lietuvą 
tris “Laisvės”, ir tris “Vil
nies” prenumeratas. Taip pat 
vieną “Vilnį” į velionio Vinco 
Andriulio gimtinę — Stakliš-

Brockton, Mass.
Kazimera Cheraškienė, 

prisimindavo savo gyvenimo 
draugą Praną Cherašką, ku
ris mirė 1975 metais, paauko
jo į “Laisvės” 15-kos tūkstan
čių dolerių fondą $50. Didelis, 
nuožirdus jai ačiū.
LIGONIAI

A. Vaitiekūnienė, gyve
nanti 174 Winter St., jau 
begalėjo save prižiūrėti, tai 
pasidavė į St. Joseph Manor 
Home, 215 Thatcher Street. 
Skundžiasi, kad labai nuobo
du, kad niekas neaplanko . . .

Dorothy Delis randasi 
Woodridge House Nursing 
Home. Jau virš dveji metai 
kaip jinai tenai. Gerai, kad 
Dorothy dar pavaikščioja.
IŠ MŪSŲ VEIKLOS

Spalio 3 dieną įvyko LLD 6 
kuopos mėnesinis susirinki
mas pas Ch. Ustupą. Nedaug 
narių tedalyvavo.

Pirmininkas atidarė susi
rinkimą 2 vai. po pietų. 
Skaitytas protokolas iš gegu
žės mėnesio susirinkimo ir 
priimtas. Gauti laiškas ir 
pakvitavimas iš “Vilnies” ad
ministracijos, kad mūsų LLD 
6 kp. auką gavo ir dėkoja.

Nutartą iš kuopos iždo 
paaukoti į “Laisvės” 15-kos 
tūkstančių dolerių fondą $50.

Vajininkas S. Rainard ra- 
partavo, kad spaudos vajus 
eina gerai, kad visi skaityto
jai atsinaujina prenumeratas 
ir aukų prideda, kad mūšų 
laikraščiui gyvuotų. Aš ban
dysiu aplankyti visus.

Sekamas kuopos susirinki
mas įvyks lapkričio 7 dieną 2 

sval. po pietų pas Ch. Ustupą. 
Visiir visos raginami daly
vauti. ’ Sekr. S. Reinard

kių muziejui. Taipgi susirin
kimas nutarė iš kuopos iždo 
pasiųsti “Laisvei” ir “Vilnei” 
paramos po $500, ir Argenti
nos pažangiam laikraščiui 
“Vaga” $100.

Keletas žodžių apie mūsų 
sugrižusius iš Lietuvos turis
tus. Julė Andriulienė viešėjo 
Lietuvoje keletą savaičių. Ji 
papasakojo apie Lietuvos 
žmonių gražų gyvenimą. Sa
kė: Visa Lietuva sparčiai 
žengia progreso keliu. Ji 
perdavė geriausius linkėji
mus mūsų organizacijų na
riams ir pavaišino lietuviško
mis cigaretėmis ir saldai
niais.

Taip pat Jonas ir Margaret 
Mileriai pasveikino visus nuo 
Lietuvos žmonių ir visus 
pobūvio dalyvius pavaišino 
lietuviškais saldainiais. Var
du pobūvio dalyviy širdingas 
ačiū jiems.
PRANEŠIMAI

Spalio 16 dieną kuopos 
pobūvis-pietus 12 vai. po 
pietų, taipgi muzika, šokiai.

Spalio 23 dieną klubo pobū
vis-pietus 12 vai. Bus atžy-‘ 
mėta Amerikos 200 metų 
(nepriklausomybės sukaktis. 
Bus žymių kalbėtojų ir kon
certinė programa . Įvyks 
klubo salėje, 314-15 Ave. So.

Prašom visus įsitėmyti ir 
dalyvauti. V. Bunkienė

Detroit, Mich
APIE JURGIO IR SOFIJOS 
60 M. JUBILIEJŲ

Detroito ilgamečiai gyven
tojai Jurgis ir Sofija Nausė
dai atšventė savo šeimyniško 
gyvenimo 60 m. jubiliejų 
rugsėjo 25 d. Puota buvo 
suruošta per jų dukrą Albiną 
Lyben gražioje svetainėje. 
Valgiai, vaišės ir muziką, 
buvo šauniai prirengti. Į puo
tą buvo sukviesti jubiliatų 
giminės, vietiniai pažįstami 
bei draugai. Dalyvių buvo 
apie 150. Balevota iki vely- 
vaus vakaro.

Dalyviai nesigailėjo jubilia
tams gerų linkėjimų, geros 
sveikatos ir ilgo, linksmaus 
gyvenimo. Draugai Nausėdai 
turi puikiai išaugintus dukrą 
ir sūnų. Garbė dukrai už 
surengimą šio tėvams pa
gerbti pobūvio.

Kadangi abudu Nausėdai 
yra beveik visų pažangiųjų 
organizacijų nariai ir nuošir
dus pažangaus judėjimo rė
mėjai, tai ir dabar nesigailėjo 
paremti mūsų spaudą. Šio 
jubiliejaus proga jiedu paau
kojo laikraščiui “Laisvė" $40.

Aš nuo savęs irgi pareiškiu 
širdingus draugams Nause- 
dams linkėjimus geros svei
katos ir linksmaus ilgo gyve
nimo.

Jūs, draugai, džiaugiatės 
savo puikiai išaugintais ir 
išmokslintais dukra ir sūnu
mi, mes džiaugiamės jumis 
kaipo nuoširdžiais pažangaus 
judėjimo ir pažangios spau
dos rėmėjais.

Jūsų draugas,
J. K. AlVinas

LDS 74 kp. susirinkimas 
jvyko spalio 3 dieną Lietuvių 
svetainėje. Susirinkimas bu
vo gyvas. Visi nariai duokles 
užsimoka laiku.

Labai nemalonu, kad mirtis 
skina mūsų mielus tautiečius 
be jokio pasigailėjimo. Štai ir 
vėl mūsų 74 kp. neteko 
dviejų narių. Jie yra Charles 
Jukinis ir Petras Einoris. 
Kuopa reiškia nuoširdžią, gi
lią užuojautą jų šeimoms ir 
visiems jų artimiesiems. 0 
mirusiems tebūna lengva il
sėtis Dėdės Šamo žemelėje.

Nutarta turėti parengimėlį 
pietų formoje kuopos naudai, 
nes iždas sparčiai eina že
myn. Sis parengimas įvyks 
gruodžio 5 dieną Lietuvių 
svetainėje, 407 Lafayette St. 
Apie jį platesnis pranešimas 
bus vėliau.

Kuopa atsišaukia į LDS 
narius ir visus geros valios 
lietuvius stengtis įrašyti savo 
vaikus bei anūkus. O kurie 
nesate šios garbingos organi
zacijos nariai, įstokite. Dėl 
platesnių informacijų kreip
kitės į LDS valdybą.

Užbaigus kuopos reikalus, 
buvo labai gražios vaišės. 
Ant gražiai papuoštų stalų 
buvo įvairiausių skanėstų. 
Visų nuotaika buvo kuo pui
kiausia.

Puotelei baigiantis, pirmi
ninkas John Rigley pranešė 
pobūvio tikslą, kad tai yra 
išleistuvės mūsų kuopos my
limo nario John Gresh ir jo 
žmonos Onos Eicke, kuriuodu 
išvyksta apsigyventi saulėto
je Floridoje. Visi dalyviai 
buvo pirmininko iškviesti 
tarti žodį kitą. Visi draugės ir 
draugai nesigailėjo jiems 
nuoširdžių linkėjimų.

Pagaliau buvo iškviestas 
pakalbėti ir John Gresh. Jis 
kalbėjo žymiai plačiau, pri
mindamas praėjusius laikus 
ir nuotykius, kiek daug 74 
kuopa yra surengus? koncer
tų, vakarienių ir kitokių pa
rengimų. Taipgi pabrėžė, kad 
kadaise gyvavo LDS jaunuo
lių kuopa, Ir mūsų Jonas 
visada ir visur dalyvavo. Bet 
dabar, aplinkybių verčiamas, 
turi palikti savo gyvenvietę, 
kuopos draugus, gerus bičiu
lius. Jonas Gresh kalbėjo 
labai jaudinančiai . . . Kai 
kurių dalyvių akyse net žibė
jo “sidabro” lašeliai.

Draugė Ona Eicke ne per 
ilgai dalyvavo su mumis, 
tačiau ji suspėjo įsigyti daug 
meilės mūsų kuopoje. Reikia 
pasakyti, kad Ona nepapras
tai malonaus būdo moteriškė, 
su kiekvienu ji suranda bend
rą pokalbį. Ji visada linksma, 
jos veiduose visados švyti 
maloni šypsena. Bet štai tas 
malonus, nuoširdus bendra
vimas pasibaigė, ir ta mūsų 
miela linksmutė Ona su savo 
mylimu Jonu mus palieka

Mes, LDS 74 kp. nariai, su 
šilta meile atsisveikindami, 
linkime jiems naujoje vietoje 
daug sėkmės, malonaus ve
dybinio gyvenimo.

Mes jus visados prisiminsi
me ir lauksime, kad mus 
sveiki aplankytumėte. Š. Z.

Haverhill, Mass.
SUNKUMAI SU PASTOGE

Pirmiau norėjau parašyti, 
bet dėl tam tikru priežasčių 
to padaryti negalėjau.

Susirasti tinkamą gyveni
mui vietą pusėtinai sunkus 
darbas. Kur aš seniau gyve
nau, ta vieta buvo labai 
apleista ir visi 14 gyventoju 
buvome priversti iš jos išsi
kraustyti.

Susiradau kitą vietą. Bet 
daug kur reikia pataisyt. 
Namo savininkas žadėjo pa
taisyt. Buvo penktadienis. 
Susikrausčiau šeštadienį, 
niekas nepataisyta. Nėra kur 
dėtis. Maniau, gal ateis ir 
pataisys. Šeštadienis — nė
ra, sekmadienis ir pirmadie
nis vis nėra. O čia gyvent 
negalima. Ieškau kitos vie
tos. Suradau, ir sekantį 
penktadienį jau buvau naujo
je vietoje. Vieta gera, ir 
atrodo, kad viskas gerai, 
nors turėjau daug darbo.

Ta metų našta susikrovė 
ant pečių, kaip garnio lizdas. 
Jau užžengiau ant devinto 
metu kryželio. Žingsniai 
trumpesni ir retesni. Tai 
buvo sunkus darbas. . .

“Laisvės” vajaus reikalais
Mūsų miesto ilgametes 

“Laisvės” vajininkės A. Rač
kauskienė ir M. Sametis išva
žiavo ilgon ir garbingon kelio
nėn atnaujinti “Laisvės” užsi
baigusias prenumeratas ir 
gauti naujų skaitytojų. Tai 
labai garbingas darbas. Bet 
būtų gerai, ir pasekmės būtų 
geresnės, jeigu prie to darbo 
prisidėtų visi “Laisvės" mylė
tojai. Taigi, aš raginu visus, 
kiek kas gali, vajininkėms 
pagelbėti ir pagal išgalės 
prisidėti su auka. Bandyki
me, kad “Laisvės” vajus būtų 
visapusiškai pasekmingas ir 
kad galėtume visi tuomi pasi
džiaugti. Darbininkė

Binghamton, N. Y.
VISŲ DĖMESIUI

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo (LDS) 6 kuopos 
vakarienė ir filmų rodymas 
įvyks spalio 30 d., 5 vai. 
vakare. Filmai bus labai įdo
mūs — iš Lietuvos.

Į šį svarbų parengimą tikie- 
tai jau platinami. Įsigykite 
juos iš anksto, kad būtų 
galima geriau prisirengti, 
kad nebūtų jokių trūkumų.

Visi kviečiami dalyvauti ir 
smagiai laiką praleisti.

M. Lynn

DORCHESTER, MASS.

Mirus

Alekui Kandraškai
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Anelei, dukrai 

Reginai, seserims, broliams ir visiems artimiesiems 
Amerikoje ir Lietuvoje. Mes liūdime,netekę LLD 7-os 
apskrities organizatoriaus Massachusetts valstijoje.

LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 
85 KUOPOS NARIAI 

Haverhill, Mass.

FLORAL PARK, N. Y.

Mirus

Domininkui M. Šolomskui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Karolinai, dukrai 

Ann ir visiems artimiesiems.

JOHN ir ALDANA KATINAS 
URŠULE BERNOTIENĖ

Woodhaven, N.Y.

/
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Glaudi prie širdies sūnų . . .
(Iš 1-mo pusi.) 

pasipuošę Tryškių mokslei
viai. Budėjo P. Buknio gimi
nės — sesei’s Agnieškos sū
nus Jonas Zableckis su žmo
na Vanda, sesers Onos duktė 
Marytė Jurgutienė ir jos 
vyras Adomas, daugelis P. 
Buknį pažinojusių Tarybų 
Lietuvos žmonių.

Užgrojo orkestras ir iškil
minga laidotuvių eisena nusi
driekė per miestelį. Mokslei
viai, jaunimas su gėlėmis ir 
vainikais, didelė minia žmo
nių palydėjo P. Buknio pele
nus į amžinojo poilsio vietą 
Tryškių kapinėse.

Kapuose įvyko gedulo mi
tingas, kurį pradėjo “Tėviš
kės” draugijos pirmininkas 
Pranas Petronis.

“Daug žmonių, kuriuos pa
gimdė ir išaugino Lietuvos 
žemė, — kalba P. Petronis, 
— buvo vargo priversti palik
ti ją ir ieškoti laimės bei 
duonos tolimuose kraštuose. 
Vienas tokių Lietuvos žemės 
sūnų buvo Pranas Buknys- 
Pinskis. Šiandieną po dauge
lio ilgų kelionių, mylimos 
žmonos rūpesčiu, jo palaikai 
amžiams ras poilsi gimtoje 
žemėje, tarp Žemaitijos kal
vų ir gojų”.

Kalbą prie kapo pasakė 
žinomas visuomenės veikė
jas, rašytojas Justas Palec
kis:

“Pranas Buknys išvažiavo į 
Ameriką ne vien tik sau 
laimės ieškodamas. Kiti va
žiavo tik turtų sau užsidirbti, 
o jis buvo tikras darbininkų 
klasės atstovas, visą gyveni
mą kovojo už darbo žmonių 
reikalus..

Man teko trumpai su juo 
susitikti tik nuvažiavus į 
Ameriką, bet aš visada girdė
jau jo pavardę. Jis buvo 
pažangaus Amerikos lietuvių 
judėjimo dalyvis, “Laisvės” 
laikraščio atstovas. Jis visa 
širdimi buvo su Lietuva, su 
jos žmonėmis, — kalba J. 
Paleckis. — Šiandien mes 
išnešėm urną, orkestras su
grojo gedulo giesmę, kurioje 
Janonis pasakė: 
“Geresnio paminklo

didvyriams nebus 
Kaip vykdymas jų idealo”.
Mes toliau tęsime savo 

darbus, savo gyvenimą, dėl 
kurio darbo žmonės yra kovo
ję ir laimėję. Jų tarpe ir 
Pranas Buknys. Žemaičių že
mės vardu lenkiu galvą prieš 
JI .

Žodį taria Vilniaus univer
siteto dėstytojas Laurynas 
Kapočius:

— Aš, gal būt, vienas čia, 
Lietuvoje, seniausiai pažįs
tančių Praną Buknį. Jau dau
giau kaip prieš 30 m., dirbant 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose, teko susipažinti su

“Laisvės” administracija, ku
rioje dirbo Pranas Buknys. 
Kada tik neužsukdavau į 
“Laisvę”, visada jį ten rasda
vau.

Pranas Buknys — vienas 
seniausių Amerikos lietuvių 
laikraštininkų. 1916-1917 m. 
spaudoje jau galima rasti jo 
straipsnius, korespondenci
jas iš tų vietovių, kuriose jis 
gyveno.

Pranas Buknys buvo vienas 
tų asmenų, kurie padėjo taip 
pat sutelkti milžinišką masę 
archyvinės medžiagos iš JAV 
lietuvių gyvenimo, — toliau 
kalba L. Kapočius. — Mes 
šiandien Lietuvoje, istorinės 
medžiagos saugyklose turime 
tokių archyvinių dokumentų, 
kurių niekur kitur jau negali
ma gauti. Mes tikrai galime 
pasidžiaugti šia medžiaga 
apie Amerikos lietuvius.

Aš labai džiaugiuosi, kad 
Telšių rajono partinis ir vyk
domasis komitetas padėjo 
daug nuoširdžių pastangų ir 
taip gražiai pagerbė savo 
sūnų, laidojant jo palaikus. 
Jis to vertas”.

Kalbėjo universiteto dėsty
tojas Robertas Žiugžda:

“Mes šiandien čia į paskuti
nę poilsio vietą palydime 
Amerikos darbininkų judėji
mo veikėją. Visą gyvenimą 
jis kovojo ne tik už savo 
krašto, bet ir už visų darbo 
žmonių reikalus, juos giliai 
suprato. Jis labai mylėjo 
Lietuvą. Man teko daug kar
tų su juo susitikti būnant 
Jungtinėse Valstijose. Ir vi
sada pirmas klausimas būda
vo: kas naujo Lietuvoje? 
Lietuva ir “Laisvė” buvo du 
jam brangiausi dalykai, ku
riais jis rūpinosi.

Pagaliau jis grįžo į savo 
tėvų žemę. Ilsėsis netoli savo 
tėvų kapo, savo gimtosiose 
apylinkėse”.

. . . Tėvyne mano, Lietuva!
Glaudi prie širdies savo 

sūnų.
Tokios kaip tu — 

nėra ir nebūna!
Skamba eilėraščių posmai, 

gedulinga muzika. Urna nu
leidžiama į jai skirtą vietą, 
uždengiama marmuro plokš
te. Tryškių kapinėse iškyla 
naujas gėlėse ir vainikuose 
skendintis kapas su juodo 
marmuro paminklu, kuriame 
užrašyta:
Pažangus Amerikos lietuvis 

Pranas Buknys 
1888-1975

Žmonės nulenkia galvas ir 
tylomis skirstosi iš kapų. 
Tačiau iškilęs monumentas 
niekada neliks jų užmirštas. 
Čia visuomet žydės gėlės iš 
toli parkeliavusiam Žemaiti
jos sūnui, jo aplankyti ateis 
tūkstančiai žmonių.

Rūta Butkutė

LAISVE

Šiomis dienomis New Yorko Valstybinio Universiteto ir 
Maskvos Universiteto tapo pasirašyta tarp mokslininkais 
pasikeisti sutartis. Su tuo prasidės tarpe šių dviejų aukštų 
mokslo įstaigų platus mokslinis bendradarbiavimas.

Sutartis pasirašyta Maskvoje.
Nuotraukoje: sutartį pasirašo Maskvos Universiteto 

rektorius Rem V. Khokhlov (kaijėje) ir New Yorko 
Universiteto reikalų vedėjas Ernest C. Royer.

KVIEČIAME
“Laisvės” Bendrovės koncertas įvyks lapkričio 14 d., 2 

vai. po pietų Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

Meninei daliai išpildyti pakviesti sekami: Hartfordo 
Laisvės Choras vadovybėje Wilma Hollis, vietinis Aido 
Choras vadovybėje Mildred Stensler, abiejų chorų solistai, 
taipgi Irene Janulis iš Palmer, Mass., Gertrude Raškauskas 
iš Waterbury, Conn, ir Leon Yonik iš Kingston, N. Y.

Po meninės programos bus pietūs. Auka $6.

Niujorkiečiai sutiks 20 asmenų 
grupę iš Lietuvos

Spalio 25 d., pirmadienį, įvyks susitikimas su amerikiečių 
pakviestąja 20 asmenų grupe iš Lietuvos. Tai bus 6 vai. 
vakare pas V. Belecką, Winter Garden, 1883 Madison St., 
Brooklyn, N. Y., Ridgewoodo dalyje.

Kaip jau buvo pranešta, šioje grupėje yra operos solistė 
G. Apanavičiūtė, dainininkai V. Kuprys, E. Kodis ir J. 
Giriotas, birbyninkas J. Bakauskas, kanklininkė E. Poškutė 
ir kiti. Aišku, jie mums duos tokį koncertą, kokį vargiai 
kada girdėjome.

Kas norite dalyvauti, prašome iš anksto pranešti. Bus 
duodami pietūs. Skambinkite: EV 2-6440 bei MI1-6887.

Dailės Mylėtojai

FLORAL PARK, N. Y.

Mirus

Domininkui M. Solo II skui
Reiškiame širdingą užuojautą žmonai Karolinai, 

dukrai Ann ir visiems artimiesiems.

A. ir A. GILMAN 
CAROLINE GILMAN

Pramogų kalendoriusLLD VETERANAS

Laurelton, N. Y.

FLORAL PARK, N. Y.

Minis

Domininkui M . Snlnmskui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Karolinai, dukrai

Ann ir visiems artimiesiems bei draugams.
J. Grybas G. Wareson
J. Augutienė W. B. Keršuliai
O. Čepulienė A. S. Bukas
J. Pužauskas A. I. Bimbai
M. E. Liepai L. Lason
B. N. Skublickai A. Gustaitytė
K. Petrikienė W. Misiūnas
O. Babarskienė K. Bender
J. Lazauskienė A. J. Katinas
J. Orman U. Bernotienė
A. Rainienė J. Mikaila

Į P. N. Ventai W. A. Malin
i A. Yakstis J. Siurba

K. Rušinskienė E. N. Jeskevičiūtė !
A. Young I. Mizarienė !

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

Daugęlį metų Lietuviu Li
teratūros Draugijos spausdi
namus raštus pasirašydavo 
vienas ir tas pats jos centro 
komiteto sekretorius — Do
mininkas Šolomskas. Šias pa
reigas draugijoje jis pradėjo 
eiti 1931 m. ir išdirbo 22 
metus. Tai buvo vaisingas, 
didelio užmojo LLD veiklos 
laikotarpis, tad ir D. Šoloms- 
ko nuopelnai literatūrinei ir 
kultūrinei pažangių tautiečių 
veiklai yra išskirtini. 1913 m. 
atvykęs į JAV, D. Šolomskas 
netrukus (1915 m.) įstojo į 
Lietuvių socialistų sąjungą. 
Nuo 1916 m. — aktyvus 
pažangios lietuvių spaudos 
bendradarbis. 1930 m. pradė
jo dirbti “Laisvės” redakcijo
je ir ilgus dešimtmečius išliko 
laikraščio darbuotojas, jo 
“štabo” narys.

D. Šolomskas paliko pėdsa
kus ir literatūriniame gyveni
me. Jis parašė apsakymų 
Lietuvos valstiečių ir JAV 
lietuvių darbininkų gyvenimo 
temomis (“Atlaidai”, “Pasku
tinis streikas”, “Mirtis ant 
ratų” ir kt.). Išvertė į lietuvių 
kalbą D. Furmanovo, F. 
Gladkovo, A. Serafimovi- 
čiaus, A. Novikovo-Pribojaus 
ir kitų rusų rašytojų kūrinių. 
Išleido publicistikos ir mokslo 
populiarinimo knygų: “Naujo 
karo gaisras” (1932), “Kelias į 
šviesą” (sudaryta 1935 m.), 
“Pasakojimai iš istorijos’’ 
(1955) ir kt. Daug D. Šoloms- 
ko publicistinių raštų sukaup
ta JAV pažangios lietuvių 
spaudos komplektuose. Nors 
vėliau D. Šolomskas pasi
traukė iš aktyvios organizaci
nės bei žurnalistinės Veiklos, 
tačiau ir pastaraisiais metais 
“Laisvėje” bei kitur yra pa
skelbęs straipsnių, o jo ilga

metės veiklos, kad ir likusios 
praeityje, nuopelnai prisi
mintini ir šiandien.

Rugpiūčio 15 d. Šolomskui 
sukanka 80 metų. Gimė Bū
dos kaime (dabar Prienų 
raj.). Lietuvoje baigė pra
džios mokyklą (Užuogastyje, 
tame pačiame Prienų rajone). 
Kaip dažnas JAV pažangus 
lietuvis, daug lavinosi, švie
tėsi ir sugebėjo iškilti į 
pajėgius kultūros darbuoto
jus.

D. Šolomskas aktyviai da
lyvavo ir antifašistinėje pa
žangiečių kovoje, prisidėda
mas prie įvairių jos renginių 
organizavimo.

V. Kazakevičius

Moterų klubo 
narėms

Antradienį, spalio 19 d., 
1:30 vai. po pietų įvyks 
Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimas Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Prašome susirinkti skait
lingai. Valdyba

SPALIO 17 D.
Hartford, Conn. — Lietu 

vių Moterų Klubas ruošia 
“Laisvės” fondo naudai pa
rengimą su maistu ir menine 
programa. Pradžia 1 vai. po 
pietų. Vieta: 157 Hungerford 
St. Visi kviečiami
SPALIO 25 I).

iš Lietuvos atvykusių 20 
asmenų grupės priėmimas. 
Tai bus pirmadienį, 6 vai. 
vakare, V. Belecko Winter 
Darden, 1883 Madison St., 
Brooklyn, N. Y. Kviečia Dai
lės Mylėtojai. Bus duodami 
pietus.

LAPKRIČIO 14 D.
‘‘Laisvės’' Bendrovės meti

nis koncertas ir banketas. 
Pradžia 2 vai. Vieta: Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. \ . Auka: $6.

New Yorkas. — Čia ligoni
nėje buvo operuotas senato
rius Hubert Humphrey. Jam 
išėmė vėžio paliestą tulžį. 
Sakoma, kad operacija pui
kiai pavyko ir kad Humphrey 
galės ir toliau eiti senatoriaus 
pareigas.

New Yorkas. — Šiemet 
New Yorko miesto universi
tetą baigusių vaikinų ir mer
ginų skaičius 25 proc. mažes
nis, negu pernai baigusiųjų. 
Pernai mokslą baigė ir diplo
mus gavo 12,736, o šiemet 
tiktai 9,519.

Dorothy Kathleen Benham

Mr. M. Rifkin, President of the old tellable firin 
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.

officially informs its numerous clients 
that the sending of

DUTY-PREPAID GIFT PARCELS 
to relatives in USSR

is continuing as it has been during the past 45 years.

Every parcel is insured.
There is nothing to be paid by the recipient.

The sending of a gift parcel is the best way to bring joy 
to your relatives for Easter.

Parcels are accepted in the following offices and 
branches:

Globe Parcel Service, Inc.
723 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106

Tel.: [2151-925-3455
NEW YORK CENTRAL OFFICE:

240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001
Tel.: [2121-725-2449

BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 
(301)—DI2-2374
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 West Chicago Avenue
(312) —235-7788
CLEVELAND, OHIO 44109 
3491 West 25 St.
(216)—741-8082
DETROIT, MICH. 48210 
6720 Michigan Avenue
(313) —894-5350
ELIZABETH, N. J. 07201 
956 A Elizabeth Avenue 
(201)—354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Campau Avenue 
(313)—365-6350
LOS ANGELES, CAL. 90026 
2841 Sunset Blvd.
(213)—413-0177
MIAMI, FLORIDA 33138 
7612 N. E. 2-nd Avenue 
(305)—757-6704
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Avenue N. E. 
(612)—788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Avenue 
(203)—224-0829
NEW YORK, N.Y. 10003 
101 First Avenue
(212)—OR4-3930

CLEVELAND, OHIO 44134 
5432 State Rd.
(216)—749-3033
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Str.
(215)—925-8878
ROCHESTER, N. Y. 14621 
681—683 Hudson Avenue 
(716)—544-2151
SAN FRANCISCO, CAL. 94122 
1236 Ninth Avenue 
(415)—564-7981
SEATTLE, WASH. 98125 
115516th Place N. E.
(206)—EM3-5556
SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Avenue 
(201)—257-2113
VINELAND, N. J. 08360 
ParishHall, West Landis Ave. 
(609)-696-9796
WORCESTER, MASS. 01605 
82 Harrison Str.
(617)—798-3347
BROOKLYN, N. Y. 11222 
72 Nassau Avenue 
(212)-389-6747
WHEAT RIDGE, COLO. 80033
4330 Quay Str. 
(303)-422-4330
SYRACUSE, N. Y. 13204 
318 S. Wilbur Avenue 
(315-476-6958

CHICAGO, ILL. 60632
4065 Archer Avenue 
(312)—YA7-5980

Request our new duty list.

Dorothy Kathleen Ben
ham, the 20 year old Minne
sota girl who was crowned 
“Miss America 1977”, de
scribes herself as an old 
fashioned girl who does not 
believe in smoking, gam
bling, drugs, abortion or 
premarital sex.

♦ * *
You can go to college on 

Saturdays and Sundays. 
More and more schools are 
adding weekend courses.

* ♦ ♦
The Friends of the Paul 

Robeson Archives is sponsor
ing an “Artists” tribute to 
the life of Paul Robeson” at 
Carnegie Hall on Monday, 
October 18th at 7:30 p. m. 
This will be the first major 
memorial to Robeson in New 
York City since his death on 
January 23rd of this year.

* ♦ *
To save money The New 

York Public Library is now 
open only 43 hours a week. In 
1971 it was open 87 hours a 
week. It is closed on Thurs
days, as well as Sundays; 
until 1971 it was open every 
day of a year.

* * ♦
In the Daily News someone 

writes: “I am with President 
Ford all the way. We all have 
to pitch in and get the 
economy back in the black. I 
know a few families must 
suffer, but just think how 
great things will be in 1977. 
By the way, my kids need 
shoes and books for school, 
and my unemployment check 
is late. So I was wondering if 
Mr. Ford could loan me a few 
bucks — just until 1977, or 
1978”.

Another person in the 
same column Voice of the 
People says: “What choice do 
we have? Vote for Ford and 
get a “Dole”. Vote for Carter 
and settle for peanuts. We 
dedicated Americans are 
surely at the crossroads in 
this bicentennial year”.

There is a choice. Vote for 
people’s candidates — Gus 
Hall for President and Jarvis 
Tyner for Vice President. Use

i




