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A. BIMBA
Jau nebe už kalnų “Lais

vės” metinis koncertas. Jis 
įvyks lapkričio 14 dieną. Bus 
graži ir įvairi dainų progra
ma. Apart mūsų šauniųjų 
vietinių aidiečių, ir vėl pa
kviestas Hartfordo Laisvės 
Choras su jo solistais. Be to, 
po dainų programos bus pir
mos klasės vaišės.

Tikimės svečių ir viešnių iš 
visos plačiosios apylinkės, 
jau nekalbant apie vietinius 
lietuvius.

Didžiosios Fordo korpora
cijos 175,000 darbininkų bai
gė streiką ir .sugrįžo į darbą. 
Juos reikia nuoširdžiausiai 
pasveikinti. Jie ryžtingai ko
vojo ir gana daug laimėjo 
algų pakėlime ir pagerinime 
darbo sąlygų. Geras pavyz
dys kitų automobilių gamy
bos korporacijų, kaip Chrys
ler, General Motors, Ameri
can, darbininkams.

Nors tįkimasi, kad šios 
korporacijos sutiks su Fordo 
darbininkų iškovotomis sąly
gomis ir pasirašys naujas 
sutartis geruoju, bet gali ir 
pasipriešinti. Tada turėtų bū
ti streiko pagalba priverstos 
priimti.

Jungtinė Automobilistų 
Unija esanti pasiruošusi ir 
tokiai galimybei.

Kalbant apie Fordo darbi
ninkų streiką ir laimėjimus, 
pažangiečių dienraštis “Daily 
World” pataria visiems orga
nizuotiems darbininkams 
aukštai iškelti 30 valandų 
darbo savaitės šūkį ir už jį 
kovoti. Laikas pribrendęs. 
Prie dabartinės technikos ko
vą už trumpesnes darbo va
landas yra kova prieš siautė
jantį nedarbą.

Ką šiuo reikalu galvoja 
didžiosios darbo unijos? Ko
dėl nesigirdi, kad Amerikos 
Darbo Federacija-Industri- 
nių Organizacijų Kongresas 
su savo 14 milijonų narių 
imtųsi šio žygio? Juk šimtai 
tūkstančių organizuotų dar
bininkų slankioja gatvėmis 
be darbo, o kai kiti jų broliai 
ir sesės priversti dirbti 40, ar 
net 45 valandas savaitėje.

Baisioje Kubos lėktuvo ne
laimėje žuvo 73 nekalti žmo
nės. Premjeras Fidel Castro 
kaltina Jungtinių Valstijų 
Centrinę Žvalgybos Agentū
rą. Esąs jos agentų pasidar- 
biavimo rezultatas.

Labai galimas daiktas. Juk 
jeigu jis neturėtų įrodymų, 
tokio kaltinimo nekeltų.

Castro taipgi pareiškė, kad 
Kuba nutraukia 1973 metais 
tarp Kubos ir Jungtinių Val
stijų pasirašytą sutartį, ku
rioje abiejų šalių pasižadama 
kartu kovoti prieš lėktuvų 
arba laivų grobimus. Tokiais 
savo agentų žygiais, kaip ši 
lėktuvo nelaimė, sako Cast
ro, Jungtinių Valstijų vyriau
sybė tą sutartį sulaužė.

Tai buvo gera, praktiška 
sutartis. Nuo to laiko iki šios 
nelaimės su Kubos lėktuvu 
neįvyko joks nei vienoje, nei 
kitoje pusėje užgrobimas.

Žinoma, mūsų valstybės 
sekretorius Henry Kissinge-
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Pagerbtos ir apdovanotos 
Lietuvos motinos

Devyniolikoje valstijų ant baloto ARABAI KOVOJA 
VIENI PRIEŠ KITUS

Vilnius. — Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios \ Tarybos 
Prezidiumo 1976 m. rugsėjo 
29 d. Įsaku TSRS ordinais ir 
medaliais apdovanota 118 
daugiavaikių motinų.

“Motinos šlovės” I laipsnio 
ordinu apdovanotos daugia
vaikės motinos: Kapsuko ra
jono — Natalija Juočienė, 
Kelmės rajono — Ona Nyde- 
rienė, Kretingos rajono —

JAV žvalgyba 
rekrutavo nacius 
kriminalistus!

Imigracijos ir Natūralizaci
jos Tarnyba atidengė, kad 
šios šalies Centrinė Žvalgy
bos Agentūra (ČIA) rekruta
vo nacius karo kriminalistus, 
šnipinėti prieš Tarybų Sąjun
gą. Vienas tokių rekrūtų, 
kaltinamas išžudyme šimtų 
nekaltų žmonių, dabar gyve
nantis Californijoje, Edgars 
Laipenieks prisipažino, kad 
ČIA jį sukrekrūtavo šnipinėti 

Edgard Laipenieks
prieš Tarybų Sąjungą. Jį 
žvalgyba atvežė į Ameriką ir 
užtikrino, kad jis nebus per
sekiojamas arba baudžiamas 
už papildytas žmogžudystes. 
Jis turi ir žvalgybos jam 
tokio užtikrinimo laišką.

Nežinia, kiek nacių krimi
nalistų ČIA pavertė antitary
biniais šnipais.

ris Castro kaltinimą griežtai 
paneigia.

Vartau Tarybų Lietuvoje 
leidžiamo puikaus žurnalo 
“Mokslas ir Technika” š. m. 
9-to numerio puslapius ir 
mastau: Ir ko tie šių dienų 
mokslininkai nebesugalvos! 
Antai, 31-mam puslapyje 
straipsnis “Skraidantys trau
kiniai” su nuotraukomis. 
Traukiniai be ratų?! Taip, 
traukiniai be ratų. Ir dar 
kokie traukiniai! Dar daug 
greitesni ir gražesni už da
bartinius gremėzdiškus trau
kinius su ratais.

O 35-tam puslapyje trum
pas straipsnelis: “Ar greit 
gyvensime kosmose (erdvė
je)?” Ateis laikas, kai kaimai 
ir miestai bus steigiami aukš
tai, aukštai erdvėje, tai yra 
kosmose!

Tokiam miestui kosmose 
jau esąs gatavas ir projektas, 
kurį paruošė ne koks nors 
atklydėlis nuo Marso, bet 
mūsų Amerikos žymusis 
mokslininkas Dz; O‘Nilas.

Tik, žinoma, labai gaila, 
kad tos dienos, kai miestai ir 
kaimai bus statomi kosmose, 
veikiausiai nebesulauks nė 
vienas dabartinis šios mūsų 
ašarų pakalnės gyvento
jas . . .
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Regina Riepšienė ir Šakių 
rajono — Marijona Grigutie- 
nė.

“Motinos šlovės” II laipsnio 
ordinu apdovanotos daugia
vaikės motinos: Biržų rajono 
— Valė Lipkienė, Kapsuko 
rajono — Galina Majauskie- 
nė, Kretingos rajono — Ag- 
rapina Normantienė, Šakių 
rajono —- Anelė Petrūnaitie- 
nė Ragažinskienė ir Zarasų 
rajono — Hilda Albrecht.

“Motinos šlovės” III laips
nio ordinu apdovanotos 12 
daugiavaikių motinų.

Į laipsnio “Motinystės me
daliu” apdovanotos 35 dau
giavaikės motinos ir II laips
nio “Motinystes medaliu” —- 
61 daugiavaikė motina.

ELTA

Prezidentas 
užgyrė ir pasirašė

Washingtonas. — Prezi
dentas Fordas pasirašė Kon
greso priimtą įstatymą, ku
riame iš federalinio iždo ski
riama du bilijonai ir šimtas 
milijonų dolerių ($2,100,000,- 
000) gydytojų paruošimui. 
Šalyje stoka gydytojų. Pagal 
įstatymą, daugiausia bus 
stengiamasi gydytojais aprū
pinti mažmiesčius, kuriuose 
ir jaučiama gydytojų stoka. 
Mat, tokiose vietose sunku 
gydytojams iš praktikos galą 
su galu sudurti, todėl jie 
spiečiasi į didmiesčius.

Šis Kongreso priimtas bi- 
lius yra vienas iš socialiniai 
naudingų bilių sumanymų, 
kurio prezidentas Fordas ne
drįso vetuoti (atmesti). Ypač 
būtų nepraktiška prezidenti
nių rinkimų išvakarėse.

Čilėje fašistinės 
represijos dar 
padidėjo

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų komisija, 
kuri tyrinėjo Čilėje po milita- 
rinio perversmo padėtį, savo 
raporte sako, kad toje nelai
mingoje šalyje fašistinės re
presijos dar padidėjo, kad 
visiškai yra užgniaužtos viso
kios demokratinės žmogaus 
teisės, kad žmonės areštuoja
mi, kankinami ir deportuoja
mi. Komisija sako, kad tokia 
padėtis neturėtų būti tole
ruojama mūsų laikais jokioje 
šalyje. Represuojami visokių 
pašaukimų žmones, jų tarpe 
ir dvasiškiai.

Komisija sako, kad per 
tyrinėjimą ji apklausinėjo 
šimtus žmonių. Jie visi liudijo 
tą patį.

Komisija pataria Jungti
nėms Tautoms panaudoti 
ekonominį spaudimą prieš Či
lės diktatorius, kad jie repre
sijas nutrauktų.

Ryšiai tarp Airijos 
ir Lenkijos

Varšuva. — Pirmą kartą 
mūsų eroje įsteigti diplomati
niai ryšiai tarp Airijos ir 
socialistinės Lenkijos. Greitu 
laiku bus apsikeista ambasa
doriais.

Tai Jungtinėse Tautose 
tarp Lenkijos užsienio reika
lų ministro Stefan Olszowski 
ir Airijos užsienio reikalų 
ministro Garret Fitzgerald 
pasitarimo rezultatas.

New Yorkas. — Vėliausi 
pranešimai rodo, kad Komu
nistų Partijos prezidentiniai 
kandidatai oficialiai bus ant 
baloto 19 valstijų ir District 
of Columbia, tai yra Wa
shingtone, šalies sostinėje. 
Dar esą vilties laimėti ant 
baloto vieta ir Connecticut 
valstijoje. Čia jau seniai 
įteikta valstijos sekretoriui 
22,189 piliečių parašų, nors 
įstatymai tereikalauja 
14,093. Bet valstijos viršinin

Lietuvis pabėgėlis baisus 
karo kriminalistas?

Dienraštis “The Hartford 
Times” (spalio 14 d.) plačiai 
rašę apie ten gyvenantį lietu
vį pabėgėlį' Bronių (Bruno) 
Kaminską. Imigracijos ir Na
tūralizacijos Tarnyba jį kalti
na, kad jis per nacių okupaci
ją Lietuvoje 1941 metais 
dalyvavo su naciais žydų 
skerdime. Buvę jų nužudyta 
apie 600 žydų!

Jis būsiąs apklausinėjamas 
New Britain Superior Cour- 
te. Diena nepaduodama.

Dienraštis sako, kad nese
niai į Izraelį buvo nuvykę iš 
Amerikos advokatai apklau
sinėti liudininkus apie Ka
minsko veiklą karo metu. Į 
Kaminsko apklausinėjimą bū

Demokratų-Republikonų 
viceprezidentiniai kandidatai

Sen. Walter Mondale Sen. Robert Dole
Spalio 15 d. vakare per televizijos tinklus milijonai 

amerikiečių klausėsi debatų tarp didžiųjų kapitalistinių 
partijų viceprezidentinių kandidatų-demokratų kandidato 
sen. Mondale ir republikonų kandidato sen. Dole. Debatus 
suruošė ir visas lėšas padengė taip vadinama Moterų 
Balstuotojų Lyga.

Debatoriai sušilę gynė ir gyrė savo lyderius prezidenti
nius kandidatus: Mondale balsuotojams piršo Jimmy 
Carter, o Dole Gerald Fordą.

Kas liečia didžiuosius klausimus, kurie siejasi su 
opiausiais Amerikos liaudies interesais, jie tiktai pakartojo 
Carterio-Fordo debatuose pareikštas nuomones. Ypatingai 
abudu debatoriai vėl ir vėl kartojo, kad jie, kaip ir jų 
lyderiai, stoja už Amerikos neribotą ginklavimąsi, už 
Amerikos vadovaujamą militarinį vaidmenį visame pasauly
je, prieš bet kokį mažinimą lėšų militariniams reikalams.

kai labai nenori komunistų 
kandidatų pripažinti teisėtais 
ir ieško visokių priekabių 
juos atmesti.

Įdomu tas, kad iš tų 19 
valstijų 4 yra pietinės. Ant 
baloto komunistų kandidatai 
bus Tennessee, Alabama, 
Louisiana ir Kentucky.

1972 metais prezidentiniuo
se rinkimuose Komunistų 
Partijos kandidatai buvo ant 
baloto tiktai 12 valstijų.

sią iš Izraelio pristatyta gru
pė liudininkų, kurie patvir
tinsią šio lietuvio pabėgėlio 
baisius nusikaltimus.

“The Hartford Times” sa
ko, kad jeigu Kaminskas bus 
rastas ir pripažintas kaltu, jis 
gal bus išdeportuotas į Lietu
vą ir ten teisiamas.

Dienraštis taipgi priduria, 
kad šiandien Jungtinėse Val
stijose randasi 77 panašūs 
karo kriminalistai. Kiek jų 
tarpe yra lietuvių, arba Lie
tuvoje gimusių, augusių ir 
ten padėjusių naciams skersti 
žydus ir tarybinius lietuvius, 
dienraštyje nepaduodama. 
Gal paaiškės laike Kominsko 
apklausinėjimo.

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Generalinė
je Asamblėjoje Libano dele
gacijos pirmininkas Edouard 
Ghorra labai aštriai pasmer
kė palestiniečių partizanus. 
Už tokias įtemptas kovas, už 
tokias žudynes, už tokį sunai
kinimą jo šalyje esą kalti 
palestiniečiai. “Labai apgai
lestautina, jis pasakė, “kad 
tie, kurie patys yra didžiau
sios neteisybės auka, prieš 
Libaną ir jo žmones vartoja 
tokią žiaurią neteisybę”.

Mr. Ghorra sako, kad jokie 
tikslai negali pateisinti da
bartinės palestiniečių parti
zanų taktikos.

Po Ghorra kalbos tuojau 
atsistojo Libijos delegacijos 
pirmininkas Mansur R. Ki- 
khia ir jį už tokią kalbą

Ekonominė 
praraja žymiai 
susiaurės

United Nations, N. Y. — 
Po trejų metų plataus tyrinė
jimo mūsų pasaulyje ekono
minės padėties tarptautinė 
žymių ekonomistų grupė pa
teikė savo raportą. Grupei 
vadovavo ekonomistas Was
sily Leontief.

Savo raporte ekonomistai 
pranašauja, kad 2000 metais 
dabar viešpataujanti ekono
minė praraja tarp aukštai 
išsivysčiusių ir besivystančių 
šalių bus žymiai susiaurėjus. 
Pilnos lygybės, žinoma, dar 
nebus.

Tas neateina automatiškai. 
To reikią siekti bendromis 
abiejų grupių pastangomis.

Areštuojami ir 
kalinami studentai

Providence, R. I. — Jau 
keturi mėnesiai kaip strei
kuoja Brown Universiteto 
prižiūrėtojai ir knygyno dar
buotojai. Streikieriai reika
lauja algų pakėlimo. Univer
siteto ądministracija bando 
skebų pagalba streiką sulau
žyti.

Pažangieji universiteto 
studentai solidarizuojasi su 
streikieriais ir bando jiems 
padėti kovą laimėti. Jie strei- 
kierių paramai surengė platų 
masinį mitingą ir įteikė ad
ministracijai 2,700 parašų pe
ticiją, reikalaujančią paten
kinti teisingus, kuklius strei- 
kierių reikalavimus.

Universiteto administraci
ja pasišaukė policiją ir pradė
jo studentus areštuoti ir ka
linti. Nuo tokių represijų jau 
keli tuzinai studentų nuken
tėjo.

Pekinas. — Skleidžiamuo
se plakatuose Mao Tse-tungo 
našlė Chiang Ching, kuri yra 
įkalinta, kaltinama, kad ji 
norėjusi savo vyrą^nužudyti.

Išteisino Fordą
Washingtonas. — Specia

lusis Watergate prokuroras 
Charles F. Ruff sako, kad jis 
nesurado įrodymų, jog prezi
dentas Fordas gautas iš jūri
ninkų unijos politines aukas 
sunaudojo ne tiems tikslams, 
kuriems jos buvo skirtos. Jis 
taip pat nesuradęs, kad prez. 
Fordas būtų kitaip kaip nusi
kaltęs įtatytams.

METAI65-IEJI

kritikavo.
Kuomet kitos šalys smer

kia Sirijos militarinę inter
venciją Libane, Libano dele
gacijos pirmininkas ją sveiki
na.

Dabartinėje sesijoje Pales- 
tinijos Išsilaisvinimo Organi
zacija irgi turi delegaciją, bet 
be balsavimo teisės, tiktai 
stebėtojo rolėje. Aišku, kad 
jinai labai piktinasi Mr. Ghor
ra tokia palestiniečių kritika.

Kaip tiktai šita tarpsavinė 
kova ir yra arabų pasaulio 
didžiausia nelaimė.

Nepasiektas 
pasibrėžtas tikslas

Maskva. — Tarybinis erd
vėlaivis Sojuz 23 su dviemis 
kosmonautais turėjo nusileis
ti Žemėn neatlikęs savo misi
jos. Jam buvo planuota susi
jungti su Saliūt 5 ir kosmose 
išbūti ilgą laiką. Bet, matyt, 
dėl tam tikrų instrumentų 
sutrikimo, negalėjo misijos 
tęsti.

Žemėn nusileido spalio 17 
d., kosmonautai Zudov ir 
Roždestvensky kuo geriau
sioje sveikatoje.

Pažangus daugelio 
knygų autorius

Philip S. Foner
Jis yra gimęs ir augęs 

Brooklyne, Williamsburge. 
Dabar jis 65 metų amžiaus ir 
daugelio knygų autorius. 
Tarp kitų, jis paruošė ir 
išleido 4 tomų veikalą “The 
Life and Writing of Frederick 
Douglass”, “History of Cu
ba”, “Historians and Ameri
can Slavery” ir “History of 
the U. S. Labor Movement”.

Foner yra ne tik daugelio 
knygų autorius, bet ir ener
gingas visuomeninis veikė
jas.

Amerikos vėliava 
pirmoj e vietoj e

Montgomery, Ala. — 1961 
m. Alabamos gubernatorius 
John Patterson patvarkė, 
kad ant valstijos sostinės 
buveinės senoji konfederaci
jos vėliava būtų iškelta aukš
čiausiai, o po ja plevėsuotų 
Jungtinių Valstijų vėliava. 
Per 15 metų ėjo ginčai tarp 
Washington© vyriausybės ir 
Alabamos valdžios. Dabar 
staiga gubernatorius Wal
lace, niekam nieko nesakęs, 
įsakė Amerikos vėliavą iškel
ti aukščiausiai, o konfederaci
jos vėliavą pakabinti apačio
je.

Madridas. — Tapo suareš
tuotas žymus komunistų vei
kėjas Ignacio Gallego, tik 
sugrįžęs iš 40 metų tremties. 
Tas parodo, kad Ispanijos 
Komunistų Partija tebėra ne- 
legališkoje padėtyje.
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Teisingas nusiskundimas
Žymusis Amerikos juodųjų žmonių žurnalistas ir buvęs 

Spalvotų Žmonių Susivienijimo už Pažangą direktorius Roy 
Wilkins labai gyvai ir efektingai pavaizduoja šioje šalyje 
ekonominę nelygybę tarp rasių. Štai neginčijami faktai, 
kuriuos jis pabrėžia: Iš apie 26 milijonų skurdžių, juodieji 
žmonės (negrai) sudaro 8 milijonus ir šimtą tūkstančių, arba 
31 procento. O reikia atsiminti, kad paėmus visus šalies 
gyventojus, juodieji tesudaro apie 12 procentų. Arba 
paimikime bedarbius. Paėmus visus Amerikos dirbančiuo
sius (pramonės, žemės ūkio ir kitų užsiėmimų darbininkus) 
bedarbiai šiandien sudaro apie 7,5 procento. Bet jeigu 
paimsinfe tiktai juoduosius darbininkus, bedarbiai sudaro 
nuo 14 iki 21 procento! Dar didesnė nelygybė tarp jaunųjų 
darbininkų: šiandien net 40 procentų juodųjų jaunuolių yra 
bedarbiai...

Ta pati praraja tarpe baltųjų ir juodųjų ir šeimų pajamų 
atžvilgiu. Rankose turime .sako Wilkins, valdžios duomenis 
už 1974 metus. Juodųjų šeimų metinės pajamos tepasiekė 60 
procentų baltųjų šeimų pajamų. Baltųjų šeimų vidutinės 
metinės pajamos buvo $15,500, o juodųjų tiktai $8,100.

Įdomu, kad apie šitą baisią ekonominę nelygybę tarp 
rasių, nė prisiminti neprisimena nei republikonų kandida
tas į prezidentus Gerald Fordas, nei demokratų kandidatas 
Jimmy Carter.

Kur tau jie prisimins. Jiems rūpi ne skurdžių likimas, bet 
kapitalo ir militarizmo interesai.

Garbinga pasiaukojimo ir 
karžygiškumo sukaktis

Spalio mėnesi sukanka lygiai 40 metų nuo susiorganizavi- 
mo Tarptautinės Brigados padėti Ispanijos darbo žmonėms 
apginti jaunutę liaudies respubliką nuo sužvėrėjusių Italijos 
Mussolinio ir Vokietijos Hitlerio palaikomų fašistų. Tai buvo 
istorinis didžiausio pasiaukojimo ir karžygiškumo žygis tų 
jaunų vyrų, kurie savanoriai važiavo i Ispaniją ir stojo į tą 
brigadą. Garbė lietuvių tautai, kad ir jos sūnūs dalyvavo 
tame žygyje. Jų tarpe buvo ir keletas Amerikos lietuvių 
tėvų sūnų.

Iš Jungtinių Valstijų buvo nuvykę 3,200 kovotojų. Jie ten 
sudarė atskirą Abraham Lincoln Brigadą. Ne visi jie 
besUgrįžo. 1,600 jų didvyriškai žuvo ir amžinai pasiliko 
ilsėtis Ispanijos žemėje.

Ispanijos liaudis pralaimėjo. Jos sukurta jaunutė respubli
ka tapo sutriuškinta, ir Ispanijoje susikūrė viena žiauriausių 
ir kruviniausių fašistinių diktatūrų su gen. Franco 
priešakyje. Bet padorioji žmonija niekados nepamirš tu 
užsieniečių jaunų savanorių, kurie toje kovoje už tiesą ir 
šviesą paaukojo savo gyvybes.

Kuris iš jų militaristams 
paklusnesnis?

Iš įvykusių debatų tarptautiniais klausimais ir iš jų 
rinkiminėje kampanijoje vedamos propagandos už save 
aišku kiekvienam rimtai galvojančiam amerikiečiui, kad 
tarp Fordo ir Carterio tik toks skirtumas, kuris iš jų 
ištikimesnis ir paklusnesnis militaristiniams interesams. 
Tik skirtingais žodžiais ir skirtingomis frazėmis, bet abudu 
Stoja už dar didesnes lėšas ginklavimuisi ir tobulinimui 
ginklų. Abudu reikalauja, kad šios mūsų Jungtinės Valstijos 
būtų stipriausiai ginkluotas kraštas ir taptų pasauliniu 
policininku. Abudu sveikina fašistinius militaristinius 
režimus Lotynų Amerikoje ir visur kitur. Abudu sušilę 
puoselėja tą supratimą, kad mūsų vyriausybė turi panaudoti 
visas ekonomines ir militarines jėgas prieš bet kuriame 
pasaulio kampe darbo liaudies įsigalėjimą.

Fordas sako, kad tiktai jis, paliktas prie šalies vairo 
ketveriems metams, ščyrai vykdys tokią programą. 
Carteris sako, kad tiktai jis, tapęs prezidentu, padarys šį 
kraštą tokių, prieš kurį tiesiog drebės visas pasaulis. Jis su 
giliausiu pasipiktinimu paneigė Fordo jam primetimą per 
debatus, kad jis, Carteris, kadaise buvęs prasitaręs apie 
sumažinimą ginklavimosi ir militarizmo reikalams lėšų 
bilijonu kitu dolerių.

Kas gi iš tikrųjų dedasi Kinijoje? *
Visi pranešimai, prasiskverbę į pasaulį, kalba apie 

skaitlingojoje Kinijoje verdančią kovą tarpe “dešiniųjų” ir 
“kairiųjų”. Pirmiesiems, kaip atrodo, vadovauja naujasis 
Komunistų Partijos pirmininkas Hua Kuo-feng, o antrie
siems — Mao našlė Chiang Ching, kuri su keliais savo 
bendražygiais esanti pasodinta į kalėjimą.

Iš pranešimų taipgi susidaro įspūdis, kad naujoji partijos 
vadovybė yra daug prielankesnė plėtimui santykių su 
kapitalistinėmis šalimis, ypač su Jungtinėmis Amerikos 
Valstijomis, negu su socialistiniais kraštais. Net kalbama, 
kad Hua Kuo-feng esąs pasirengęs atsižadėti Taivano 
(Formozos), jeigu tai būtų sąlyga laimėjimui Amerikos 
oficialaus pripažinimo ir diplomatinių ryšių.

Bangkok. — Tailande siau
tėja baisiausios fašistinės re
presijos. Ne tik žmonės tūks
tančiais areštuojami, bet 
konfiskuojamos ir knygos, 
kuriose reiškiamos pažangios 
idėjos.

Madridas. — Ispanijos ka
ralius Carlos legalizavo darbo 
unijas, bet atidėjo platų ma
sių reikalavimą legalizuoti 
visas politines partijas, jų 
tarpe ir Ispanijos Komunistų 
Partiją.

KAS PAŽADĖTA, TURI 
BŪTI IŠTESĖTA

Vilniaus “Tiesa” (spalio 7 
d.) savo vedamajame “Kas 
pažadėta — būtina ištesėti” 
jau kreipia Lietuvos žmonių 
dėmesį į antruosius (ateinan
čius) dešimtojo penkmečio 
ūkiui planus. Atrodo, kad 
pirmieji šio penkmečio metai 
pravedami sėkmingai. Bet 
jau įžengta į jų paskutinį 
ketvirtį. Laikas pradėt rūpin
tis 1977 metais.

“Mūsų liaudies ūkis daugia
lypis” sako “Tiesa”, “atskiros 
jos šakos glaudžiai susijusios. 
Gamybos specializavimas ir 
koncentravimas padeda kelti 
darbo našumą, gerinti gami
nių kokybę, tobulinti gamy
bos valdymą. Tačiau platūs 
kooperavimo ryšiai reikalau
ja ypač griežtai taikytis ga
mybinės drausmės, laiku at
likti visas nustatytas užduo
tis. Todėl visos grandys turi 
dirbti vienu ritmu, sklan
džiai.

Laikas pradėti ruošti socia
listinius įsipareigojimus ir 
ateinantiems metams. Tai di
delis darbas. Negalima įsipa
reigojimų priimti formaliai, 
kiekvieno jų punkto gerai 
neapgalvojus: kas pasižada
ma, turi būti ištesėta. Todėl 
irgi pravartu išanalizuoti, 
kaip vykdomos naujojo penk
mečio pirmųjų metų užduo
tys, kurie įsipareigojimai rei
kalauja didesnių pastangų, 
pasimokyti iš klaidų. Įsipa
reigojimai privalo būti rea
lūs, atspindėti kolektyvo ir 
visų jo narių galimybes, ska
tinti ieškoti naujovių, žadinti 
kūrybinį entuziazmą, padėti 
žmonėms pajusti savo vietą 
bendroje darbo rikiuotėje.”

SANTYKIU GERINIMAS 
LABAI NAUDINGAS
IR VISIEMS 
REIKALINGAS

Amerikos reakcinėje spau
doje be jokios atvangos kala
ma į jos skaitytojų galvas 
idėja, kad Helsinkio susitari
mai, detentė, tarptautiniuose 
santykiuose įtempimo maži
nimas, yra grynas “Maskvos 
padaras” ir naudingas tiktai 
Tarybų Sąjungai. Kaip žinia, 
ir mūsų lietuviškoji reakcinė 
spauda ta pačia “filosofija” 
maitina savo skaitytojus.

Tokiems galvočiams gerai 
atkerta Tarybų Sąjungos Ko
munistų Partijos generalinis 
sekretorius Leonidas Brežne
vas. Neseniai per interviu su 
Prancūzijos televizijos repor
teriu jis, tarp kitko, pabrėžė:

“Jūs sakote, jog Vakaruose 
reiškiama nuomonė, kad 
tarptautinio įtempimo maži
nimas, esą, naudingas tik 
Tarybų Sąjungai ir kitoms 
socialistinėms šalims. Tokia 
pažiūra mums mažų mažiau
siai atrodo keista.

Mes, suprantama, neslėpė
me ir neslepiame, jog Tarybų 
Sąjungos vidinio vystymo 
planai siejami su taikių išori
nių sąlygų užtikrinimu, ir 
todėl įtempimo mažinimas 
mums naudingas. Tačiau argi 
taika gali atnešti ką nors 
bloga kitoms tautoms? Argi 
yra tauta, kuri gali tikėtis ką 
nors laimėti iš pasaulinio 
karo, kuriame būtų naudoja
mos šiuolaikinės masinio nai
kinimo priemonės?

Tad pakalbėkime konkre
čiau, ką duoda įtempimo ma-r 
žinimas. Tai kelias nuo kon
frontacijos į bendradarbiavi
mą, nuo grasinimų ir žvangi- 
nimo ginklais į ginčytinų 
klausimų sprendimą derybo
mis ir visų tarptautinių san
tykių pertvarkymas sveikais 
taikaus sambūvio, savitarpio 
pagarbos ir savitarpio naudos 
pagrindais.

Visa tai sudaro sąlygas 
vaisingam valstybių bendra
vimui, prekybinių ir ekono
minių ryšių plėtimui, moksli

LAISVU

nių-techninių ir kultūrinių 
mainų augimui. Tiesa, ir apie 
tai kalbama kaip apie gatvę, 
kurioje eismas vyksta viena 
kryptimi, irgi tariamai nau
dingai Tarybų Sąjungai. 
Išeina taip, kad visa, kas 
gera, visa, kas pozityvaus 
vyksta tarptautiniuose reika
luose, naudinga vien tik Ta 
rybų Sąjungai. Dėkoju, žino
ma, už tokį gražų atsiliepimą, 
tačiau, suprantama, iš tikrų
jų yra ne taip.

Klysta tie, kurie mano, jog 
mums ryšiai ir mainai ekono
minėse ir mokslinėse-techni
nėse srityse reikalingi labiau, 
negu kitiems.”

TIK SUTANUOTI 
GAIVALAI GALI 
TAIP SAPALIOJI

Koks nors išsigimėlis ko
kiais nors sumetimais 1975 
m. spalio 30 d. Kaune nužudė 
Stasę Lukšaitę, kada ji “me
diniais laiptais lipo nuo Alek
soto šlaito žemyn, ėjo į 
bažnyčią . . .” Chicagos kuni
gų “Draugas” (spalio 7 d.) 
prakeikia visus Lietuvos 
ateistus ip visus dabartinius 
Lietuvos vadus, kad būk jie 
ją nužudę tbdėl, kad jinai 
buvo tikinti ir lankė bažny
čią. Girdi, jie “yra pasiryžę 
sunaikinti tikėjimą, o mūsų 
buvusią šventą tėviškės žemę 
paversti galvažudžių ir vagių 
urvu . . .”

Tai sutanuotų niekšų sapa
liojimas. Kodėl jie nemato, 
kas dedasi čia musų Ameri
koje? Juk čia miestuose ir 
miesteliuose panašių ir dar 
baisesnių žmdgžudybių nebe
galima nė suskaityti. Štai tik 
neseniai mūsiį New Yorke 
rastos jų bute paskerstos 
motina ir jos dukrelė.

Kodėl šitie sutanuoti rašei
vos nešaukia, kad mūsų 
Amerikos “šventoji žemė” 
jau paversta “galvažudžių ir 
vagių urvu”?

JUK VIS TIEK
LABAI ĮDOMU

Dienraštyje “Daily World” 
(spalio 12 d.) skaitome prane
šimą, kad Tarybų Sąjungos 
sostinėje Maskvoje įvyks 
įvairių religijų galvų labai 
svarbus sąskrydis. Esanti su
daryti konferencijai suruošti 
komisija. Į ją įeina atstovai iš 
Europos, Azijos, Afrikos, 
Siaurinės ir Pietinės Ameri
ką. Jie atstovauja krikščio
niškas, budistines musulmo
niškas ir kitas religijas.

Konferencija pavadinta: 
“Pasaulinė religijų vadų kon
ferencija už pastovią taiką, 
nusiginklavimą ir teisingus 
santykius tarpe tautų”.

Konferencijos tikslas — pa
sitarti, kaip įvairios religijos 
galėtų bendromis pastango
mis patarnauti taikai ir maži
nimui įtempimo tarptauti
niuose santykiuose.

Iš pranešimo neaišku, ar į 
“krikščioniškas” religijas įfei- 
na ir katalikų bažnyčia. Su 
laiku paaiškės.

Brežnevas 
Prancūzijos 
televizijoje

Paryžius. — Prancūzijos 
televizijos reporteris įves 
Mourousi padarė interviu, 
(pasikalbėjimą) t su Tarybų 
Sąjungos Komunistų Partijos 
sekretoriumi Leonidu Brež
nevu. Į reporterio klausimus 
savo atsakymuose komunistų 
vadas storai pabrėžė Tarybų 
Sąjungos siekimą kuo ge
riausių santykių su Prancūzi
ja. Interviu buvo televizuoja- 
mas Prancūzijoje ir Tarybų 
Sąjungoje.

Havana. — Autobuso susi
dūrime su traukiniu žuvo 54 
žmonės. Tai didžiaūsia\ tos 
rūšies nelaimė Kubos istori
joje.

Kokios taikos siekia JAV?
A. PETKUS

Amerikos valstybės sekre
torius H. Kissingeris tapo 
dar didesniu “taikos apašta
lu”. Jo kelionių, derybų ir 
užkulisinių manevrų ratas 
nebe vien Artimieji Rytai, 
bet ir Pietų Afrika kur vis 
plačiau įsiliepsnoja juodųjų 
kova prieš juos engiančią 
baltųjų mažumą.

Ar ne karti likimo ironija, 
kąd “bešališku” juodųjų ir 
baltųjų tarpininku Pietų Af
rikoje peršasi Jungtinės 
Amerikos Valstijos? Niekur 
pasaulyje nėra taip išnaikinti 
vietiniai gyventojai, kaip 
Amerikoje indėnai. Menki jų 
likučiai tebebadmiriauja re
zervatuose.

Posūnių dalis lydi 25 milijo
nus JAV juodųjų, kurių pro
tėvius kadaise, grandinėmis 
surakinę, atvežė į šį žemyną 
baltieji kolonizatoriai. Dau
guma jų atlieka pramonėje 
patį sunkiausią, patį juo
džiausią ir menkiausiai apmo
kamą darbą. Oficialiai užre
gistruotų juodųjų bedarbių 
procentas visada buvo dvigu
bai didesnis, negu baltųjų. 
Visuomeninių organizacijų 
duomenimis, tas skirtumas 
kur kas didesnis. Tai patvir
tino 1966 m. atlikti daliniai 
tyrimai: ekonomikos kilimo 
sąlygomis devyniuose di
džiausių miestų rajonuose, 
kur gyvena daug juodųjų, 
neturėjo darbo 32,7 proc. 
darbingų žmonių!

Tačiau Darbo ministerija, 
užuot patikslinusi juodųjų be
darbių skaičių šalies mastu, 
jau dešimtį metų apskritai 
liovėsi skelbti palyginamuo
sius duomenis, kaip aprūpinti

Taikos balandžio emblema
Nuslūgus karo siaubo okeanui, 
Kančių ir kraujo pasauliniam tvanui, 
Iškėlė planeta emblemą šviesią — 

Balandį paukštį taikų, 
kuris šakelę gležną tiesia 
Ir laidoja epochą klaikią.

Si emblema, vaizduojanti balandį, \ 
Emblemą kryžiaus uždengė, užtemdė, L— 
Kurią tas pat pasaulis ką tik siūlė

Kaip bausmę už puikybę, 
Kaip kerštą, atpildą įžūlų 
Už virtinę skriaudų beribę.

Kodėl? Kodėl be kraujo jūrų marių, 
Be kryžiaus simbolio, žudynių, karo, 
Taikos emblemos niekas neįstengė 

Rūstybėje išvysti
Ir ginklais žvangančion padangėn 
Balandžiui kelią ruošt atskristi?

Ši emblema taikos — kaip saulės diskas, 
Šiandien po tvano ašarų sutviskęs, 
Priverčia slėptis kruvinas idėjas, 

Žudynių nebekelti
Ir, erai naujai užtekėjus, 
Iš ginklų noragus nukalti.

J. S.
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darbu baltieji ir spalvotieji 
JAV gyventojai. Žinoma, tai 
negalėjo padėti negrams. Na
cionalinės miestų lygos ap
skaičiavimais, 1950 m. dirbo 
83 proc. juodųjų, o 1974 m. — 
jau tik 73 proc. Darbo negau
na beveik 40 proc. juodųjų 
merginų. Smulkūs verslovi- 
ninkai, kurių darbo diena 
praktiškai neribota, kilus kri
zei, 1972-1974 metais neteko 
apie 40 procentų anksčiau 
įkurtų dirbtuvių ir verslų, o 
nauji jų mėginimai įsikibti 
verslo beregint sužlugdavo. 
Vidutinės JAV juodosios šei
mos pajamos sudaro tik 58 
proc. baltųjų šeimos pajamų.

Valdantieji Amerikos 
sluoksniai nedarė ir nedaro 
praktinių žygių rasių nelygy
bei pašalinti. Šį kartą JAV 
prezidento rinkiminėje kam
panijoje apskritai neliečia
mas negrų klausimas.

Kaip galėjo atsitikti, kad 
konkuruojantys kandidatai, 
kurie prieš rinkimus siekia 
pasirodyti geresni kits už 
kitą, nei iš šio, nei iš to 
apeina šią opią problemą? 
Daugelio nuomone, pastarai
siais metais JAV vidaus poli
tikoje įvyko toks posūkis į 
dešinę, kad juodųjų klausi
mas tapo “nepopuliarus”. Jį 
keldami, kandidatai bijo pra
rasti baltųjų rinkėjų balsus.

Tuo tarpu “amerikinio gy
venimo būdo” gynėjai aiški
na, kad, girdi, JAV . . . 
nebeliko juodųjų problemų. 
Atseit, 1964 m. priėmus nau
ją įstatymą apie piliečių tei
ses, 1965 m. — apie balsavi
mo teisę, juridiškai buvo 
paskelbta, kad negrų diskri

minuoti nevalia, tad šalyje ir 
įsiviešpatavusi “rasinė tai
ka”.

Tokiais pat būdais Jungti
nės Valstijos siekia “rasinės 
taikos” ir Pietų Afrikoje. 
Rodezijos ir Pietų Afrikos 
respublikos baltieji rasistai 
įkalbinėjami suteikti savo re
žimams demokratijos regi
mybę: įtraukti į vyriausybes 
keletą paperkamų negrų gen
čių vadų, nuiminėti iškabas 
“tik baltiesiems” ir 1.1.

Kartu JAV daro plačius 
žygius Pietų Afrikos juodųjų 
žmonių vienybei suskaldyti, 
išsivaduojamam judėjimui 
nuslopinti. Apie panaikinimą 
realios baltųjų priespaudos, 
ekonominės nelygybės, kuri 
Pietų Afrikoje dešimteriopai 
didesnė, negu Amerikoje, nė
ra nė kalbos. Atvirkščiai, visi 
JAV diplomatijos ir žvalgy
bos žygiai, karinė ir ekonomi
nė parama yra skirta tai 
nelygybei įamžinti. Jungti
nės Amerikos Valstijos Arti
muosiuose Rytuose siekia pa- 
klupdyti ir suskaldyti arabų 
išsivaduojamąjį judėjimą, o 
Pietų Afrikoje — negrų.

Si politika iatitinka JAV 
monopolijų praktinius intere
sus. Artimieji Rytai — tai 
nafta, Pietų Afrika — auk
sas, deimantai uranas.
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Gedulo mitin

Pranas Bu

Iš laiškų

[Laiškas iš Telšių]
Ką tik buvau grįž< 

Rygos, kur mudu su Gere 
te pakvietė mūsų buvj 
mokiniai, prisiminę, 
praėjo 50 metų kaip išd 
iš Rygos į Lietuvą 
metais. Mudu abudu ma 
javome lietuvių mokyll 
tad auklėtinių turėjome j 
ką skaičių. Apie 100 bu 
mokinių, dabar jau gd 
pasenusių ir pražilusiųj 
matėme per du susitikiij 
kuriuos atvyko ne tikta 
giečiai, bet ir kai kurie 1 
šieji rygieciai iš Vilnia] 
Kauno.

O rugsėjo 24 d. “Tęvi 
draugijos pirmininko -ge| 
lo Pr. Petronio pakvii 
išvykau į Tryškius, k 
dieną įvyko aktyvaus 
pažangiojo sparno lie| 
darbuotojo, ilgamečio 1 
vės” administratoriaus I 
Buknio palaikų laidptuvl 
gyvą man teko sutikti | 
1964 m.
pobūvį su pažangiečių Į 
vių grupe. O su Nastėj 
niehe buvau pažįsti 
anksčiau per jos apsia 
mus Lietuvoje. Dabar j;| 
kau šioje gedulingoje1 k<! 
je, į kurią vykome ke| 
mašinomis. Mano bene! 
leiviais mašinoje buvo 
gerai pažįstami Maryte 
keviČienė ir Laurynas 
čius. Važiavome per U j 
gę, Panevėžį, Šiaulių 
Kuršėnuose sustojome j 
tauti. I

Politas Kuliackas
1918 m.

New

Vasara — I

Gerbiamieji!
Atleiskite už blogą raštą. 

Savo 90-djo gimtadienio atžy- 
mėjimui prisiunčiu “Laisvei” 
$100.

Šį-tą apie savę. Esu gimęs 
Lietuvoje Krivonių kaime, 
Leipalingio apylinkėje, dabar 
Barzdžių rajone. Amerikon 
atvažiavau 1907 metais.

Su 1912 metais pradėjau 
eiti į socialistų-laisvamanių 
prakalbas, skaityti apie so
cializmą knygas ir pažangius 
laikraščius.

“Laisvę” pradėjau skaityti 
nuo pirmo numerio. Prie 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos prisirašiau 1917 metais, 
Torrington, Conn.

Per 60 metų lankiau pro
gresyvių parengimus ir pagal 
išgalę aukodavau. Kartais 
“Laisvei” ir “Vilniai” parašy
davo žinių iš darbininkų judė
jimo. Dabar senatvė, rankos 
dreba, nebegaliu rašyti.

Gardneryje senesnio am
žiaus žmonės beveik visi iš
mirė. Keli dar gyvena, bet 
ligoti, negali išeiti iš namų, 
kiti randasi Rest Home. Čio
nai neturiu žmonių, kurie 
man padėtų arba numirusį 
palaidotų. Tai pats apsirūpi
nau: nusipirkau žemės plotą 
ant Willwood kapinių, pasi
stačiau paminklą ir susitariau 
su graboriumi, kad numirusį 
palaidotų.

Apgailestauju, kad nebega
lėjau nuvažiuoti Lietuvon 
brangią tėvynę pamatyti.

Linkiu visiems laisviečiams 
sveikatos ir ilgiausių metų.

Politas Kuliackas 
Gardner, Mass.

H

Stovyklauja liaudies tel n 
Pačiame vasaros vi® 

Karklininkų apylinkėj'j 
vyklavo iš Vilniaus ir H 
Alytaus ir Anykščių, J 
kio ir Telšių, daugeli! 
respublikos rajonų si j 
vusios Lietuvos liaudie I 
rų trupės. Nuo Baltijoj 
aukštų kopų saugoj 
laukymėje 500 žmonių 
gė gyventi, dirbti ir pc 
tis prisimindami savo r 
etnografiją, paproči 
gimtųjų vietų kilusių 
tūros, meno klasikų kū
pabrėždami savo dai 
specialybes.

Kokios bebūtų pajui 
gundos, bet pirmiausi 
darbas, kiekvienam pal 
rybinius poreikius, paJ 
sirinkimą.

Ilgam išliks dalyvių Į 
tyje kūrybiniai stovykĮ 
karai.

Šokėjai ištikimi Kret
Kiekvieną vasarą, kd 

veiklininkai su savo še:g 
išvyksta atostogauti, j 
mas patraukia į vasari 
šio ir darbo stovyklai 
dies šokių vadovai suki 
mi į tradicinius vasari 
sus. Kursai jau vykel 
liuose, Vilniuje, Kauni 
kuose, Zarasuose, Aly I

I
Nuo 1961 metų nuel 

kursų centru tapo Kr| 
Čia geros sąlygos t 
ranka pasiekiama git 
Baltija ir Klaipėdos n| 
kuriame susibūrė d ausi 
fikuotų pedagogų balK 
terų. Jų parengti spell
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Gedulo mitingas Tryškių kapinėse. Kalba rašytojas Justas Paleckis.

Pranas Buknys — greta Lazdynų Pelėdos
[Laiškas iš Telšių]

Ką tik buvau grįžęs iš 
Rygos, kur mudu su Genovai
te pakvietė mūsų buvusieji 
mokiniai, prisiminę, kad 
praėjo 50 metų kaip išvykau 
iš Rygos į Lietuvą 1926 
metais. Mudu abudu mokyto
javome lietuvių mokyklose, 
tad auklėtinių turėjome dido
ką skaičių. Apie 100 buvusių 
mokinių, dabar jau gerokai 
pasenusių ir pražilusių, pa
matėme per du susitikimus, į 
kuriuos atvyko ne tiktai ry- 
giečiai, bet ir kai kurie buvu
sieji rygiečiai iš Vilniaus ir 
Kauno.

O rugsėjo 24 d. “Tėviškės” 
draugijos pirmininko genero
lo Pr. Petronio pakviestas, 
išvykau į Tryškius, kur tą 
dieną įvyko aktyvaus JAV 
pažangiojo sparno lietuvių 
darbuotojo, ilgamečio “Lais
vės” administratoriaus Prano 
Buknio palaikų laidotuvės. Jį 
gyvą man teko sutikti tiktai 
1964 m. New Yorke per 
pobūvį su pažangiečių lietu
vių grupe. O su Naste Buk- 
niene buvau pažįstamas 
anksčiau per jos apsilanky
mus Lietuvoje. Dabar ją suti
kau šioje gedulingoje kelionė
je, į kurią vykome keliomis 
mašinomis. Mano bęndrake- 
leiviais mašinoje buvo Jums 
gerai pažįstami Marytė Zen- 
kevičienė ir Laurynas Kapo
čius. Važiavome per Ukmer
gę, Panevėžį, Šiaulius, o 
Kuršėnuose sustojome papie
tauti.

V ašara — Lietuvos saviveiklininkų mokymosi metas

Stovyklauja liaudies teatras
Pačiame vasaros viduryje 

Karklininkų apylinkėje sto
vyklavo iš Vilniaus ir Kauno, 
Alytaus ir Anykščių, Rokiš
kio ir Telšių, daugelio kitų 
respublikos rajonų suvažia
vusios Lietuvos liaudies teat
rų trupės. Nuo Baltijos vėjų 
aukštų kopų saugojamoje 
laukymėje 500 žmonių įsiren
gė gyventi, dirbti ir poilsiau- 
tis prisimindami savo regiono 
etnografiją, papročius, iš 
gimtųjų vietų kilusių litera
tūros, meno klasikų kūrinius, 
pabrėždami savo darbą ir 
specialybes.

Kokios bebūtų pajūrio pa
gundos, bet pirmiausia — 
darbas, kiekvienam pagal kū
rybinius poreikius, pagal pa
sirinkimą.

Ilgam išliks dalyvių atmin
tyje kūrybiniai stovyklos va
karai.

Šokėjai ištikimi Kretingai
Kiekvieną vasarą, kai savi

veiklininkai su savo šeimomis 
išvyksta atostogauti, jauni
mas patraukia į vasaros poil
sio ir darbo stovyklas, liau
dies šokių vadovai sukviečia
mi į tradicinius vasaros kur
sus. Kursai jau vyko Šiau
liuose, Vilniuje, Kaune, Tra
kuose, Zarasuose, Alytuje.

Nuo 1961 metų nuolatiniu 
kursų centru tapo Kretinga. 
Čia geros sąlygos darbui, 
ranka pasiekiama gintarinė 
Baltija ir Klaipėdos miestas, 
kuriame susibūrė daug kvali
fikuotų pedagogų baletmeis- 
terų. Jų parengti specialistai

Būdamas Tryškių apygar
dos deputatas į respublikos 
Aukščiausiąją Tarybą, gerai 
pažįstu šią gyvenvietę, Tary
binio ūkio centrą, esantį Tel
šių rajone. Ten atvykę, jau 
radome B. Boreišienės ir M. 
Ravinskienės atvežtą urną su 
velionies pelenais, pašarvotą 
apylinkės Tarybos salėje. Mi
nios žmonių laukė momento, 
kada bus atidarytos durys ir 
jie galės pagerbti iš taip toli 
atvežtus savo tėvynainio P. 
Buknio palaikus. Nenutrūks
tama žmonių srovė plaukė 
pro urną, papuoštą gėlėmis ir 
vainikais, beveik dvi valan
das ligi 16 valandos, kada 
buvo paskirtas išnešimas. 
Nuolat keitėsi garbės sargy
ba iš tautiniais drabužiais 
pasirėdžiusių vietos viduri
nės mokyklos mokinių.

Visi atvykusieji drauge su 
našle Nastute tyliai atsisvei
kinome su velionies palaikais 
prieš paskutinę kelionę į ka
pines. Pagerbti savo tėvynai
nio atvyko Telšių rajono va
dovybė — LKP CK sekreto
riai Vytautas Vengalis, Ka
zys Sketrys, Vytautas Duo
ba, Vykdomojo komiteto pir
mininkas Jonas-Algimantas 
Rasimavičius, jo pavaduoto
jas Vytautas Tamašauskas, o 
taip pat Tryškių apylinkės 
Vykd. kom. pirmininkas VI. 
Raščiauskas. Iš Vilniaus at
vyko generolas Pr. Petronis, 
Užsienio reikalų ministro pa
vaduotojas V. Zenkevičius, 
“Gimtojo krašto” redaktorius

ALGIMANTAS ClŽAUSKAS 
šiemetiniuose, iš eilės septy
nioliktuose, kursuose jau su
darė atskirą grupę. Pirmą 
kartą į Kretingą pagilinti 
žinių šiais metais buvo pa
kviesti ir pramoginių šokių 
kolektyvų vadovai. Tad dau
giau kaip 100 choreografų šią 
vasarą rengėsi busimiesiems 
darbams.

Kretingoje liaudies šokių 
kolektyvų vadovus su savo 
naujausiais šokiais supažindi
no TSRS liaudies artistas J. 
Lingys, LTSR nusipelnę ar
tistai R. Tamutis, E. Morkū
nienė, T. Kalibataitė, nusi
pelniusi mokytoja L. Vaičiu- 
lėnienė.

Aukštaitijos grožio įkvėpti
Nesėdėjo vasarą sudėję 

rankų ir nagingieji liaudies 
dailės meistrai. Tiesa, vasa
ros pradžioje paskutinius sto
gastulpius pastatę Čiurlionio 
kelyje, ąžuolų skulptūromis 
išpuošę Tauragę, medžio dro
žėjai tikrai užsitarnavo poil
sio. Tačiau kur ten ilsėsis, kai 
geras ąžuolas po ranka. O 
tokių ąžuolų pasiūlė Anykš
čių rajono vadovai, kai į 
Liaudies meno rūmų sureng
tą stovyklą — seminarą, 
kuriam vadovavo dailininkė 
Giedrė Puodžiukaitytė, suva
žiavo meistrai.

Pirmą kartą bendram kū
rybiniam darbui ir poilsiui į 
daiktą susirinko medžio dro
žėjai ir audėjos. Juk laikas 
geriau susipažinti, pabend
rauti ne tik parodų salėse.

Medžio drožėjai sukūrė įs
pūdingų darbų. Prie įvažiavi
mo į Anykščių dainų švenčių

V. Reimeris ir k. Nors P. 
Buknys jau 1907 m. išvyko iš 
gimtojo krašto, atsirado jo 
giminių. Tai buvo sesers 
Agnieškos sūnus J. Zableckis 
ir sesers Onos duktė Jurgu- 
tienė.

Didelė minia tryškiečių ir 
aplinkinių gyventojų lydėjo 
P. Buknio palaikus į kapines. 
Be abejo, jau gavote laidotu
vių aprašymą anksčiau, negu 
ateis šis laiškas. Žinote ir 
apie kalbas, kurias sakėme 
prie kapo su generolu P. 
Petroniu, L. Kapočium ir R. 
Žiugžda, po kurių įleidome 
urną į paruoštą duobę po 
gražiu akmeniniu antkapiu.

Po laidotuvių atvykome į 
Telšių apylinkėse esančią 
svetainę melioratorių poilsio 
namuose. Čia prie šermenų 
stalo buvo pasakyta eilė kal
bų su prisiminimais apie ve
lionį. Našlė Nastė Buknienė 
nuoširdžiai padėkojo laidotu
vių organizatoriams ir daly
viams.

Dar noriu pažymėti, kad P. 
Buknio palaikai palaidoti vi
sai greta žinomosios rašyto
jos Lazdynų Pelėdos [Iva
nauskaitės-Pšibiliauskienės) 
kapo. O netoliese P. Buknio 
tėvo ir motinos kapai.

Tegul lengva bus neužmirš
tamam tėvynainiui jo gimto
sios Žemaitijos žemelė.

O Jums, mieli draugai, 
linkiu sveikatos ir gerovės.

Justas Paleckis
Telšiai,
1976.9.25 

slėnį nuo šiol svečius pasitiks 
nuotaikingas būgnininkas, 
kurio autorius panevėžietis 
J. Cėknys. Pačiame Dainų 
slėnyje iškilo įdomios kompo
zicijos I. Užkurnio iš keturių 
ąžuolų sukurta kompozicija 
“Sienpiovio daina”.

Tikriausiai, Anykščiai bus 
vienintelis rajonas, turintis 
tokią gražią dirigento tribū
ną, kurią sukūrė panevėžie
tis K. Nemanis. Šventinė 
ugnis liepsnos vilniečio A. 
Kondroto sukurtame fakele. 
Pakeliui į Puntuką garsiąją 
legendą primins panevėžiečio 
V. Ulevičiaus medžio skulp
tūra, o “Anykščių šilelio” 
autoriaus A. Baranausko ta
ko pradžią žymės stovykloje 
dalyvavusio metalisto V. Ja- 
ručio iš Alytaus darbas. J. 
Grabausko (Betygala), S. Ka- 
ranausko (Utena), A. Domar
kienės (Klaipėda), L. Tarabil- 
dos (Anykščiai) darbai šį 
kraštą gausiai lankantiems 
turistams primins mūsų lite
ratūros klasikų kūrybos pus
lapius. Kretingiškio J. Lu- 
kausko darbas papuošė “Šile
lio” sanatoriją, o S. Krasaus
ko — svetingai priėmusį liau
dies meistrus Anykščių tary
binį sodininkystės ūkį.

* * *
Netrukus pirmosioms repe

ticijoms prasivers kultūros 
namų, klubų durys, susirinks 
įspūdžių kupini saviveiklinin
kai. Į darbą kils ratuoti 
naujomis žiniomis saviveiklos 
kolektyvų vadovai, liaudies 
dailės meistrai. Ruduo pa
skelbs naujo kūrybinio sezo
no pradžią.

NEPAPRASTI ĮSPŪDŽIAI

Vienoje Vilniaus Turgavietėje
VIKTORAS YČAS

Šiaip aš retai kada einu į 
turgavietę. Turgavietė — tai 
vienintelė salelė socialistinia
me pasaulyje, kur tebegalioja 
privačiasavininkiški prekia
vimo principai: užsiprašy- 
mas, derėjimasis, nenusima
nančiam pirkėjui prastesnės 
prekės iškišimas. Į turgavie
tę išsiruošiama tik tada, kai 
prispiria reikalas, kai dėl 
įvairių aplinkybių tam tikros 
prekės pritrūksta valstybinė
je parduotuvėje. Šiemet, pa
vyzdžiui, retkarčiais stigome 
svogūnų, ir aš šiandien kaip 
tik buvau paprašytas jų nu
pirkti, bet gegužės pabaigoje 
ėjau, prisipažinsiu, su maža 
viltimi, kad pasiseks jų gauti. 
Tačiau po savaitės kitos bus 
naujas (įerlius, todėl galima 
ir palaukti.

Sakoma, kad miesto turga
vietė paprastai atspindi jo 
gyventojų interesus. Ligi šiol 
aš maniau, kad turgavietėje 
telkiasi labiausiai konserva
tyvus gyventojų sluoksnis, 
dažnai gyvenąs savanaudiš
komis nuotaikomis.

Bet mano akims atsivėręs 
vaizdas buvo naujas, netikė
tas, ir jis mane didžiai nu
džiugino. Nenoromis pagal
vojau, kad, priešingai anks
tesniam mano įsitikinimui, ši 
Vilniaus turgavietė ėmė at
spindėti tai, kas šviesu ir 
gražu mūsų miesto gyventojų 
dvasioje.

Lig šiol matydavau, kad tik 
viename šios turgavietės 
kamputyje būdavo prekiauja
ma gėlėmis. Miesto gatvėse 
yra nemaža valstybinių gėlių 
parduotuvių, kurios patenki
na gyventojų paklausą visais 
metų laikais, ir turgavietėje 
savo gėles siūlydavo tik ypa
tingi jų mėgėjai.

Ir kaip nustebau,; išvydęs, 
kad ten, kur anksčiau vykda
vo daržovių prekyba, dabar 
driekėsi eilė po eilės gėlinin
kų prekystaliai. Šalia valsty
binės prekybos kioskų čia 
sėdėjo žmonės su įdomiausio 
profilio veidais. Štai žvalus 
senukas su sportiška kepu
raite, už kurios dirželio užkiš
tas leidimas prekiauti, išsi
dėstęs įvairiausių gvazdikų, 
našlaičių ir Salvijų daigus. 
Toliau . senyva sveiko veido 
moteris pardavinėja jurginų 
burbuoles, kurios pažymėtos 
spalvingais paveikslėliais, ro
dančiais, kaip tie jurginai 
žydi.

O pirkėjų tiek, kad neleng
va prasisprausti. Jeigu par
davėjai paprastai pensininko 
amžiaus, tai dauguma pirkėjų 
—• trisdešimt keturiasdešimt 
metų.

— Kas jie? — klausiu save 
ir bandau nugirsti, ką jie 

Taip atrodys naujasis Vilniaus priemiestis Viršuliškės

Dar vienas Vilniaus miesto rajonas — Viršuliškės — 
ruošiasi naujam gyvenimui.

Žirmūnai, Lazdynai, Karoliniškės jau tvirtai įaugo į 
kasdieninę vilniečių buitį. O juk visiškai neseniai jų 
vietoje buvo tuščios kalvelės. Ne visada įsisąmoniname, 
kad šiuose trijuose gyvenamuosiuose rajonuose jau 
įsikūrė ketvirtadalis Tarybų Lietuvos sostinės gyvento
jų. Ir štai atėjo eilė Viršuliškėms.

Tai trečiasis gyvenamasis rajonas, lanku juosiantis

senąją sostinę jos viršutinėje trasoje. Daugelis vilniečių 
dar nejaučia, kad jame vykdomi spartūs darbai. 
Šiemet pradėtas šio rajono užstatymas, o kitų metų 
pabaigoje čia jau bus švenčiamos pagrindinių statybų 
pabaigtuvės. Statybininkai keliaus toliau.

viršuliškės — vienas sąlyginai mažiausių naujųjų 
miesto rajonų. Jame gyvens tik 25 tūkstančiai naujaku
rių.

šneka su parduodančiaisiais, 
ko teiraujasi.

Pasirodo, tai daugiausia tie 
Vilniaus gyventojai, kurie už
miestyje turi kolektyvinius 
sodus. Tie sodeliai nedideli, 
gal koks šeštadalis akro, bet 
aplink Vilnių jų yra tūkstan
čiai, ir beveik visuose žėruoja 
per visą vasarą įmantriausių 
spalvų gėlės, skaidrindamos 
čia į namelius nakvoti atvyks
tantiems miesto gyventojams 
mielas poilsio valandas.

— Kodėl vilniečiai taip pa
mėgo gėles? — vėl klausiu 
save ir pats sau atsakau: — 
Gal todėl, kad pakilo žmonių 
gerovė? Juk gėlėmis prekiau
jama per visą žeimą: rožės ir 
gvazdikai auginami šiltadar
žiuose arba atvežami lėktu
vais iš pietų!

Nejučia prisiminiau vieno 
kolegos mintį, išdėstytą maž
daug taip:

— Gėlė yra labai prasmin
gas mūsų gyvenimo simbolis, 
— aiškino jis. — Iš juodže
mio, iš puvėsių, iš atliekų 
gėlės sukrauna nuostabaus 
grožio žiedus. Panašiai ir 
liaudies žmonės iš karo žiau
rybių, iš ašarų, iš sielvartų, 
iš primestų žudynių nuolatos 
ugdo savyje pasiaukojimo, 
meilės, draugystės dorybes. 
Padovanoti kam nors liepsno
jantį tulpės žiedą reiškia ne
tiesiogiai jam pasakyti šį gi
liaprasmį linkėjimą: iš pyk
čio, iš noro keršyti, iš neapy
kantos krauti gėrio ir grožio 
pumpurą.

Ir aš sau tariau, kad, gal 
būt, tie tūkstančiai ir tūk
stančiai gėlių kaip tik ir teigia 
nesąmoningai šią mintį. Gal 
dėl to mylimos tik gyvos 
gėlės? Juk dovanoti kam nors 
popierinę ar plastmasinę gėlę 
laikoma dideliu netaktu!

Atsimenu, kaip kartą žie
mos metą, užėjęs į kapines 
Rikantiškėse, radau skais
čiausiai žydinčius gvazdikus 
balto sniego aplinkoje. Po 
laidotuvių buvo praslinkę gal 
kelios savaitės, bet tie gvaz- 
cikai tebežydėjo, lyg ką tik 
nuskinti, nes šaltis sustingę 
jų žiedlapius, ir jie išliko ne- 
pakeitę gyvos savo spalvos. 
Nors ir sustirę, jie atrodė 
tarsi kupini gyvybės.

Kas gali teikti ligoniui dau
giau paguodos, kaip baltoje 
palatoje ant stalelio įmerkta 
gėlių puokštelė — gyvybės 
gaivumo simbolis?! Žiedai ne 
tik džiugina akį — jie žadina 
organizmo jėgas, skatina gy
vybinius pradus, kad jie 
įveiktų ligos židinius.

Kas neatsimena A. Puškino 
eilėraščio apie knygoje rastą 
sudžiūvusią gėlytę!? Kiek gi
lių gyvenimiškų spėlionių su

kėlė ji poetui! Kieno ranka ją 
nuskynė, su kokiais linkėji
mais ji ją padovanojo, su 
kokiais jausmais ji buvo 
priimta, įdėta į knygą ir ilgai 
saugoma?

Lietuvos klimatas nepalan
kus rožėms. Čia jos, kad ir 
kaip besistengiant jas puose
lėti, negali ištisais plotais 
puošti gatvių, kaip kad Juo
dosios jūros pakrantėse, 
Kryme ir Užkaukazėje. Užtat 
pavasarį akį džiugina ilgai 
žydinčios, itin patvarios tul
pės, o paskui prasideda puoš
niosios gladiolės. Užmies
čiuose darželiai svyra nuo 
margiausių jurginų, o rude
niop ligi pirmųjų šalčių žėri 
savo spalvomis atsparūs as
trai. Gvazdikai — ištisų metų 
gėlė, kurią itin mėgo prisi
segti revoliucionieriai kaip 
kovos simbolį.

Koks nuostabus tas gėlių 
pasaulis! Kokios jos iškalbin
gos! Kiekviena gėlė žadina 
skirtingą nuotaiką. Neveltui 
sakoma, kad gėlės turi savo 
kalbą. Mano duktė saugo iš 
kažkokio žurnalo išsikirpusi 
savotišką gėlių frazeologinį 
žodyną. Jame nurodyta, ką 
reiškia kiekvienos gėlės pa
dovanojimas. Su dovanojama 
gėle tarsi siunčiamas ir trum
pas laiškelis, į kurį atsakoma, 
vėl padovanojant tam tikros 
reikšmės gėlę.

Gėlėms liaudis davė pras
mingus vardus. Kokia liūdna 
neužmirštuolė su kukliais 
melsvais melsvais žiedeliais! 
Ja lyg sakoma, kad pažadas 
neužmiršti džiugina kuklia 
savo pastanga. O nemaruolės 
išlaiko tą pačią gyvą spalvą ir 
sudžiūvusios, ir jas galima 
laikyti ilgus metus kaip ne
mirtingumo simbolį. Nema- 
ruolių vainiklapiai niekad ne
nuvysta, nesuglemba. Jų žie
dai išlieka tokie pat visą 
laiką.

0 kokiu sielvartu dvelkia 
našlaitės! Jos iškalbingai iš
reiškia skaudžią našlaičiais 
likusių kūdikių dalią.

New Delhi. — Indijos 
premjerės Indira Gandhi de
šinieji oponentai susiorgani
zavo į Civilinių Laisvių ir 
Demokratinių Teisių Uniją ir 
sieks pakeisti vyriausybę.

Pasiekė 
aukščiausio 
kalno viršūnę

Katmandu, Nepal. — Ame
rikiečiai Chris Chandler, 28 
m., ir Robert Cormack, 30 
m., laimingai pasiekė pasau
lyje aukščiausio kalno Eve
rest viršūnę. Tai didelio pasi
ryžimo ir didvyriškumo rei
kalaująs žygis.

Kalnas Everest yra 29,028 
pėdų, apie pusšeštos mylios 
aukščio. Jų laimėjimu di
džiuojasi visi amerikiečiai.

Žymioji liaudies 
artistė

Nijolė Ambrazaitytė
Vilnius. — Rengti savo 

kūrybos koncertines ataskai- 
tas-rečitalius mūsų daininin
kams pastaruoju metu lyg ir 
tampa nauja gražia tradicija. 
Savo solinius vakarus Valsty
binėje filharmonijoje jau su
rengė R. Tamulevičiūtė, V. 
Noreika, E. Kaniava, B. Al- 
monaitytė, V. Daunoras, V. 
Bakas. Dabar eilė atėjo N. 
Ambrazaitytei.

Nijolė Ambrazaitytė — 
respublikos liaudies artistė. 
Operos teatro scenoje ji dai
nuoja jau dešimtį metų, per 
tą laiką sukūrė ne vieną 
tikrai įdomų vaidmenį.

Rugsėjo 17 d. su šia daini
ninke susitikome Valstybinės 
filharmonijos didžiojoje salė
je, kur ji savo vokalinį meną 
pademonstravo, simfoniniam 
orkestrui palydint.

Kalbėti apie N. Ambrazai
tytės vokalinį meistriškumą, 
jos gražų visame plačiame 
diapazone (ypač viršūnėse) 
lygiai ir gerai skambantį 
balsą tarsi ir nevertėtų — tai 
jau visiems žinoma. Gėrėjo
mės ir šį kartą puikiu daina
vimu, arijomis iš įvairių ope
rų, ne pirmą kartą daininin
kės dainuojamų.

Alg. Kalinauskas

Vietnamas kaltina 
JAV už perversmą 
Tailande

Iš Vietnamo Socialistinės 
Respublikos pranešama, kad 
jos spauda kaltina ir Jungti
nes Valstijos už militarinį 
fašistinį perversmą Tailande. 
Tie militaristai esą Amerikos 
imperializmo simpatikai. Lai
kraščiai teigia, kad Amerikos 
Centrinės Žvalgybos Agen
tūra buvo instruktuota per
versmą suruošti.

Jungtinių Valstijų Valsty
bės Departamentas šį Viet
namo kaltinimą paneigia.

Bonn. — Vakarų Vokieti
jos Laisvųjų demokratų par
tija nutarė ir toliau pasilikti 
koalicijoje su Socialdemokra
tų partija. Tiktai jų pagalba 
socialdemokratai parlamente 
turi daugumą ir gali vyriau
sybėje išsilaikyti.
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KODĖL IR KAIP PRIEŠ 200 METŲ 
GIMĖ JUNGTINĖS VALSTIJOS?

Užsieniečiai Generolai Amerikos
Revoliucijoj

D. M. SOLOMSKAS

Marksas ir Engelsas gerai suprato, kad tik gink
luota ranka proletariatas galės iškariauti sau galią 
ir ją apginti žiaurioj kovoj prieš visas juodąsias jė
gas senojo pasaulio. Jie aiškiai suprato, kokią reikšmę 
turi karinis menas proletarinėj revoliucijoj. Jie ne
buvo panašūs į socijalistus frakuose ir cilinderiuose, 
Antrojo Internacijonalo gadynės, bijančius parako, 
kaip velnias kodylos. Patsai Engelsas per visą savo 
gyvenimą giliai studijavo karo meno klausimus.-

— A. Leontiev.

Kiekviena ginkluota kova reikalauja karo specijalistų. 
Be karo žinovų negalima karą laimėti. Kad kanuolių 
sviediniai nukristų į cielių, tai juos turi paleisti tie, kurie 
moka kanuoles nustatyti. Kad armijos viena dalis nesi
painiotų kitai, o pagelbėtų kovoj su priešu, tai armijos 
tvarkymas turi būti jau iš anksto numatytas, nustatytas, 
suplanuotas, ką gali atlikti tik karo meno specijalistai. 
Kovoje didvyriškumo ir drąsos dar nepakanka, dar rei
kalingas ir žinojimas.

Amerikos revoliucijai buvo reikalingi karo specijalistai- 
žinovai. Atsirado jų Amerikoj iš buvusių Didžiosios Bri
tanijos karališkos armijos generolų, kurie atsimetė nuo 
karaliaus, perėjo į liaudies pusę, nors gerai suprato, kad 
jeigu revoliucija bus pralaimėta, tai juos laukia kartuvės. 
Bet jų neužteko. Amerikos Revoliucijos vadai dėjo pa
stangų gauti iš užsienio karo specijalistų ir tam tikslui 
pasiuntė savo atstovus į užsienį. Atsirado užsieniuose ir 
tokių karo specijalistų, kurie vien iš neapykantos prieš 
Angliją stojo į Amerikos Revoliucijos pusę. Buvo ir tokių, 
kaip mūsų laikais (1936-1939), kuomet iš Amerikos ir iš 
kitų šalių liuosnoriai vyko į Ispaniją, troško padėti žmo
nėms apginti jų laisvę.

Čia mes nors suglaustai ir pakalbėsime apie rolę keturių 
užsieniečių karo specijalistų Amerikos Revoliucijoj, bū
tent: Friedrich Wilhelm Steuben, Kazimierz Pulaski, 
Todas Andrius Kosciuška ir Marquis (Markizas) La
fayette. Apie užsieniečius karo specijalistus Jack Hardy 
savo veikale “The First American Revolution” pažymi, 
kad Amerikos Revoliucijai labai daug pasitarnavo francū- 
zai Kalb, Lafayette, Rochambeau (pastarasis vėliau buvo 
Napoleono karo štabo viršininku) Saint Simon—socijalis- 
tas svajotojas, Chastellux, kurį Franklinas vadino “žmo
niškumo draugu,” istorikas Segur, vokietys gen. Steuben, 
kuris buvo Washingtono armijoj organizatorium, ir kiti.

daus, kad revoliuciją pražudžius. Steuben turėjo griebtis 
aštrių žygių prieš juos. Jis teisė majorą John Andre ir 
eilę kitų išdavikų.

Pietų fronte, 1781 metais, generolas Steuben buvo pa
keistas generolu Lafayette, o jis su revoliucijos armija 
apgulė anglus Yorktown tvirtumoj. Ir čia jam kovos 
pavyko.

Kada Amerikos Revoliucija laimėjo, tai Jungtinių Vals
tijų Kongresas padėkavojo generolui Steubenui už jo veik
lą, 1784 metais suteikė jam paauksuotą .kardą ir $2,400 
metinės pensijos, gi New Yorko, New Jersey, Virginia ir 
Pennsylvania valstijos paaukojo jam didelius žemės plotus.

Generolas Steuben mirė 1794 metais, lapkričio 28 dieną, 
Steubenville, N. Y., sulaukęs 64 metų amžiaus.

MARKIZAS LAFAYETTE
Kada prasidėjo Amerikos Revoliucija, tai jau ėjo aštri 

kova pasaulyj tarpe Anglijos ir Francūzijos. Ir viena ir 
kita grobė kitus kraštus, siekė kuodidesnius plotus pasi
savinti.

Markizas Lafayette 

karinius veikalus ir vėliau

GENEROLAS VON STEUBEN
Revoliucijos kovoj už Jungtinių Valstijų laisvę vieną 

iš svarbių darbų atliko vokietys generolas Friedrich Wil
helm Steuben. Jo rolė buvo milžiniška. Jis gimė Magde
burge, Prūsijoj, lapkričio 15, 1730 metais. Tai buvo sū
nus karininko. Steuben tebebūdamas 14-kos metų amžiaus 
jau dalyvavo kartu su savo tėvu kare prieš Austriją. 1753 
metais jis pasiekė leitenanto laipsnį.

Prasidėjo Septynių Metų Karas tarpe Prūsijos ir Aus
trijos, o vėliau įtraukęs Saksoniją, Rusiją, Švediją, Por
tugaliją. Šiame kare Steuben įgavo daug patyrimo iš 
Friedricho Didžiojo taktikos ir buvo pakeltas į generolus.

Jau tada jis kietai nusistatė prieš Britaniją. Ir kaip tik 
sužinojo, kad Amerikoj, 1776 metais, liaudis sukilo prieš 
Angliją, Steuben išplaukė į Ameriką ir gruodyj, 1777 me
tais, pasiekė Portsmouth, N. H.

Amerikos generolas Jurgis 
Washingtonas su džiaugsmu 
pasitiko generolą Steubeną ir 
pavedė jam atsakomingą dar
bą—organizuoti, muštruoti ir 
lavinti Amerikos Revoliucijos 
armiją, aprūpinti ją maistu, 
ginklais ir amunicija. Reiš
kia, Steubenas gavo vyriau
siojo Amerikos .armijos gene- 
ralio štabo viršininko vietą, o 
Jurgis Washingtonas buvo 
vyriausias komandierius fron
to. štabo viršininko it ko- 
mandieriaus rolės labai svar-

Gen. Steuben blOS.
Jurgio Washingtono vardas 

visur garsiai skamba, bet jis nebūtų galėjęs laimėti kovos 
lauke, jeigu generolas Steuben nebūtų paruošęs jam išla
vintų, išmokslintų ir politiniai paruoštų armijos jėgų, 
jeigu Steuben nebūtų aprūpinęs tą armiją kanuolėmis, 
šautuvais, paraku, maistu, drabužiais ir kitomis reikme- 
nomis. U < A

Generolas Steuben buvo ir tas asmuo, kuris pirmas pa
rašė Amerikos Revoliucijos armijai taisykles: “Įstatymai 
ir Disciplinos Tvarka Jungt. Valstiją Armijoj.”

Bet gen. Steuben nebuvo vien užfrončio organizatorius, 
jis ir asmeniškai dalyvavo kovose. Jis komandavojo •divi
zijai didžiuose mūšiuose prie Valley Forge, netoli Phila- 
delphijos, kur per kelis mėnesius ėjo žiauri kova. Ir kada 
revoliucijonierių armiją patiko nelaimė prie Monmouth, 
kurią vadovavo gen. Charles Lee, tai ten buvo pasiųstas 
generolas Steuben, kuris tuojau perorganizavo ją, sutvar
kė frontą ir dalykus pataisė. Kada revoliucijonierių ar
mija pralaimėjo prie Camden, tai Washingtonas paskyrė 
Steubeną su specijafiais įgaliojimais komandierium viso 
pietų fronto: “Surankioti armijos dalis, organizuoti, 
disciplinuoti ir naujus Rekrūtus armijai mobilizuoti”— 
buvo patvarkymas. Steuben savo pareigas ir čia atliko.

Amerikos Revoliucijoj buvo išdavikų, kurie veikė iš vi-

Tais Francūzijos ir Britanijos nesutikimais sumanė ga
biai pasinaudoti Amerikos revoliucijonieriai. Jie pasiuntė 
savo žmonių į Francūzijos kolonijas Amerikoj ir net į pa
čią Francūziją, nusamdyti prieš Britaniją nusistačiusius 
karo specijalistus, kurie labai buvo reikalingi Amerikos 
revoliucijonierių kovai.

Paryžiuje Amerikos Kolonijų pasiuntinys Silas Deane 
surado visą eilę žymių karininkų, kurie sutiko vykti į Ame-, 
riką kariauti prieš Angliją. Jaunas karininkas Johann 
Kalb veik pirmas pasižadėjo vykti į Ameriką. Prie jo 
prisidėjo energingas kapitonas Lafayette, kurio pilnas 
vardas ir pavardė skamba: Marie Jean Paul Roch Y ves 
Gilbert Motier Lafayette ir kuris nešiojo markizo titulą.

Britanijos valdžia sužinojus, kad eilė Francūzijos kari
ninkų rengiasi vykti Amerikon revoliucijonieriams padėt, 
griežtai užprotestavo, reikalaujant juos sulaikyti. Fran

cūzijos .karališka valdžia, ar 
tai prisibijodama Anglijos, ar 
Amerikos Revoliucijos lieps
nos, tuojau areštavo tuos ofi- 
cierius. Bet jauni ir energingi 
karininkai Kalb, Lafayette ir 
kiti po to greitai išvažiavo į 
Ispaniją ir iš ten naktį išplau- 
Kė į Ameriką. Britanija buvo 
pasiuntus du karo laivus vy
tis juos, bet nepavijo.

Lafayette gimė rugsėjo 6 
d., 1757 met. Jo tėvas buvo 
armijoj kapitonu ir žuvo prie 
Minden kovoj. Jaunas La
fayette iš kūdikystės skaitė 
lankė karo mokyklą. Sulaukęs

19 metų jis jau buvo kapitonu francūzų dragūnų pulke.
Amerikoj Lafayette parodė didelį karinį gabumą. Rug

sėjo 11 d., 1777 metų, prie Brandywine jis kovą laimėjo, 
nors ir patsai buvo sužeistas. Po to Washingtonas davė 
Lafayettui vadovauti vieną diviziją, o lapkričio 1 dieną 
kalbėdamas Kongrese pasakė: “Markizas Lafayette yra 
labai drąsus ir gabus kovotojasT

Pradžioj 1778 metų Amerikos revoliucijonieriai, vedami 
Lafayette, kovojo prieš anglus Kanadoj. Kada amerikiečiai 
turėjo pasitraukti nuo Barren Hill, gegužės 28 d., 1778 
metais, tai jis mokėjo^ išgelbėti armiją. Birželio 28 dieną 
jis vadovavo amerikiečių kovai prie Monmouth ir už su- 
gabumą Kongresas jį apdovanojo.

1778 metais kilo karas tarpe Francūzijos ir Britanijos. 
Prasidėjo mūšiai Amerikos žemyne. Lafayette buvo pa- 
liuosuotas iš Amerikos armijos ir per šešis mėnesius ko
vojo Francūzijos armijos eilėse. Po to jis vėl grįžo į ame
rikiečių eiles. 1781 metais Lafayette vedami amerikiečiai 
skaudžiai sumušė anglus prie Yorktown, kuriems vadova
vo anglų generolas Cornwallis. Tai buvo paskutinis dide
lis mūšis už Amerikos nepriklausomybę.

1789 metais prasidėjo Didžioji Francūzijos Revoliucija, 
kuri nuvertė karalių. Lafayette išvyko į tėviškę ir stojo 
į revoliucijonierių eiles. Jo kariniai patyrimai buvo labai 
reikalingi Francūzijos liaudžiai. Jo komandai buvo pa
vesta Liaudies Gvardija Paryžiuje. Vėliau Lafayette buvo 
išrinktas į seimą ir užėmė kitas svarbias vietas. O kada 
ant Francūzijos Revoliucijos užpuolė Austrija, Vokietija, 
Anglija ir kitos monarchijos, tai jis buvo pasiųstas į karo 
frontą.

Ten ir prasidėjo Lafayette politinis smukimas ir gedi
mas. Jis nusigando Revoliucijos. Jis bijojo kairiųjų re
voliucijonierių—jakobiniečių. Jam atrodė, kad Francūzi
jos Revoliucija eina per toli. Jo pirmesnis kairumas išga
ravo ir jis atitolo nuo revoliucijonierių, o grįžo atgal prie 
monarchistų. Karo komisarai susekė, kad generolas La
fayette, 1791 metais, ruošėsi atidaryti frontą, praleisti 
Prūsijos ir Austrijos armijas prieš Revoliuciją, prieš liau
dį. Revoliuciniai komisarai pastojo tam kelią. Tada ge
nerolas Lafayette su savo vienminčiais iš štabo pabėgo 
pas Francūzijos liaudies priešus — prūsus ir austrus. 
Francūzijos seimas paskelbė jį šalies išdaviku ir grūmojo 
nukirsti jam galvą, jeigu jis paklius į revoliucijonierių 
rankas. 4

Kada Francūzijos Revoliucija buvo pasmaugta, kada 
stambioji buržuazija priešakyj su Bonapartu Napoleonu 
įsigalėjo, tai 1797 metais Lafayette grįžo į Francūziją ir 
darbo žmonių priešai iškėlė jį į viršūnes. Jis mirė gegu
žės 20 dieną, 1834 metais. į

Generolas Lafayette buvo žymus karo reikalų žinovas, 
turėjo gabumų. Asmeniniai jis buvo drąsus, pavojaus ne
sibijojo, mirčiai tiesiai žiūrėjo į akis, bet politikoj jam 
nesisekė. Nesisekė todėl, kad jis niekaip negalėjo atsi
duoti naujam pasauliui — negalėjo nutraukti ryšių su 
senuoju pasauliu, kuris jau buvo atgyvenęs.

(Bus daugiau)

Vatikanas. —• Katalikų baž
nyčios galvą popiežius Povi
las VI įžengia į 80-uosius savo 
gyvenimo metus. Sakoma, 
kad jis tebesiranda geroje

sveikatoje, bet labai susirūpi
nęs bažnyčios padėtimi. Jį 
labai nervina bažnyčioje kun
kuliuojantis pasidalijimas bei 
ginčai.

LIETUVOS ŽURNALISTO APYBRAIŽA APIE 
MŪSŲ ŽYMŲJĮ VEIKĖJA IR KOVOTOJA

Povilas Venta ir jo audringo 
gyvenimo kelias

MYKOLAS JACKEVIČIUS

(Tęsinys iš praeito num.)
Nepraėjo nė metai, kai jis 

dar kartą atsidūrė Bajoruose. 
Kaipo “antivalstybinis gaiva
las”. Ir vėl trims mėnesiams.

— Tur būt, kad “geriau” 
apsigalvočiau, — aiškindavo 
Venta draugams kalėjime ir 
pridurdavo: — Žvalgyba vel
tui vargsta.

1936 metų pradžioje su
streikavo uosto krovėjai. 
Dauguma jų, nebegalėdama 
sudurti galo su galu, reikala
vo padidinti atlyginimą ir 
pagerinti darbo sąlygas. An
trą kartą iš kalėjimo grįžęs 
Venta buvo išrinktas streiko 
komiteto nariu. Viename su
sirinkime kažkas šūktelėjo:

— Kaip mes nugalėsime, 
jei vieni šio, kiti to reikalau
ja?

Žodžio paprašė Venta.
— Vyrai, kam mus rinko

te? Tam, kiek suprantu, kad 
tvarkytume visus reikalus, 
kuriuos pavedėte. Taip?

Streikuojantys pritarė.
— O gal kartais mumis 

nepasitikite? Jei taip, rinkite 
tuos, kurie kiekvieną naktį 
sapnuos ką nors kita. Ponai 
mūsų reikalavimus žino. Tad 
laikykimės. Juk ne maži vai
kai, kad tai saldainiuko, tai 
vėl pyrago įsigeistume ... O 
dėl vienybės štai ką pasaky
siu. Ponai, tur būt, kokį 
padlaižį papirko. Tas ir sklei
džia įvairius gandus. Manau, 
nesate davatkos ir nepatikė
site prasimanymais. Jeigu 
mūsų tarpe yra vienas kitas, 
kuris tiki plepalais, tegul 
pasitraukia. Mums su tokiais 
vienybės nereikia. Kitaip bus 
kaip su tais avinais, kurie 
vieningai šoko į ugnį. . .

Susirinkusieji ėmė karštai 
ploti. Jiems ypač patiko pa
skutiniai Ventos žodžiai.

Kai po kokio pusmečio 
Klaipėdoje buvo išrinktas 
naujas miesto seimelis, į jį, 
kaip lietuvių darbininkų at
stovas, pateko ir Povilas 
Venta. Tačiau jis čia nė kojų 
sušilti nespėjo. Žvalgyba, ku
riai daugiau rūpėjo pažangūs 
lietuviai, negu vis labiau 
įžūlėjantys naciai, Ventą suė
mė. Šį sykį jis išbuvo gerai 
pažįstamuose Bajoruose tik 
dvi dienas, o po kelių nakvy
nių Telšių ir Šiaulių kalėji
muose, atsidūrė gimtojoje 
Papilėje. Ne savu noru, kaip 
suprantate, bet ištremtas po
licijos priežiūron. Nors ir 
nebuvo uždarytas kalėjiman, 
bet ir ne laisvas. Juk privalė
jo nuolat registruotis nuova
doje, kur, beje, buvo laiko
mas jo pasas, ir neturėjo 
teisės niekur iš Papilės išva
žiuoti. Žodžiu, nei paleistas, 
nei pagautas.

Be pas® ir vizų
— Sveikas Antanai, štai ir 

mes, — pasakė Venta, ties
damas ranką Slapšiui. — 
Lygiai penkiolika po aštuo- 
nių, kaip susitarta. Beje, 
susipažink — Pranas Z ubas.

Taip pat įsigeidė pakeliauti
• • •

— O kas čia tokio, — 
atsiliepė Zubas. — Visokie 
ministerial važinėja. Halifak- 
sas pas Hitlerį, Delbo po 
Rytų Europos sostines. Kuo 
mes blogesni?

— Į kiną per anksti, — 
tarė Venta. — Palauksime, 
kol prasidės seansas. Vis tiek 
iš pradžių kronika. Nenoriu, 
kad paskutinę akimirką koks 
šunsnukis atpažintų.

Draugai sulindo į tarpuvar
tę priešais kiną “Capitol”, 
kuriame buvo demonstruoja
mas tarybinis filmas “Kapito
no Granto vaikai”, ir ėmė 
stebėti įeinančius žiūrovus.

Povilas Venta buvo tik 
prieš kelias dienas atvykęs į 
Klaipėdą. Slapčia. Kol vėl 
reikės registruotis Papilės 
policijoje, jo jau Lietuvoje 
nebebus. Ak, ir įgriso jam ta 
Papilė, tas betikslis slankioji
mas. Viskas kaip ant delno, 
nė nekrustelėsi.

Kai 1936 metų vasarą Ispa
nijoje prasidėjo pilietinis ka
ras, ir jis sužinojo, kad 
savanoriai vyksta kovoti 
prieš fašizmą, Venta taip pat 
nutarė ten nukeliauti. Tačiau 
teko ilgokai laukti, kol paga
liau pavyko susitarti su pa
žangiu žmogumi, “Maisto” 
laivo kūriku, pažadėjusiu 
paimti “zuikius”.

Pasibaigus seansui, keliau
ninkai, susitikę su kūriku, 
nuėjo į miško pakrovimo 
uostą, o naktį pateko laivan.

— Prasirauskit urvą ang
lyse, — pasakė kūrikas, atve
dęs prie bunkerio, — ir ten 
įsikurkit. Kiaurymę užkrau
ki!, kad nebūtų žymu. Maisto 
ir vandens atnešinėsiu . . . 
Tik būkit kantrūs, iki Olandi
jos teks kokią savaitę plūdu- 
riuot.

Atsargiai ir kuo tyliausiai 
“zuikiai”, pasišviesdami elek
triniais žibintuvėliais, ruošėsi 
patalą. Į parytį nelengvas 
darbas buvo baigtas. Klaipė
doje ėjęs laikraštis “Vakarai” 
apie tai trumpai pranešė: 
“1937 .m. lapkričio 25 d. 
“Maistas” (982 t.) su apdoro
ta miško medžiaga išplaukė į 
Roterdamą”.

Šį Olandijos uostą “zuikiai” 
pasiekė ne po savaitės, kaip 
žadėjo kūrikas, bet tik po 
devynių dienų. Mat, įveikęs 
geroką galą, “Maistas”.turėjo 
grįžti remontuotis Klaipė- 
don.

Atplaukus į Roterdamą, 
kai įgula vakare išskubėjo 
miestan, nuo anglių pajuoda
vęs trejetas nusileido pas 
kūriką. Nusiprausė, persi
rengė ir išėjo apsidairyti.

Vyrai žinojo, kad ilgiau 
laive negali likti. Pavalgyt 
pas kūriką — prašom, bet 
nakvoti reikės kur nors už
miestyje, šiauduose ar tuš
čiose daržininkų būdelėse. 
Nedidelė bėda. Kur kas di
desnė — netrukus išaiškėjo, 
kad “Maistas” neplaukia,

kaip numatyta į Havrą.
— Kiek iš viso mūsų litų 

buvo? — paklausė Pranas 
Zubas.

— Šimtas aštuoniasde
šimt, — atsakė Venta. — 
Kūrikas iškeitė į prancūzų 
frankus. Vadinasi, turime da
bar kokius devynis šimtus 
frankų. Milijonieriai, jei ne
tingėsime kojų pamiklinti.

Trys draugai geležinkeliais 
ir pėstute, po daugelio nuoty
kių, du kartus nelegaliai pe
rėję valstybių sienas, paga
liau atsidūrė Paryžiuje. Čia 
jau kas kita. Prancūzijos 
sostinėje daug į Ispaniją 
vykstančių — čekų, italų, 
vokiečių, lenkų. Suorgani
zuota ir talka, padedanti 
savanoriams atsidurti Ispani
joje.

Prieš išvykdami iš Pary
žiaus trys lietuviai savanoriai 
parašė giminėms ir pažįsta
miems, kad laimingi nukelia
vo.

— Kaip manai, Antanai, — 
paklausė besišypsantis Ven
ta, — gal spalvotą atviruką 
Papilės policijos viršininkui? 
Perduočiau labų dienų ir 
paprašyčiau, kad mano pasą į 
Madridą atsiųsttų. Nors ir ne 
užsienio pasas, bet vis šioks 
toks dokumentas.

— Kam jis tau dabar? — 
nusijuokė Slapšys.

— Sakai, — mirktelėjo 
Venta, — pakaks vien kariš
kos knygutės?

Prieš fašistus
Važiuojant geležinkeliu iš 

Alikantės į Madridą, maž
daug pusiaukelėje, yra Alba- 
setės miestas. Čia, tarptauti
nių brigadų kareivinėse, kar
tu su šimtais tik ką atvykusių 
iš Prancūzijos savanorių, at
sidūrė ir trys lietuviai.

— Ilgokai keliavome, — 
kreipėsi Venta į Slapšį. — 
Ištisą mėnesį. Užtat netru
kus — į frontą fašistų muš
ti .. . Tarnavusių kariuome
nėje tikriausiai ilgai nelaikys.

— Nežinia, — suabejojo 
Slapšys. — Čia sava tvarka ir 
ginklai kitokie. Reikės, tur 
būt, ir mums pratintis.

Antanas Slapšys neklydo. 
Teko kelis mėnesius kariškai 
lavintis. Tik po to trys lietu
viai, tapę kulkosvaidininkais, 
buvo paskirti į Dombrovskio 
tarptautinės brigados Micke
vičiaus batalioną ir išvyko 
Estremaduron.

Šiame fronte vyko įnirtin
gos manevrinės kovos. Daž
nokai nė nebūdavo priešus 
skyrusios ugnies linijos. Būk 
gudrus ir susigaudyk, kur 
frontas, o kur užnugaris.

Bet štai gautas įsakymas — 
skubiai įsitvirtinti Sieros Ke- 
mados kalnuose. Ką darysi? 
Nors dienos metas, reikia. 
Vargais negalais be jokių 
nuostolių užėmė pozicijas, 
paruošė sunkiuosius kulko
svaidžius.

-— Kamarados! — staiga 
pasigirdo iš netolimos viršu
kalnės.

Savi ar svetimi? Reikėjo 
išžvalgyti. Vadas kreipėsi į 
karius, gal savanorių atsiras?

— Aš, — atsiliepė Venta 
pirmas.

Kartu su dar vienu kariu 
nuslinko žemyn ir ruošėsi vėl 
kilti ten, iš kur atskriejo lyg 
ir draugiškas “kamarados”. 
Bet vos tik abu pasirodė iš už 
uolos, juos pasitiko švininė 
frankistų papliūpa. Draugas 
negyvas susmuko vietoje. 
Ventą sužeidė sprogstamoji 
kulka. Mirtis, laimei, jį ap
lenkė.

Į batalioną Povilas grįžo tik 
po dviejų mėnesių. Turėjo 
dar ligoninėje būti, bet, išgir
dęs, kad fronte sunki padėtis, 
užsispyrė. Tol reikalavo iš 
ligoninės vadovybės, kol jį, 
dar ne visai užgijusiomis 
žaizdomis, išleido pas drau
gus į Leridos frontą. O netru
kus jis jau žygiavo prie Ebro 
upės, kur buvo telkiamos 
stambios respublikos karinės 
pajėgos.

(Bus daugiau)

KANA

Montreal, Que., 
“Laisvės” skaitytojui 
susirinkimą aptarimu 
sezonų laiku.

Tikimės, kad šis n 
todėl nepatingėkite at 

Susirinkimas šauki: 
p. p., visiems gerai ž 
Str. (prie Sherbrookdj

Parengimas
M.S. D. Pašaipi nė 

ja rengia rudenini bal 
kričio (Nov.) 6 diem 
Sv. Kazimero parapi. 
je. Bus gera muzika 
ninkės skaniai visut 
sins. Bus dovanos p 
ir atskirai.

Kviečiame visus n 
svečius dalyvauti. N 
site. Iki pasimat ymo.

Montreal, Qu
LIGONIAI

E. Urbonavičienė, 
ilgas laikas negaluc 
giai vėl išvežta į ■ 
General ligoninę,

J. Šarskis susirgo 
tas į ligonine.

Brazi
Paviešėję apie mėi 

pas savo gimines Sa< 
pasisvečiavę pas di 
dienos grįžo į Šiaurė 
ką A. ir J. Copin. J A 
Kongones suvažiavę 
ir draugės draugai c 
paspausti jiems d 
palinkėti laimingos k 

. A. ir J. Copin yra 
laukiami svečiai S; 
lietuviams. Prieš : 
Adelė gyveno sac 
tarpe. Ji čia praleidę 
sias savo jaunystei 
Čia liko jos broliai, 
jaunystės draugai i 
Brazilija . . . ♦ ♦♦

Rugsėjo 11 d. 
Lietuvą grįžo Irena 
Ji čia pasisvečiavo 
tetą ir dėdę M. ir 
nauskus virš pora 
Viešėjo pas Sao 
Riode Janeiro (auti 
važinėjo po įdomią 
šalį.

Susirinkę giminė: 
gai Vilkienei palin 
mės kelionėje į 
nuvežti nuoširdžia 
kėjimus draugams 
nei . . . ♦ ♦♦

Paviešėję apie du 
Tarybų Lietuvoje, 
22 dieną grįžo į S. P 
nusiteikę, paten k iri 
ge ir kelione N. VI

Lietuvoje jie lai 
niuje, Kaune, T 
Druskininkuose ir k 
Čiavosi 8 dienas kol 
seserį ir kitus gimi 
gyvena puikiai įsiU 
nepamiršo aplankyt 
šių braziliečių, kui 
yra jos brolis Alfe 
činskas. ♦ ♦♦

E. Urniežienė grį 
19 d. labai gerai n 
Lietuvoje ji viešėje 
mėnesius. Ji buvo ž 

pas buvusius brazi 
ir J. Petruševičių* 
tik pavažinėjo po 
gražius miestus Vi 
ną, Šiaulius, 1 Irusi 
kitus, bet buvo nu 
į Latviją pasisvei 
gimines Rygoje, ku 
metus nebuvo mači♦ ♦♦

Jau nemažai laik 
vusi sveikata V. Gi 
Copin broliui. Ra
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MITINGAS
Montreal, Que., — Visus aldiečius, snnn> atikus ir 

“Laisvės” skaitytojus nuoširdžiai kviečiame atsilankyti į 
susirinkimą aptarimui pažangiosios veiklos rudens-žiemos 
sezonų laiku.

Tikimės, kad šis mitingas bus labai įvairus ir įdomus, 
todėl nepatingėkite atsilankyti.

Susirinkimas šaukiamas lapkričio 2 d. antradienį, 1:30 v. 
p. p., visiems gerai žinomoj svetainėj — 3447 St. Laurens 
Str. (prie Sher brook Str.).

Šaukia LLD Montrealo kp. Valdyba

Parengimas
M. S. D. Pašalpinė Draugi

ja rengia rudeninį balių. Lap
kričio (Nov.) 6 dieną 7 vai. 
S v. Kazimero parapijos salė
je. Bus gera muzika. Seimi
ninkės skaniai visus pavai
šins. Bus dovanos prie durų 
ir atskirai.

Kviečiame visus narius ir 
svečius dalyvauti. Nesigailė
site. Iki pasimatymo.

Valdyba
(43-44;

Montreal, Que.
LIGONIAI

E. Urbonavičienė, kuri jau 
ilgas laikas negaluoja, stai
giai vėl išvežta į Montreal 
General ligoninę.

J. Šarskis susirgo ir išvež
tas į ligonine.

Brazilijos naujienos
Paviešėję apie mėnesį laiko 

pas savo gimines Sao Paulo ir 
pasisvečiavę pas draugus 4 
dienos grįžo į Šiaurės Ameri
ką A. ir J. Copin. Į Ario uostą 
Kongones suvažiavo giminės 
ir draugės-draugai dar kartą 
paspausti jiems dešinę ir 
palinkėti laimingos kelionės. 
,.A. ir J. Copin yra mylimi ir 

laukiami svečiai Sao Paulo 
lietuviams. Prieš 20 metų 
Adelė gyveno saopauliečių 
tarpe. Ji čia praleido gražiau
sias savo jaunystės dienas. 
Čia liko jos broliai, giminės, 
jaunystės draugai ir saulėta 
Brazilija. . .

Rugsėjo 11 d. į Tarybų 
Lietuvą grįžo Irena Vilkienė. 
Ji čia pasisvečiavo pas savo 
tetą ir dėdę M. ir F. Rama
nauskus virš pora mėnesių. 
Viešėjo pas Sao Paulo ir 
Riode Janeiro tautiečius. Pa
važinėjo po įdomią Brazilijos 
šalį.

Susirinkę giminės ir drau
gai Vilkienei palinkėjo sėk
mės kelionėje į Vilnių ir 
nuvežti nuoširdžiausius lin
kėjimus draugams ir Tėvy
nei.. . x

**♦

Paviešėję apie du mėnesius 
Tarybų Lietuvoje, rugpiūčio 
22 dieną grįžo į S. Paulo gerai 
nusiteikę, patenkinti viešna
ge ir kelione N. V. Kučinskai.

Lietuvoje jie lankėsi Vil
niuje, Kaune, Trakuose, 
Druskininkuose ir kitur. Sve
čiavosi 8 dienas kolūkyje pas 
seserį ir kitus gimines, kurie 
gyvena puikiai įsitaisę. Taigi 
nepamiršo aplankyti ir buvu
sių braziliečių, kurių vienas 
yra jos brolis Alfonsas Ku
činskas.

***
E. Urniežienė grįžo rugsėjo 

19 d. labai gerai nusiteikus. 
Lietuvoje ji viešėjo apie tris 
mėnesius. Ji buvo apsistojusi 
pas buvusius braziliečius F. 
ir J. Petruševičius. Ten ne 
tik pavažinėjo po Lietuvos 
gražius miestus Vilnių, Kau 
ną, Šiaulius, Druskininkus ir 
kitus, bet buvo nuvažiavę ir 
į Latviją pasisvečiuoti pas 
gimines Rygoje, kurių per 45 
metus nebuvo mačiusi.

♦♦♦.

Jau nemažai laiko sušluba
vusi sveikata V. Galeckui, A. 
Copin broliui. Randasi na

G. Jurgštienė, kuri nese
niai buvo susilaužiusi ranką, 
vėl puolė ir susilaužė koją.

A. Drulys taip pat puolė ir 
susilaužė ranką.

F. Šiuplevičius turėjo sun
kią operaciją Montreal Gene
ral ligoninėje.

Linkiu visiems greit pa
sveikti.
GAVO ŽINIĄ

A. Kirkuvienė gavo liūdną 
žinią iš Bostono kad ten mirė 
jos du artimi giminaičiai. Gili 
užuojauta jos šeimai.
VAJUS

Jau žinome, prasidėjo 
“Laisvės” vajus skaitytojai, 
būkite tokie geri, atsinaujin- 
kit laikraštį. O jeigu patys 
negalite, paprašykit kitų, 
kurie Jums mielu noru patar
naus. J-na 

LAISVĖS VAJUS
Vajus prasidėjo rugsėjo 1 d. ir baigsis lapkričio 30 d.

Ši ataskaita įima mus pasiekusius laiškus iki pabaigos 
rugsėjo 30 d.

KONTESTANTŲ STOVIS
Punktai

Miami, Fla. — N. lešmantienė ir V. Bovinas............... 1,814
Kanados vajininkai.............................................  1,606
Brooklyn, N. Y. — N. Ventienė ir A. Mitchell............. 1,566
New Jersey vajininkai.................................................... 848
Connecticut vajininkai.................................................... 846
LLD45 kp., St. Petersburg, Fla. — P. Alekna............. 734
Raymong Stakėnas, Scottville, Mich.......................  532
S. Rainard, Brockton, Mass............................................ 512
Eva Kralikauskas, Lawrence, Mass............................... 492
M. Uždayinis, Norwood, Mass........................................ 444
Long Island vajininkai.................................................... 304
V. Sutkienė ir V. Taraškienė — San Francisco-

Oakland, Cal............... 288
J. K. Alvinas, Detroit, Mich............................................ 260
Philadelphia, Pa. — R. Merkis....................................... 236
J. Jaskevičius, Worcester, Mass.................................... 168
J. Kontenis, Rochester, N. Y.......................................... 150
Baltimore, Md.................................................    80

☆ ☆ ☆
Sveikiname naujai įstojusius vajininkus. Laukiame dau

giau vajininkų.
Per šį laikotarpį gavome 7 naujus skaitytojus. N. 

lešmantienė iš Ft. Lauderdale, Fla., prisiuntė 3; Anna 
Stakėnas iš Freesoįl, Mich., 2; S. Rainard iš Brockton, 
Mass., 1 ir Eva Kralikauskienė iš Lawrence, Mass. 1.

* * *

muose po gydytojo priežiūra.
Jau du mėnesiai praėjo, o 

J. Klimeika dar vis sanatori
joje. Jo žmona Maria gatve 
eidama susilaužė koją, gydosi 
namuose. Taipgi P. Degutie
nė, eidama gatve, susulaužė 
ranką ir gydosi namuose.

Rugpiūčio 22 d. mirė P. 
Ažusūnis, gimęs 1,927 metais. 
Į Braziliją atvyko su tėvais 
1929 metais. Paliko žmoną, 4 
dukteris, 3 sūnus, 2 seseris, 3 
brolius ir kitus gimines.

***
Gegužės 23 d. Vilniuje už

geso gyvybės žiburėlis ree- 
migrantui A. Petniūnui, gi
musiam 1899 m. Ukmergėje. 
Į Braziliją atvyko 1928 me
tais, ieškodamas didesnio 
duonos kąsnio, kaip ir daugu
mas tuo laiku Lietuvos ber
nelių. Brazilijoje teko dirbti 
įvairiuose darbuose. Paskuti
niu laiku buvo pensininkas. 
Antanas buvo laisvų minčių, 
draugiškas, skaitė pažangią 
spaudą, ir pagal išgalės ją 
paremdavo. x

Darbininkams nuvertus fa
šistinę valdžią Lietuvoje, 
Petniūnas svajojo apie grįži
mą į Tėvynę. Ir štai ta diena 
atėjo. 1970 metais jis važiuo
ja į Tarybų Lietuvą kaip 
turistas pasisvečiuoti. Bevie
šėdamas Lietuvoje pastebi 
kaip su kiekviena diena gerė
ja liaudies gyvenimas, kaip 
žengia pirmyn mokslas, spor
tas, medicina. Susitiko su 
jaunystės draugais ir buvu
siais braziliėčiais. Ir įsitikino, 
kad jo vieta tenai.

Brazilijoje Petniūnas paliko 
žmoną, dukrą, tris sūnus ir 
anūkus.

Mirusiojo giminėms ir arti
miesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą. A. Pūkelis

Į fondą aukų gavome:
J. Deltuva, Baltimore, Md............................................$200.00
Per L Mizarienę iš Waterbury, Conn, pobūvio ..... 95.00 
Aukojo:

Irene ir Richard Janulis, Palmer, Mass. $40.00
K. Danisevičius, Waterbury, Conn. .. . 20.00
Bill Yokubonis, Waterbury, Conn......... 10.00
L. Butkevičienė, Hartford, Conn.......... 10.00
Mrs. Joseph Žuraitis, Oakville, Conn. . 10.00 
E. Brazauskienė, Hartford, Conn......... 5.00

Niujorko Lietuvių Moterų Klubas, per N. Ventienę . 75.00 
S. Radušis, Bayonne, N.J. .............................  54.00
Aido Choras, Ozone Park, N. Y., per N. Ventienę . . 50.00 
LLD 198 kp., Oakland, Cal., per V. Taraškienę..... 50.00 
Mass. Progresyvių Moterų Sąryšis, per S. Rainard,

Brockton,Massachusetts ................. 30.00 
William ir Anna Stakėnai, Freesoil, Mich., per Ray

mond Stakėnas................................................. 26.00
Leo ir Margaret Jakštas, Nesconsett, N.Y. ....... 25.00 
Verutė Bunkienė, St. Petersburg, Fla. . . .  ............ 25.00
Natalija lešmantienė, Ft. Lauderdale, Fla................ 25.00
Alex Mitchell, Brooklyn, N. Y. .. . . . ...........    20.00
R. Makarevicius, Vancouver, B. C., Canada4............ 20.00
Walter Graunas, OzoneJPark, N.vY 15.00
Alisė Jonikienė, Kingston, N. Y. . .'. .. .. .;;............ 15.00
Julia Meškienė, So. Ozone Park, N. Y., prisimini
mui 7 m. sukaktuvių nuo mirties jos mylimo vyro
Antano Meškio, mirusio 1969 m. spalio 13 d............. 15.00

Frances Norbutienė, Chicago, Ill’., per M. Grager. .. 15.00 
M. Hacinkevičius, Great Neck, N.Y........................... 15.00
K. Mugianienė, Oakland, Cal., per V. Taraškienę... 10.00
Chas. Wallent, Auburn, Mass..................................... 10.00
Jonas Saulėnas, Detroit, Mich., per J. K. Alviną . . . 10.00 
Pranas Ulinskas, Detroit, Mich., per J. K. Alviną .. 10.00 
Dominic Rymsha, May wood, Ill., per M. Grager.... 10.00 
K. ir P. Meškėnai, So. Ozone Park, N. Y., per N.

Ventienę.......................................................... 10.00
M. Bradauskas, Detroit, Mich..................................... 10.00
Eva Kralikauskas, Lawrence, Mass........................... 10.00
B. ir N. Skubliskai, Richmond Hill, N.Y....................... 6.00
John Versackas, Rockford, Ill......................................... 5.00
J. Anskienė, Brooklyn, N. Y., per N. Ventienę........ 5.00
John Drazdis, W. Hartford, Conn............... ............... 5.00
Paula Skuja, Bothwell, Ont., Canada....................... 5.00
S. Rainard, Brockton, Mass............................. . 5.00
Paul Kunce, Minesing, Ont., Canada....................... 5.00
Pauline Daraška, Sandusky, Ohio............................. 5.00
Joseph Sharkey, St. Petersburg, Fla., per P. Alekna 3.00 
Margaret Cvirka, Miami, Fla., per N. lešmantienę . 2.00
Anna Janus, Canton, Mass.......................................... 1.00

☆ ☆ -sir
Viso dabar skelbiamų aukų gavome $897.00. Pridėjus 

pirmiau skelbtų aukų į fondą iki rugsėjo 30 d. pabaigos 
įplaukė $4,488.00.

☆ ☆ ☆
Širdingai dėkojame.

Administracija

Bridgetown, Barbados. — 
Spalio 6 d. čia susidaužė 
Kubos keleivinis lėktuvas. 
Žuvo jame buvę visi 78 
žmonės. Tai viena baisiausių 
nelaimių aviacijos istorijoje.

__________ _______ : ’ "A?"'

Vakarinis Berlynas. — Čia 
suareštuota ir teisiama 30 
policininkų. Jie kaltinami pa
pildyme vagysčių. Jie taipgi 
priiminėjo vogtus daiktus. 
Vakarinį Berlyną valdo bur
žuazija su socialdemokratų 
pagalba.

East Rutherford, N. J. — 
Čia jau atidarytas naujutėlis 
futbolininkų komandos Giant 
vardu milžiniškas sporto sta
dionas. Jo pastatymas New 
Jersey valstijos valdžiai kaš
tavo $88,000,000! Kas jums 
sakė, kad valdžia neturi pini
gų?

DORCHESTER, MASS.

Mirus

Alekui Kandraškai

A. J. RODŽIAI
Lawrence, Mass.

Hartford, Conn. — Connec
ticut valstijos gubernatorės 
Ella Grasso paskirta komisija 
rekonstruktuoti valstijos val
džios aparatą pateikė savo 
pasiūlymus. Jinai pataria 
esamas 256 agentūras, komi
sijas bei tarybas uždaryti, o 
jų vieton įsteigti tiktai 14.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Anelei 
dukrai Reginai, seserims, broliams ir visiems artimie 
siems Amerikoje ir Lietuvoje.

So. Boston, Mass.
Spalio 9 d. LLD 2 kp. 

turėjo mitingą Lietuvių Pilie
čių Draugijos svetainėje 368 
West Broadway, So. Boston, 
Mass. Atėjo mažai narių? tur 
būt, kad buvo labai lietinga 
diena.

Susirinkimą atidarė ir pir
mininkavo E. Repšienė. H. 
Žakonienė skaitė raportą iš 
pereito susirinkimo. N. Gri
galiūnienė, kasos globėja, ne
dalyvavo. E. Repšienė, kaip 
finansų sekretorė, sakė, kad 
pinigų kasoje yra arti dviejų 
tūkstančių.

Išrinko E. Repšienę “Lais
vės” vajininke. Tuojau trys 
narės ir atsinaujino “Laisvę”, 
ir L. Plutienė aukavo $10, A. 
Mattz $5. Toliau sekė dides
nės aukos; LLD 2 kp. nutarė 
aukoti “Laisvei” $500, “Vil
niai” $500 ir “Daily World” 
$100.

Nutarė laikyti kitą susirin
kimą po Naujų metų toje 
pačioje vietoje, jei ją bus 
galima gauti.

Uždarius susirinkimą, vi
sos linkmai šnekučiavosi prie 
skanių vaišių.

Dorchesteryje spalio 7 d. 
susitikau su dviem žymiais iš 
TSRS lietuviais architektais. 
Ačiū Ievai Mizarienei, kad ji 
man pranešė, kad jie bus 
Bostone.

Jie buvo^ apsistoję Somer
ville, ne visai arti Bostono. 
Bet aš pasišaukiau J. Strau
są, kuris mielai sutiko mane 
nuvežti. Žinoma, ir jis pats 
norėjo juos matyti.

Trumpai pasakius, per Bos
toną važiuojant sustojome 
vienoje Graikų valgykloje su 
jais pasivaišinti.

Dorchesteryje nebuvo ko 
parodyti, tik pro šalį einant 
įvedžiau į Pilgrimų Bažnyčią, 
kur mes einame pavalgyti už 
50 centų ! Paskiau mano 
namuose parodžiau Bostono 
pažangiųjų Lietuvių paveiks
lus, asmenų,-kurie daug dir
bo Lietuvai atstatyti. Vieną 
paveikslų jie pasiėmė vežtis į 
Lietuvą. 9 vai. vakare mes 
juos parvežėm į jų buveinę.

Gaila buvo, kad taip mažai 
kai ko buvo su jais pasikalbė
ti. Per dvi dienas jų vadas, 
latvis, juos vedžiojo po Cam
bridge ir Bostoną.

Elizabeth Repshis

Californijos žinios
“PROPOSITION NO. 14”
Lapkričio 2, be prezidenti

nių balsavimų, piliečiai bal
suos už 15 pasiūlymų valsti
jos politiniais ir ekonominiais 
klausimais. Vieną tokį klausi
mą iškėlė žemės ūkio darbi
ninkų organizaciniai reikalai. 
Praėjusiais metais šios valsti
jos piliečiai slaptu visuotinu 
balsavimu suteikė galią ūkių 
darbininkams organizuotis į 
savo profesiones sąjungas 
(unijas). Valstijos seimelis, 
ūkių savininkai ir ūkių darbi
ninkų organizatoriai tą džiu
giai priėmę. Tuojau buvo 
įsteigtas valstijos žemės ūkio 
darbininkų santykių komite
tas prižiūrėti, kad balsavimai 
būtų teisingai vedami.

Nespėjus praeiti penkiems 
mėnesiams, 93 nuošimčiai 
ūkių darbininkų stojo į uniją. 
Valstijos seimelio paskirtas 
komitetas prižiūrėti balsavi
mą, paskelbė bankrotą — 
ižde “neliko” pinigų . . .

Derliaus nuėmino metu di
dieji ūkininkai veža skebus 
privatiškuose autobusuose, 
ginkluotos policijos. Pasieku
sius, skebai laikomi lageriuo
se. Unijistų darbininkų ir 
skebų tarpe kyla nesutiki
mai, skundai ir t. t. Unijos 
organizatoriams neleistina 
net koja paliesti ūkio savinin
ko žemę — policija areštuoja.

Kalifornijos piliečiams yra 
pateiktas United Farm Wor
kers unijos Pasiūlymas (Pro
position No. 14). Kas balsuos 

už šią propoziciją Yes, jo 
balsas bus už leidimą United 
Farm Workers organizato
riams nueiti per ūkininko 
žemę darbo sąlygoms ištirt? 
santykiams dėl ginčų, ragini
mui skebų darbininkų stotį į 
uniją.

Kai Mexican American Po
litical Assn, gavo nuo demo» 
kratų partijos kandidato į 
JAV prezidento vietą Jimmy 
Carter telefonų, pąprašymą 
užgirti jo kandidatūrą, buvo 
paklaustas, ar jis užgiria 
Proposition No. 14. Jo atsa
kymas buvo teigiamas. Bet 
už kelių dienų jo rinkimų 
kampanijos štabas Plains, 
Georgia vals., atsakė neigia
mai. Los Angeles laikraštis 
“Los Angeles Times” oficia
liai paklausė Carter. Jo atsa
kymas buvo teigiamas, bet už 
kelių dienų jo štabas ir vėl 
neigiamai atsakė.

Pietinės Kalifornijos JV se
natorius John Tunney (demo
kratas) dar pradžioje šių 
metų pasmerkė Proposition 
No. 14. Prieš keletą metų jis 
sumanė federalinį įstatymą 
prieš United Farm Workers 
uniją. O dabar atsiuntė tele
gramą United Farm Workers 
konvencijai, kurion suvažia
vo 1,047 delegatų. Telegra
moje užgiria Proposition No. 
14, atsiprašo už praeities 
“klaidas”.

Tas daug parodo, kaip de
mokratų politikai moka šoki
nėti per virvutę, supamą 
United Farm Workers orga
nizacijos. Atolas

Oakland, Cal.
PASIGENDA
LIETUVIŠKŲ DAINELIŲ

Prieš tūlą laiką lietuvių 
pažangiečių parengimuose 
publika buvo linksminama 
lietuviškomis dainelėmis. Ne
reguliariai lankantys mūsų 
parengimus, ypač kitų tautų 
žmonės, žymiai pajuto tą 
trūkbmą.

Veik visi dainininkai esame 
čia pat, bet netekome moky
tojos lietuviškų meliodijų 
meistrės Nellie Valaitienės.

Valaitienė-Savitskaitė pa
žangiųjų lietuvių veikime 
pražydo dar Worcester, 
Mass., gyvendama su tėvais. 
Persikėlus gyventi į Kalifor
niją, tėvas, Savitskas, mokė 
“Mixmasters” chorą Los An
geles mieste, o Nellie skam
bino pianu bei grojo vargo
nais. Tėvui mirus, ji pasek
mingai vadovavo pažangiųjų 
lietuvių chorui “Mixmas
ters”. Ji čia įžengė į šeimyni
nį gyvenimą, ištekėdama už 
Antano Valaičio.

McCarthy reakcijos laikais 
“Mixmaster” choras neatsi
laikė. Gyvenimo bangos jau
ną šeimą Valaičių nubloškė į 
Oregono valstiją. Vėliau jie 
grįžo į Kalifornijos valstiją ir 
apsigyveno arti Oaklando 
miesto. Nors čia lietuvių 
kolonija ir maža, bet ratelis 
kultūrininkų pradėjo suktis 
apie Valaičių šeimą, ir taip 
suskambėjo lietuviškos dai
nos mūsų parengimuose.

Bet neilgai truko. Valaičių 
duktė Barbora su šeima įsi
kūrė gyventi Oregono valsti
joj. Jos sūnus Marks sėkmin
gai mokosi specialybės moky
ti studentus rekonstruoti ga- 
solinu (benzinu) ir diesel kuro 
jėga varomas mašinas. Vy
resnioji duktė Danna jau 
dirba, jauniausioji Veronika 
mokosi. Valaičiui tapusiam 
pensijonierium, Valaičiai ne
rimo atsiskyrę nuo jaunosios 
gentkartės — grįžo į Oregono 
valstiją.

Negalima nepaminėti, kad 
Valaitienė gimusi ir augusi 
Amerikoje, bet gražiai varto
ja lietuvių kalbą ir raštą. Jos 
dukra taip pat. Valaitienei 
skiriama garbė ir dėl to, kad 
jos anūkės mūsų publiką 
palinksmindavo deklamuoda- 
mos eilėraščius lietuvių kal
boje. T.

Cleveland, Ohio
SUSIRINKIMAS

LDS 55 kuopos susirinki
mas įvyks lapkričio 4 d., 1 
vai. po pietų, ICA svetainėje, 
15901 St. Clair Ave.

Visi nariai atsilankyte į šį 
paskutinį šių metų susirinki
mą. Turime klausimų, kurie 
reikalauja išsprendimo dėl 
geresnės kuopos veiklos atei
nančiais metais. ' "

Po sesijos turėsime skanių 
užkandžių.
MŪSŲ LAIKRAŠČIU 
VAJAI

“Laisvės” ir “Vilnies” vajai 
gauti naujų skaitytojų ir pa
laikyti senuosius eina pir
myn. Jau kai kurie skaityto
jai, nesulauk*! vajininko, pa
tys atsinaujino prenumera
tas. Tie, kurie to dar nepada
rė, turės pitgą atsinaujinti 
lapkričio ' d. LDS kuopos 
susirinkime dpgi dalyvauti' 
mūsų vaiš’’

O kurie praleis ir šią progą, 
galės prenumeratas atnaujin
ti Moterų Klubo susirinkime,' 
kuris įvyks lapkričio 11 dieną 
12 vai. dienos.

Moterų Klubas prašo visas, 
-nares atsilankyti ir atsivesti 
svečių. Moterys visus ir visas 
labai gražiai priima ir pavai
šina skaniais užkandžiais.

Moterų Klubo susirinkimas 
įvyko spalio 14 d. Klubo 
pirmininkė A. Palton gražiai 
posėdį ir diskusijas pravedė. 
Dalyvavo graži grupė narių ir 
keletas svečių.

Mūsų moterys visos svei
kos. Klubas padėkojo LDS 
kuopai už finansinę paramą--, 
dovaną. Taipgi parinko aukų, 
tarp narių pagerbimui prieš 
eilę metų mirusios narės ir 
veikėjos Anna Eitutis ir 
draugės Margaret Martin, 
kuri su mumis ant visados 
atsiskyrė šią vasarą.

Klubietės taip pat padėkojo 
korespondentui už paskelbi
mą jų posėdžių,, £

Susirinkimą baigus, visi 
atsidūrėme prie stalo pasi
stiprinti skaniais užkandžiais 
ir pasidžiaugti gėlėmis, ku
rias atnešė J. ir ? Žemaičiai.

Pietavimo metu dovanėlė
mis ir prisegtais krosažais 
pagerbti Violet Kuzmickas, 
Anna Stankus ir Joe Žemai
tis jų gimtadienio proga. 
Stanley Kuzmickui vadovau
jant, jubiliatams sudainuota 
“Happy Birthday" ir pora 
kitų dainelių. Visa salė skam
bėjo gražiomis melodijomis ir 
gerais linkėjimais. J. Žemai
tis įdavė korespondentui de
šimtinę, kad pagarsintų jo 
gimtadienį “Laisvėje”. Drau- 
gutis jau sulaukė gražiaus 
amžiaus ir pav’/dingai lei
džia savo dien s su savo 
grakščią žmonek Onute, pil
na entuziazmo ir gyvybės.

Clevelandas gali didžiuotis, 
turėdamas Moterų Klubą, 
LDS kuopą, gru.ję LLD na
rių ir dar gerą skaičių laikraš
čių skaitytojų. Reguliariai 
laiko organizacijų susirinki
mus, turi pavyzdingas disku
sijas, per kurias kartais mes 
ir susibarame, bet po diskusi
jų vėl viskas eina gerai.

Šiemet mus apleido Anna 
Zuk — išvyko į Arizoną. O 
Stripeikai apsigyveno Flori
doje. Dabar jau žada mus 
apleisti ir Kuzmickai. Gaila, 
kad draugai mus apleidžia dėl 
patogesnių gyvenimo sąly
gų. Mes visi jiems sakome: 
“Best of luck”! J. Petraus

Nelaimėje žuvo 
100 žmonių

Santa Cruz, Bolivija. — 
Spalio 13 d. didelis prekinis 
lėktuvas kelyje į Jungtines 
Valstijas nukrito tirštai ap
gyventoje miesto dalyje. Žu
vo šimtas žmonių.

Tokyo. — Čia gautas pra
nešimas, kad Kinijoje tapo 
įvykdytas požeminis bran
duolinis bandymas.
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SUNKUS JO GYVENIMAS Tarp lietuvių

Walteris Brazauskas
Walteris Brazauskas gimė 

1912 m. Hartford, Conn. 
JAV. Po pirmo pasaulinio 
karo tėvai išvažiavo į Lietu
vą, išsivežė ir Walterj.

Lietuvoje pagyvenęs kelio
lika metų, Walteris grįžta į 
savo gimtąją šah Ameriką.

Tais metr*, kada Walteris 
sugrįžo, buvo sunkūs laikai, 
labai didelis nedarbas, buvo 

t sunku gauti darbą. Giminių 
pagalba gavo darbą pas lietu
vius ūkininkus ir dirbo kelius 
metus. Su laiku suprato sun
kų darbo žmonių gyvenimą 
greitai įsitraukė į lietuvių 
progresyvį judėjimą ir tapo 
aktyvus judėjimo vadovas 
Hartfordo apylinkėje, įstojo į 
Laisvės Chorą, už kiek laiko 
buvo išrinktas choro pirmi
ninku ir namo vedėju.

Po antrojo pasaulinio karo 
dažnai tekdavo su Walteriu 
susitikti piknikuose ir kituose 
parengimuose. 1945 m. lap
kričio mėn. įvykusiame de
mokratiniame lietuvių suva
žiavime Brooklyne Walteris 
Brazauskas atstovavo Hart
fordo lietuviams. 1946 metais 
Walteris nuvyko į Chicagoje 
suruoštą Meno Sąjungos fes
tivalį su Laisvės choro vyrų 
grupės dainininkais.

1947 m. progresyviai lietu
viai New Yorke įsigijo didelį 
namą -r Liberty Auditoriją. 
Walteris buvo pakviestas 
vesti visus namo reikalus, o 
reikalų buvo daug, reikėjo 
įdėti daug energijos ir pa- 
siaukavimo, nes tais metais, 
buvo pradėtas spaudimas po
litiniai ir ekonominiai prieš 

Širdingai dėkojame
Mirus mūsų vyrui ir tėvui Domininkui Šolomskui mums 

daug suteikė paguodos jo buvusieji bendradarbiai ir 
draugai. Jūsų visų dalyvavimas šermeninėje, išreikšti 
užuojautos žodžiai per spaudą ir asmeniai pasiliks mūsų 
širdyse.

Širdingai norime tarti padėką “Laisvės” redaktoriui 
Antanui Bimbai ir administratorei Ievai Mizarienei už 
atsisveikinimo kalbas išlydint mūsų mieląjį Domininką į 
amžinastį.

Jo atminčiai skiriame į “Laisvės” fondą $25.
Karolina Šolomskienė — žmona
Anne Š olom skaitė — dukra

FLORAL PARK, N. Y.

MIRUS

ilgamečiui pažangiųjų lietuvių veikėjui, rašytojui,
buvusiam “Laisvės” redaktoriui bei LLD Centro
sekretoriui

Domininkui M, Šolomskui
Nuoširdžiai reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai
Karolinai, šeimai, giminėms bei draugams Amerikoje
ir Lietuvoje

J. ir H. Šarkiūnai W. Dubendris ■>
J. ir P. Kelleriai E. Kairaitienė
A. Pakalniškienė Draugas ukrainietis
H. Janulytė P. ir A. Aleknai
w. ir H. Žukai J. Stančikas
J. ir M. Milleriai V.irV.Bunkai
L. Novak M. Purvėnienė
J. ir T. Lukai J. ir M. Kriščiūnai
J. ir 0. Rubai N. Lenigienė
J. ir H. Dobrow A. Soliūnienė
J. Andriuliene A. Bruwer
J. ir S. Bakšiai V. Casper
J. Walins H. Siaurienė
A. ir A. Jociai Pr. Bunkus
J. ir A. Statman N. Petronienė
J. P. Stanley Pr. Mockapetris
M. Klišius A. ir M. Raškauskai į

R. ir H. Feiferiai
St. Petersburg, Fla.

progresyvius lietuvius. Bet 
mūsų Walteris Brazauskas 
atlaikė visus sunkumus.

Kada Liberty Auditorija 
buvo parduota ir įsigytas 
mažesnis namas, Walteris 
gavo darbą namų prižiūrėto
ju ir nuo pat atvykimo į 
Brooklyną, įsitraukė į pro- 
gresyves organizacijas. Abu 
su žmona Elenute dainavo 
Aido chore. Elenutė pasireiš
kė žymia choro solistė, o 
Walteris buvo išrinktas Lais
vės bendrovės direktoriumi.

Prieš susirgimą tą sunkia 
nepagydoma “Parkinsono” li
ga, buvo nuvykęs į savo tėvų 
šalį, kur ir pats augo, vaikys
tę praleido. Sugrįžęs teisin
gai informavo apie Tarybų 
Lietuvos gyvenimą. Džiaugė
si pamatęs socialistinę visuo
menės tvarką.

Neužilgo Walteris pradėjo 
nesveikuoti. Pirmiausia jam 
prasidėjo rankų pirštai tirpti, 
ir neužilgo pradėjo abi rankos 
netarnauti. Turėjo kreiptis 
pas daktarus, buvo paguldy
tas į ligoninę, kur surado, 
kad jis serga Parkinson liga.

Buvo nuvežtas į Boston, 
Mass., skaitomą geriausią li
goninę. Darė kelias operaci
jas, bet niekas negalėjo pa
gelbėti.

Žmona Elenutė per daug 
metų prižiūrėjo savo mylimą 
vyrą. Dabar jau keli metai 
Walteris randasi Hartford 
slaugymo namuose labai sun
kioje padėtyje. Elenutei su
daro daug vargo ir rūpesčių 
ir, žinoma daug išlaidų.

Mes visi kurie pažinojome 
Walterį Brazauską kaip gerą 
atsidavusį darbo žmonių 
draugą, reiškiame jam širdin
giausią užuojautą. Mes tavęs, 
brangusis drauge, niekada 
neužmiršime. Sveikiname su 
65 metų jubiliejumi. O žmo
nai Elenutei reiškiame širdin
giausius linkėjimus sveikatos 
ir ištvermės.

Artimas Draugas
P. S. — Gautas praneši

mas, kad drg. Brazausko 
sveikata tiek pablogėjo, jog 
tapo paguldytas į ligoninę. 
Labai gaila.

Spalio 9 d. savaitgalį New 
Yorke lankėsi grupė archi
tektų iš Tarybų Sąjungos. Jų 
buvo iš viso 20, kurių tarpe 
buvo ir du lietuviai — Sigis
mundas Pipynė ir Algiman
tas Jankūnas. Jiems teko 
lankytis Washingtone, Phila- 
delphijoje, Chicagoje, De
troite, Bostone ir New Yor
ke, iš kur išvyko namo spalio 
13 d.

Gaila, kad nebuvo progos 
sueiti su draugais, reikėjo 
pasitenkint vien pasikalbėji
mu telefonu.

♦ ♦ ♦

Dėka Onos Jozėnienės, 
man teko nuvykti pas Juozą 
ir Juzę Pluščiauskus, kurie 
išsikūrę vasarvietę pasakiš
kai gražiuose Pennsylvanijos 
valstijos Pocono kalnuose.

Juozas man įteikė $25, 
užsimokėdamas už savo pre
numeratą ir už vieną į Lietu
vą, balansą $3 paliko Laisvės 
fondui. O Juzė prašė parvežti 
Niujorko Moterų Klubui do
vanų, iš kurių Klubui liks 
nemažai pelno.

Gaila, kad abu Pluščiauskai 
šią vasarą pergyveno gana 
sunkias ligas, ir vienam ir 
kitam teko pagulėti ligoninė
je. Tikimės, kad jie neužilgo 
grįš į savo namus Woodhave- 
ne, ir mes vėl su jais galėsime 
susitikti mūsų susirinkimuo
se.

* * *

Ilgametė “Laisvės” skaity
toja ir rėmėja, LLD ir Mote
rų Klubo narė maspethietė 
Alice Kunevičienė, po ilgos ir 
labai sunkios ligos, mirė spa
lio 1 d. Buvo palaidota iš 
August Kodis šermeninės 
Maspethe spalio 5 d. Mūsų 
visų pažangiečių vardu taria
me giliausią užuojautą jos 
artimiesiems. Ieva Mizarienė

Majoras teisingai 
jaučiasi įžeistu

Liberalų Partija, kuri yra 
užgyrus Carterio kandidatū
rą į prezidentus, spalio 14 
dieną buvo jam surengus 
labai šaunų banketą. Su
kviestos buvo visos valstijos 
ir New Yorko miesto Demo
kratų Partijos įžymybės, bet 
buvo “pamirštas” vargšas 
majoras Abraham Beame. 
Žmogus jaučiasi įžeistu. Juk 
jis irgi dęmokratas.

Liberalų Partijos lyderis 
Mr. Rose, sakoma, nemyli 
majoro.

Bankete < dalyvavo 2,000 
žmonių. Kiekvienas užsimo
kėjo po $125 įžangos. Aišku, 
kad banketas buvo tiktai 
turčiams pasiekiamas.

Švietėjai 
susirūpinę

New Yorkas. — Miesto 
mokyklų viršininkai labai su
sirūpinę, kad šiemet į viduri
nes mokyklas apie 13 procen
tų jas lankančių jaunuolių 
nebesugrįžo. Jie pasilieka vi
durinės mokyklos neužbaigę 
ir diplomų negavę. .

Kame priežastis? Kas kal
tas? Tėvai? Skurdas? Ar gal 
jaunuolių išdykimas?

Švietėjai atsakymo neturi. 
Gal visos tos priežastys suda
ro vieną didelę priežastį. Tik 
vienas dalykas visiems aiš
kus, būtent, kad padėtis labai 
nepageidaujama ir nesveika.

Albany, N. Y. — Valstijos 
biudžeto viršininkai sako, 
kad jeigu nebus sumažintos 
išlaidos, šių finansinių metų 
pabaigoje valstija turės 229 
milijonus dolerių deficitą 
trūkumą).

Concord, N. Y. — Gautas 
vyriausybės leidimas čionai 
pastatyti didžiulį branduoli- 
rfės energijos fabriką. Jo 
pastatymas atsieis 2 bilijonus 
dolerių.

Niujorkiečiai sutiks 20 asmenų 
grupę iš Lietuvos 

r

Spalio25 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. Rakauskas, 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: E V 2-6440 bei MI1-6887.

Dailės Mylėtojai

GRUPĖ IŠ TARYBŲ LIETUVOS KONCERTUOS 
NEW YORKE KELIOSE VIETOSE

Kaip jau buvo rašyta, pirmas pasimatymas New Yorke su 
20 asmenų grupe iš Tarybų Lietuvos įvyks pas V. Belecką 
pirmadienį. Ten bus galima išgirsti jų koncertą ir 
pabendrauti su jais prie stalo.

Antradienį, spalio 26 d., jie duos koncertą Jungtinių 
Tautų salėje 12 vai. dieną. Įėjimas nemokamas. Ši salė 
randasi po Jungtinių Tautų biblioteka, 1st Avė. ir 42nd 
Street.

Antradienio vakare, 7 vai., jiems ruo6iamas koncertas 
mokykloje (P. S. #41), 116 West 11th Street, New York 
City. Šį koncertą ruošia Amerikos-Tarybų Sąjungos 
Draugystės komitetas.

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., Leon Yonik iš Kingston, N. Y.,
vietiniai Amelia Young ir Victor Becker, Jr.

Po meninės programos bus pietūs. Auka $6.

VAJUS '
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ PRENUMERATŲ 
VAJUS PRASIDĖS RUGSĖJO 1 IR TŲ SIS TRIS .

MĖNESIUS IKI ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 30.

Kviečiame į Talką
Kviečiame j talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti "Laisvę.”

DOVANOS VAJIN1NKAMS
1-ma $50; 2-ra 45; 3-čia $40; 4-ta $35; $5-ta $30; 
6-ta $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 107ta $10;

KONTESTAMS KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, u£atnaujin
tas prenumeratas 1 punktas nuo 25C. Už aukas 
arba pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50C.
KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTESTANTAMS 
(VAJININKAMS) TIK JEIGU JIE PATYS PRISIUS 
PINIGUS. PINIGAI GAUTI PER KITUS NEBUS 
KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

$15,000 FONDAS
Apart jeigu už prenumeratas ir skelbimus, turime 

ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, kad 
“Laisvė” gyvuotų. Per ši vajų sieksime ir vėl šiam 
svarbiam reikalui sukelti $15,000 fondą. Tai pada
rykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

Užsakykite “Laisvę” Sayo Giminėms
Ar Draugams II Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėkingi Už Tą Dovaną.

"LAISVĖS" KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:

Amerikoje $10 metams, $5.50 pusei metų.

\
Kanadoje $10.00 metanu, $5.50 putei metą
Pietą Amerikoje $10.00 metame, $5.50 pusei metą
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metą
Kitur užsieniuose $12.00. metams, $6.50 pusei metą

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417

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

Aidiečiams
S į šeštadienį, spalio 23 d., 

turėsime repeticijas, 3 vai. 
po pietų, Laisvės salėje. Visi 
būkime P. V., Pirm.

Eaisves 
direktoriams

“Laistės” Bendrovės direk
torių posėdis įvyks pirmadie
nį, lapkričio 1 d., 2 vai. po 
pietų, Laisvės salėje. Daly
vaukime visi.

A. Rainienė, Sekr.

LLD 185 kp. 
nariams

Kuopos susirinkimas įvyks 
lapkričio 1 d., pirmadienį, 10 
valandą prieš pietus Laisvės 
salėje. Visi nariai ir narės 
raginami dalyvauti. Susirin
kite laiku. Daug reikalų turi
me aptarti.

Kp. Valdyba
(43-44)

/

Sunkiai tebeserga
Laisvietis Juozas Zajan- 

kauskas (Joseph Zayan) ke
lias savaites išgulėjęs ligoni
nėje buvo sugrįžęs namo, bet 
po poros savaičių vėl buvo 
sugrąžintas į ligoninę. Drau
gas yra sunkiai susirgęs.

Juozas guli Ridgewoode 
Wyckoff ligoninėje. Būtų ge
rai, kad draugės ir draugai jį 
aplankytų.

BRIEFS
Soviet film “Solaris” had a 

very good write-up in New 
York Post. To us it is 
specially interesting because 
famous Lithuanian actor Do- 
natis Banionis is in it. It is at 
Ziegfield Theater in Manhat
tan.

This movie is Science Fic
tion, but as the Post says . . . 
“science fiction itself is not 
everyone’s favorite dish, this 
one comes up with human 
interest and mysterious su
spense that are uncommonly 
arresting”.

* * *
May Steven’s new exhibi

tion of paintings opened at 
Lerner-Heller Gallery Satur
day, October 16 and will stay 
there till November 11. This 
show is May Steven’s new 
realist work. Most of the 
paintings are very large and 
they all sparkle with excep
tional talent. Above is one of 
her paintings from her new

Donatis Banionis and Natalya Bondarchuk

Benny and Mary Ellen Andrews 1976 Acrylic 60 x 60
May Stevens

Pramogų kalendorius

SPALIO 25 I).
Iš Lietuvos atvykusių 20 

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

LAPKRIČIO 14 I).
“Laisvės” Bendrovės meti

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

Sako, žmonių 
saugumas 
nenukentėtų

Miesto policijos departa
mento direktoriaus vyriau
sias pavaduotojas Mr. Antho
ny V. Bouza sako, kad labai 
lengvai galima visais 10 pro
centų sumažinti miesto polici
nes jėgas. Jo supratimu, tai 
galima pasiekti pašalinant iš 
policijos jėgų netinkamus ir 
kriminališkus elementus.

Mr. Bouza siūlo pertvarky
ti ir perorganizuoti miesto 
policijos jėgas nuo apačios iki 
viršaus.

Šiandien New Yorke mies
tas turi 26,000 policininkų.

show titled “Benny and Mary 
Ellen Adrews” Lerner-Heller 
Gallery is located at 956 
Madison Ave. & 75 St., 
Manhattan. 

* * *
Dinner and concert at 

Hartford was very good. 
Chorus is in a good shape and 
are preparing to come to 
Laisve’s concert with some 
very lovely songs. They have 
been working hard also to 
celebrate chorus’es 50 anni
versary this coming spring.

We would like to say a big 
“Thank You” to Walter and 
Amelia Yuscovic for their 
hospitality and help to make 
our trip to Hartford very 
enjoyable and helpful to Lais
ve.

Also our thanks to dear 
friend from Waterbury Mrs. 
M. Svinkunas who is so kind 
and concerned about our 
people’s health. Use

I




