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KRISLAI
Pajudinkime “žemę” 
JAV vėl izoliavosi x 
Negirdėta apgavystė 
Neprisotinami apetitai 
Netikėkime stebuklais

A. BIMBA
Nepamirškime, kad lapkri

tis yra paskutinis mūsų trijų 
mėnesių (vajaus) mėnuo. Ar 
be prailginimo vajaus pasiek
sime pasibrėžtus tikslus? Gal 
aš ir esu nepagydomas opti
mistas, bet aš tikiu, kad jeigu 
visi laisviečiai gerai padirbė
sime šiomis keliomis likusio
mis savaitėmis, mes, kaip 
žmonės sako, “pajudinsime 
žemę”.

Kiekvienas skaitytojas 
nuoširdžiai prašomas daly
vauti šiose garbingose pa
stangose. Juk mūsų visų 
giliausias troškimas, kad 
“Laisvė” dėl medžiaginių iš
teklių stokos nesušlubuotų. 
Taip pat didelis pažangiajam 
lietuvių judėjimui laimėjimas 
kiekvienas naujas skaityto
jas.

Niekados pasaulinėje are
noje mūsų Jungtinės Valsti
jos nebuvo taip save izoliavu
sios kaip šiandien, Jungtinė
se Tautose atsistodamos Pie
tų Afrikos baltųjų rasistų 
pusėje. Kaip žinia, vykdyda
mi savo taip vadinamą “aper- 
teito” (atskyrimo juodųjų gy
ventojų nuo baltųjų kuo 
aukščiausia siena), rasistai 
staiga, nei iš šio, nei iš to 
pagimdė “nepriklausomą” 
Transkei, susidedančią gry
nai tik iš juodųjų žmonių. 
Tikslas: kad jiems būtų leng
viau valdyti likusius Pietų 
Afrikos juodųjų žmonių mili
jonus.

Šis jų rasistinis žygis, svar
stomas Jungtinių Tautų Ge 
neralinės asamblėjos sesijo
je. 140 šalys jį pasmerkia ir 
nutaria jokių ryšių neturėti 
su tuo naujagimiu. Tiktai 
viena šalis, tiktai mūsų Jung
tinės Valstijos atsisako prisi
dėti prie to Pietų Afrikos 
rasistų žygio pasmerkimo!

Nieko panašaus visoje 
Amerikos lietuvių istorijoje 
dar nebuvo buvę. Niekados 
nebuvo atsiradusi grupė žmo
nių, kurie būtų buvę papildę 
tokią suktybę, kokią dabar 
papildė lietuvių tautos čionai 
esančios atplaišos su savo 
taip vadinamu Bendru Ame
rikos Lietuvių Fondu 
(BALFu).

Per visą laiką nuo BALFo 
susikūrimo, per keletą desėt- 
kų metų, jo vadai ir globoto
jai rinko aukas neva suvarg- 
sių, nuskurusių, biednų mūsų 
brolių ir seserų sušelpimui. 
Didesniam suminkštinimui 
menševikų, smetonininkų ir 
klerikalų spaudos skaitytojų 
širdžių, kad jie kuo plačiau
siai atidarytų savo kišenes ir 
nesigailėtų dolerių, gyrėsi 
suradę net Sibire “badaujan
čių” ir “apdriskusių” lietuvių, 
kuriuos jie šelpią surinktais 
doleriais.

Bet štai dabar sužinome, 
kad tūkstančius ir tūkstan
čius dolerių iš BALFo jie 
išleido gelbėjimui ir globoji
mui kriminalistų Bražinskų. 
Ir tai darė slaptai. Apie tai 
absoliutiškai nieko nežinojo 
BALFui aukotojai bei minė
tos spaudos skaitytojai.

Tai negirdėta suktybė!
Dabar kyla klausimas: Dar 

kuriuos kitus panašius ar net

JIMMY CARTER - NAUJASIS JUNGTINIŲ VALSTIJŲ PREZIDENTAS
Per penkerius metus 

mirties kameroje!
Nedarbo siautėjimo tragiški 

socialiniai vaisiai
Jis yra vienas iš devynių 

Scottsboro jaunuolių.
Senosios kartos žmonės 

puikiai prisimename garsiąją 
"Scottsboro bylą”, kai 1930 
metais devyni negrai jaunuo-

Willie Norris

Papirkti 
kongrėsmanai?!

W ashingtonas. — Iškilo 
aikštėn, kodėl taip skubiai 
Kongresas nutarė suteikti 
Pietų Korėjos fašistiniam re
žimui pagalbos už $1,300,- 
000,000. Net 90 kongresmanų 
buvo Pietų Korėjos agentų 
papirkti balsuoti už pagalbą. 
Pasirodo, kad vyriausias šios 
parsidavėlių grupės vadas 
yra kongresman'ąs Edward 
Dcrwinski (republikonas iš 
Ulinojaus), kuris, kaip žino
ma, yra taip pat labai karštas 
lietuviškų “vaduotojų” bičiu
lis. '

baisesnius kriminalistus 
BALFas slaptai šęlpė ir šel
pia?

□
Pastebėjau, kad prieš kele

tą metų “vaduotojų” įsteigtas 
Lietuvių Fondas pradėjo vajų 
už sukėlimą kito milijono 
dolerių. Viskas pabrango* jau 
sukelto milijono dolerių pro
centų nebeužtenka, fondo ly
deriai nebegalį išsiversti. Bū
tinai reikią kito milijono.

Nieko sau apetitai.
□

Šie krislai rašomi dar prieš 
prezidentinius rinkimus, to
dėl ir jų rezultatai dar nebu
vo žinomi. Bet kas liečia mus. 
pažangiuosius amerikiečius, 
tai mes jokiais stebuklais 
netikime. Mes žinome, kad ar 
Baltuosiuose Rūmuose pasi
liks Fordas, ar jo vieton 
atsisės Carteris, niekas pa
grindiniai nepasikeis.

Ta pati turtuolių klasė šalį; 
valdys ir darbo liaudžiai teks 
grumtis su tomis pačiomis 
problemomis ir su tais pačiais 
sunkumais. Kaip iki šiol, taip 
ir ateinančiais ketveriais me
tais darbo žmonės laimės 
tiktai tiek, kiek išplėš iš 
valdančiosios klasės per dide
les ir sunkias kovas.

Nereikia turėti jokių iliuzi
jų: Washingtonas šoks pagal 
tos klasės muziką.

liai Alabamos valstijoje kalti
nami išprievartavime dviejų 
baltų merginų. Willie Norris 
tris kartus buvo nuteistas 
mirti ir penkerius metus 
išsėdėjo mirties kameroje. 
Per apeliacijas vis pavykdavo 
nužudymo elektros kėdėje 
išvengti. Pagaliau mirties 
bausmę teismas buvo pakei
tęs amžinu kalėjimu, ir Nor
ris buvo paleistas po užstatu. 
Jis iš Alabamos pabėgo į New 
Yorką ir'iki šiol čia gyveno. 
Kalėjime viso buvo išsėdėjęs 
15 metų. Dabar Alabamos 
valdžia pripažino, kad jis 
buvo nuteistas neteisingai, 
kad jis, kaip ir kiti tie 
jaunuoliai, buvo nekalti, kad 
jie buvo baltųjų rasistų 
aukos, ir jam bausmę dova
nojo. Norris dabar 64 metų 
amžiaus ir augina šeimą.

Bet ar Alabamos rasistai, 
ar Alabamos valdžia jam 
atlygins už tai, ką jis pergy
veno uždarytas penkerius 
metus mirties kameroje? Tai 
skriauda, kurios niekas jo
kiais turtais negalėtų atlygin
ti, jeigu ir norėtų.

Stiprins 
militarines 
jėgas Europoje

Washingtonas. — Ameri
kos vyriausybė nutarė žymiai 
sustiprinti militarines oro jė
gas Europoje. Taip praneša 
Gynybos Departamentas. 
Pirmą kartą bus pasiųsta 
viršgarsiniai kariniai lėktuvai 
“F-15”.

Daugiausia vėliausios ga
mybos lėktuvų būsią pasiųsta 
į Vakarų Vokietiją ir Angliją.

Žinoma, tai daroma susita
rus su Vakarų Europos šali
mis.

Su sustiprinimu oro karinių 
jėgų visais 3,000 padidės ir 
amerikiečių V. Europoje mili- 
tarinėje tarnyboje skaičius. 
Dabar jų iš viso ten bus 
305,000!

Unijos vadas 
ir kovotojas

Harry Bridges
Jis yra International Long

shoremen’s and Warehous- 
men’s Unijos ilgametis prezi
dentas. Jis yra ne tik didžiu
lės darbo unijos vadas, bet ir 
akly v us kovotojas už pasauli
nę taiką, už tautų draugystę, 
už detentę, už bendradarbia
vimą su socialistiniais kraš
tais. Už tokią, ilgametę veiklą 
jį šiomis dienomis Tarybų 
Sąjunga apdovanojo Liaudies 
1 )raugystės Ordinu.

Kaip ir buvo numatyta, lapkričio 2 d. rinkimuose laimėjo 
Demokratų partijos kandidatai — buvęs Georgia valstijos 
gubernatorius Jimmy Carter prezidentus ir Walter Mondale 
į viceprezidentus. Bet laimėjo tik 3 procentų dauguma. Už 
juos balsavo 51 procentas balsuotojų, o už Republikonų 
partijos kandidatus G. Fordą ir Robert Dole — 48 procentai. 
Laimėjusieji rinkimus į užims vietas Washingtone tiktai su 
pradžia metų. Balsavimuose dalyvavo tiktai 55 procentai 
piliečių.

Taipgi buvo renkama 30 senatorių ir visi Atstovų Rūmų 
nariai. Čia niekas nepasikeitė — demokratai pasilieka 
didelėje daugumoje. Vadinasi, Kongrese ir toliau viešpataus 
demokratai. Skirtumas tik tame, kad nuo dabar per 
ateinančius ketverius metus Washingtone turėsime tos 
pačios partijos rankose ir Baltuosius Rūmus. Iki šiol juose 
sėdėjo republikonai su Nixonu ir Fordu priešakyje.

SPECIALIAI “LAISVEI” IŠ VILNIAUS

LIAUDIES DAILININKO
JUBILIEJAUS MINĖJIMAS

Vilnius. — Tarybų Lietu
voje plačiai paminėtos Liau
dies dailininko Antano Zui- 
dzinavičiaus gimimo šimto
sios metinės. Žymusis lietu
vių dailininkas paliko apie du 
tūkstančius paveikslų, ku
riuose įamžino gimtojo krašto 
grožį, liaudies gyvenimą ir 
buitį. Daugiausia vietos jo 
tapyboje užima peizažai, ku
rie atskleidžia Lietuvos gam
tos vaizdingumą visais metų 
laikais. Meno mylėtojams ge
rai žinomi taip pat dailininko 
sukurti jam artimi žmonių 
protretai, jo suruktos gausios 
liaudies dirbinių kolekcijos.

Antanas Žmuidzinavičius 
išvarė plačią vagą lietuvių 
kultūriniame gyvenime, išug
dė gražų būrį lietuvių daili
ninkų. Kartu su Mikalojumi 
Konstantinu Čiurlioniu, Pet
ru Rimša ir kitais dailininkais 
jis 1907 metais suorganizavo 
pirmąją lietuvių dailės paro
dą Vilniuje, įkūrė Lietuvių 
dailės draugiją, kuriai ilgus 
metus vadovavo.

Antanas Žmuidzinavičius, 
besimokydamas užsieniuose, 
aktyviai dalyvavo tų šalių 
lietuvių kultūrinėje veikloje, 
daug keliavo. Net du kartus 
-- 1909 ir 1922 metais — jis 
lankėsi Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, kur skaitė paskai
tas apie lietuvių dailę į Wa
shingtone, New Yorke ir 
Chicagoje surengė savo kūry
bos parodas. Nuo 1919 metų 
iki mirties (1966jm.) dailinin

kas gyveno Kaune, kur pra
leido pačius kūrybingiausius 
savo gyvenimo metus. Jis 
puikiai mokėjo derinti kūrė
jo, pedagogo ir visuomenės 
veikėjo pareigas. Buvo akty
vus Lietuvos ir TSRS daili
ninkų sąjungų valdybų na
rys, plačiai dalyvavo respu
blikinėse, sąjunginėse ir 
tarptautinėse parodose.

Spalio 28 dieną Vilniuje 
įvykusiame vakare apie An
tano Žmuidzinavičiaus gyve
nimą ir. kūrybą susirinku
siems papasakojo dailėtyri
ninkai Pranas Gudynas ir 
Jonas Mackonis, prisimini
mais pasidalijo Liaudies ar
tistė Beatrice Grincevičiutė, 
Aleksandra Staskevičiūtė, 
buvę profesoriaus mokiniai.

Didelis minėjimas įvyko 
Kaune, kur taip pat buvo 
atidaryta dailininko kūrybos 
paroda. Daug lankytojų pa
buvojo Antano Žmuidzinavi
čiaus memorialiniame name 
muziejuje, Čiurlionio dailės 
galerijoje, kur eksponuojama 
nemaža dailininko darbų.

V. Petkevičienė

Munich, V. Vokietija. — 
Čekoslovakijos keleivinis lėk
tuvas su 111 žmonių, kuris 
buvo ginkluoto kriminalisto 
priverstas čia atskristi ir 
nusileisti, jau sugrąžintas į 
Čekoslovakiją. Bet lėktuvo 
grobikas nesugrąžintas, nors 
to reikalavo Čekoslovakijos 
valdžia.

Washingtonas. — Senato ir 
Atstovų Rūmų Bendrasis 
Ekonominis Komitetas pa
skelbė savo ilgo ir plataus 
tyrinėjimo raportą apie ne
darbo šioje šalyje siautėjimo 
socialinius rezultatus arba 
vaisius. Raportą Komitetui 
pagamino Johns Hopkins 
Universiteto profesorius M. 
Harvey Brenner.

Tai šiurpulingi atradimai ir 
atidengimai.

Tyrinėtas buvo nuo 1940 iki 
1973 metų laikotarpis. Buvo 
lyginama, kaip kuriais metais 
įvairios taip vadinamos socia
linės “ligos”, kaip, pavyz
džiui, kriminalizmas, saužu- 
dystės, žudynės ir t. t., 
pasireiškė, lyginant su darbų 
padėtimi ir nedarbo lygiu. 
Surasta, kad kai bedarbių 
skaičius padidėja 1 procentu 
visų darbo jėgų, arba vienas 
milijonas darbininkų atsidu
ria bedarbių gretose, rezulta
tai būna tokie: saužudybių, 
užmušimų, mirtys nuo nervi
nių ir kitokių ligų padidėja

Vietnamo ir 
Amerikos 
diplomatai tarsis?

Paryžius. — Lapkričio 1 
dieną čia atvyko Vietnamo 
Socialistinės Respublikos du 
žymūs diplomatai — užsienio 
reikalų ministro pavaduoto
jas Nguyen Co Thach ir 
europiniams reikalams de
partamento direktorius Mai 
Van Bo. Juos pakvietė Pran
cūzijos valdžia pasitarimui 
abiem šalim bendrais reika
lais.

Bet spaudoje spėjama, kad 
jie čia susitiks ir tarsis ir su 
Jungtinių Valstijų diploma
tais. Amerikos vyriausybė 
irgi yra išreiškusi pageidavi
mą siekti kokio nors susitari
mo su Vietnamu. Bet tas 
buvo atidėta iki po preziden
tinių rinkimų.

Kapitalistinės 
šalys už 
rasistus Afrikoje

United Nations, N. Y. — 
Praeitą savaitę Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje bu
vo svarstomas pasiūlymas 
uždėti embargo (uždraudimą) 
ant ginklų pardavimo baltųjų 
rasistų valdomam Pietų Afri
kos režimui. Didelė Tarybos 
narių dauguma pasisakė už 
tokį uždraudimą. Bet Jungti
nių Valstijų, Anglijos ir 
Prancūzijos delegatai nutari
mą vetavo, tai yra balsavo 
prieš.

Tai didelis rasistų laimėji
mas. Jie dabar mažiau skai
tysis su milžiniškos vietos 
gyventojų daugumos troški
mais ir teisėmis.

New Yorkas. — Pradėtas 
platus inspektavimas taip va
dinamų “socialinių klubų”, 
kurių mieste yra 2,000. Mat, 
prieš kelias dienas viename 
klube Bronxe gaisre žuvo 25 
jauni žmonės. Pasirodo, kad 
daugelyje klubų patalpos nė
ra tinkamai apsaugotos nuo 
gaisro pavojaus.

36,887, valstijų kalėjimų įna
mių skaičius paauga 3,340/ 
protinėse ligoninėse ligonių 
prisideda 4,227. O jeigu be
darbių skaičius paauga dviem 
milijonais, tai ir skaičius tų 
nelaimių būna dvigubai di
desnis.

O kaip žinoma, 1940 metais 
bedarbių faktinai nebuvo. Gi 
1976 metais jų skaičius pasie
kė net 10 milijonų. Vadinasi, 
ir kriminalystės ir kitos so
cialinės ligos dešimtoriopai 
turėjo padaugėti!

Komiteto raportas pabrė
žia, kad jeigu nedarbas iki 
1980 metų laikys visų darbo 
jėgų 7.8 procento lygiu, tai 
mirtys nuo širdies priepuolio 
ir inkstų sutrikimo padidės 
50,000, nuo kepenų sutrikimo 
1,700, nužudymai paaugs 
3,600, saužudystės 3,200, 
protinėse ligoninėse ligonių 
skaičius dar pakils 11,000, 
kalėjimų įnamų armija pa
daugės 15,900, o bendras 
mirčių skaičius padidės 
100,000!

Po sėkmingo 
operacijos

Hubert Humphrey
New Yorkas. — Senatorius 

Hubert Humphrey pergyve
no vidurių sunkią ir pavojin
gą operaciją, kuri jam buvo 
padaryta Kittering ligoninė
je. Pūslėje buvo atsiradęs 
vėžys. Sakoma, kad pavojus 
pašalintas ir po trijų savaičių 
sugrįžo Washingtonan prie 
savo pareigų.

Sen. Humphrey kilęs Min- 
nesotoj ir Kongrese laikomas 
"liberalu”.

Madrid. — Ispanijos val
džia ginklais ištaškė autobu
sų vairuotojų streikierių de
monstraciją ir streikierių vie
ton pastatė kareivius autobu
sus vairuoti.

Vitaminas “C” 
padeda ir kovoje 
su vėžiu

Washingtonas. — Dr. Li
nus Pauling teigia, kad geras 
kiekis vitamino “C” žymiai 
prailgina vėžio liga sergančio 
žmogaus gyvybę. Tos pačios 
nuomonės yra ir vienas žy
mus gydytojas Škotijoje. Ty
rinėjimai buvo padaryti 100 
žmonių, nebepagydomai ser
gančių vėžiu. Nors nuo mir
ties juos išgelbėti ir nebuvo 
galima, bet jų gyvybė buvo 
apie 210 dienų prailginta.
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Su aukščiausiomis viltimis 
pirmyn dar į šviesesnį rytojų!

Lapkričio 7 dieną sukanka 59 metai nuo didžiosios 
socialistinės revoliucijos buvusioje Rusijos imperijoje. Tai 
buvo įvykis, kuris, žymiojo Amerikos žurnalisto John Reed 
žodžiais tariant, “sukrėtė visą pasaulį”. Taip ir buvo. 
Susikūrė pirmoji darbininkų klasės valstybė ir plačiai 
atsidarė kelias buvusioms pavergtoms tautoms į naują 
socialistinį rytojų. Apie tos revoliucijos įtaką į viso pasaulio 
dirbančiuosius netenka nė kalbėti — ji buvo istorinė, 
milžiniška.

•Visos kapitalistinio pasaulio pastangos socialistinės revo
liucijos idėjų plitimui į visus pasaulio kampus užkirsti kelią 
buvo veltui. Ir tai geriausia paliudija šiandien naujojo 
socialistinio gyvenimo įsigalėjimas ir laimėjimai ne tik 
Tarybų Sąjungoje, kurią sudaro penkiolika tarybinių 
respublikų, kurių tarpe randasi ir mūsų gimtoji šalis Tarybų 
Lietuva, bet ir visoje eilėje kitų kraštų ne tik Europoje, bet 
ir Azijoje, ir Afrikoje.

Pasitikdamas socialistinės (Spalio) revoliucijos 59-ąją 
sukaktį, Tarybų Sąjungos Komunistu Partijos Centro 
Komitetas paskelbė šūkius ne tik savo šalies liaudies 
reikalais, bet ir visos žmonijos. Jie parodo, su kokia aukšta 
viltimi ir giliausiu pasitikėjimu tarybinių tautų šeima žengia 
pirmyn į dar šviesesnį rytojų.

Štai kai kurie šūkiai naminiais reikalais:
Šlovė per amžius didvyriškai tarybinei liaudžiai — 

pirmosios Žemėje komunistinės visuomenės kūrėjai!
Tegyvuoja didvyriškoji Tarybų šalies darbininkų klasė — 

vadovaujanti jėga komunizmo statyboje!
Tegyvuoja šaunioji kolūkinė valstietija — aktyvi komu

nizmo statytoja!
Tegyvuoja tarybinė liaudies inteligentija — aktyvi 

komunizmo statytoja!
Tegyvuoja neišardoma darbininkų klasės, kolūkinės 

valstietijos, liaudies inteligentijos sąjunga! Testiprėja 
idėjinė ir politinė tarybinės visuomenės vienybė!

Tegyvuoja broliška TSRS tautų draugystė — didis TSKP 
lenininės nacionalinės politikos iškovojimas!

Tegyvuoja Darbo žmonių deputatų tarybos, — tikros 
liaudies valdžios organai! Tesivysto ir testiprėja socialistinė 
demokratija, tegu vis plačiau darbo žmonės dalyvauja 
valstybės valdyme!
‘ Tarybinės profsąjungos! Taip organizuokite socialistinį 
lenktyniavimą ir judėjimą už komunistinę pažiūrą į darbą, 
kad visokeriopai didėtų gamybos efektyvumas ir gerėtų 
darbo kokybė! Plačiau įtraukite darbo žmones į gamybos 
valdymą!

Tegyvuoja tarybinės profsąjungos — komunizmo mokyk
la!

Tegyvuoja tarybinės moterys — karštos mūsų socialisti
nės Tėvynės patriotės, aktyvios darbo ir visuomeninio 
gyvenimo dalyvės! Garbė ir šlovė moteriai motinai, savo 
širdies šiluma auklėjančiai vaikus — būsimus komunizmo 
statytojus!

Tarybų Sąjungos darbo žmonės! Atkakliai didinkite darbo 
'hašumą, gamybos efektyvumą ir gerinkite darbo kokybę, 
kad toliau vystytųsi socialistinė ekonomika — Tėvynės 
galios ir nuolatinio liaudies gerovės kilimo pagrindas!

Šlovė tarybiniams mokslininkams, deramu indėliu prisi
dedantiems prie komunizmo statybos!

Literatūros ir meno veikėjai, kultūros darbuotojai! 
Neškite aukštai iškėlę tarybinio meno partiškumo ir 
liaudiškumo vėliavą! Tegul jūsų talentas ir meistriškumas 
tarnauja liaudžiai, komunizmui, kurkite mūsų didžiosios 
Tėvynės vertus kūrinius!

Liaudies švietimo darbuotojai! Visokeriopai gerinkite 
mokymą, tobulinkite kadrų rengimą liaudies ūkiui! Auklėki
te augančiąją kartą komunizmo idealų ir dorovinių principų, 
sąmoningos pažiūros į mokslą ir darbą dvasią!

Sveikatos apsaugos ir kūno kultūros darbuotojai! Gerinki
te medicininį gyventojų aptarnavimą, aktyviau diekite kūno 
kultūrą į kasdieninį tarybinių žmonių gyvenimą!
Kai kurie šūkiai 
tarptautiniais klausimais:

Visų šalių proletarai, vienykitės!
Broliškai sveikiname socialistinių šalių tautaslTesivysto ir 

testiprėja pasaulinė socializmo sistema — didis istorinis 
tarptautinės darbininkų klasės iškovojimas, lemiamoji 
antiimperialistinės kovos jėga, taikos, demokratijos ir 
socialinės pažangos tvirtovė!

Broliškai sveikinam narsiąją laosiečių tautą! Testiprėja ir 
teklesti Laoso Liaudies Demokratinė Respublika, stojusi į 
socialistinės visuomenės kūrimo kelią!

Broliškai sveikiname kapitalistinių šalių darbininkų klasę 
— pasiaukojančią kovotąją už visų darbo žmonių teises, už 
taiką, demokratiją ir socializmą!

Karštai sveikiname tautas, nusimetusias kolonijinius 
pančius, kovojančias už nepriklausomybės stiprinimą, už 
pažangų socialinio, ekonominio ir kultūrinio vystymosi 
kelią, už tarptautinių ekonominių santykių pertvarkymą 
teisingu, demokratiniu pagrindu!

Pasaulio tautos! Kovokite už gilesnį tarptautinio įtempimo 
mažinimą, už konkrečias skirtingos socialinės santvarkos 
valstybių savitarpiškai naudingo bendradarbiavimo formas! 
Demaskuokite agresijos, revanšizmo ir reakcijos jėgų •— 
taikos ir tautų saugumo priešų — pinkles!

Pasaulio tautos! Siekite, kad jėgos nenaudojimas taptų 
įstatymu tarptautiniuose santykiuose, o branduolinis gink
las būtų uždraustas visiems laikams! Kovokite už ginklavi
mosi varžybų nutraukimą, už sukauptų ginklo atsargų 
mažinimą, už nusiginklavimą!”

“NORS IŠ LĖTO, BET 
PAJUDĖJO TEISINGUMO 
MAŠINA”

Savo korespondencijoje 
“Nusikaltėliai neišvengs at
sakomybės” iš New Yorko 
Vilniaus “Tiesoje” (spalio 17 
d.) žurnalistas Jonas Lukoše
vičius rašo:

Visuomenei, kai kuriems 
JAV kongreso nariams spau
džiant, Amerikos imigracijos 
ir natūralizacijos biuras pas
taruoju metu buvo priverstas 
pakeisti savo ilgametį pasy
vumą.

“Iš Tarybų Sąjungos bei 
kitų šalių čia gautos 91 kari
nio nusikaltėlio, besislapstan
čio šiame krašte, bylos. Nors 
iš lėto, bet pajudėjo teisingu
mo mašina: pranešama, kad 
biuras ruošiasi deportuoti iš 
JAV keturiolika karinių nusi
kaltėlių. Tarp jų ir lietuvių 
kilmės asmenų, kurių pavar
dės kol kas neskelbiamos.

Žinoma, tiriama veikla tik 
mažos dalelytės tų, kurie 
surado prieglobstį Jungtinė
se Amerikos Valstijose. Dalis 
tiesioginių nusikaltėlių, na
cistų talkininkų, ypač iš 
“aukštesnių sluoksnių”, čia 
spėjo pasirodyti uoliais reak
cijos, pačių dešiniųjų jėgų 
tarnais, ir — likimo ironija — 
netgi amerikinės “demokrati
jos” gynėjais.

Tardymą komplikuoja dau
gelis aplinkybių, jų tarpe kai 
kurių valdžios įstaigų neno
ras atkasti pačius giliuosius 
tamsių istorijų klodus. Yra ir 
dar viena priežastis: savo 
laiku, liūdnaisiais “šaltojo ka
ro” metais, nacistų tarnai 
buvo naudingi ir naujiems 
šeimininkams — specialioms 
Vakarų tarnyboms. Pavyz
džiui, laikraštis “Niujork 
taims” praneša, kad JAV 
atstovų rūmų narė Elizabeta 
Holtsman nustatė, jog buvusį 
fašistinės Vokietijos aviacijos 
ministerijos medicininių tyri
mų instituto direktorių H. 
Strugholdą į JAV pargabeno 
amerikiečių žvalgybos agen
tai.. .

Tokių istorijų daugybė, o 
deportuota iš krašto bus, 
aišku, tik maža dalis karinių 
nusikaltėlių. Tačiau svarbus 
pats faktas, rodantis, kad ir 
Vakarų visuomenė nemėgsta 
karinių nusikaltėlių ir jų glo- 
bėjų.”

kitoje pasaulyje šalyje? Bent 
mums neteko pastebėt. Gal 
mūsų gimtasis kraštas bus 
pirmutinis.

O NUKENČIA TIK 
DARBININKAI

Geležinkeliečių darbininkų 
unijų organas “Labor” (rugs. 
26 d.) skundžiasi, kad šiais 
laikais labai padažnėjo gele
žinkelių nelaimės. Traukinių 
susidūrimai ir nuvirtimai nuo 
bėgių pasidarė beveik dieni
niais įvykiais. Per tokias 
nelaimes įvyksta labai daug 
sužeidimų. Dažnai pasitaiko 
ir mirčių.

Tų nelaimių pagrindinė 
priežastis — bėgių ir vagonų 
ratų bei stabdžių nusidėvėji
mas. Mūsų geležinkeliai ope
ruojami privatiškų kompani
jų, kurioms pirmoje vietoje 
rūpi ne keleivių bei geležin
keliečių saugumas, bet inves- 
torių-dalininkų pelnai. Ypač 
šiais krizės laikais kuo ma
žiausia dėmesio bekreipiama 
į bėgių ir traukinių remontą 
bei priežiūrą saugumo atžvil
giu.

O kas per tas nelaimes 
nukenčia? Vien tik darbo 
žmonės. Turčiai yra ir pamir
šę naudoti geležinkelius. 
Juos susisiekimui naudoja 
darbo žmonės, o juos operuo
ja tiktai darbininkai. Taigi, 
sužeidimai ir žuvimai nelai
mėse paliečia tiktai darbinin
kus.

klausykite. Gudelis sako:
“Vienas sovietų lakūnas ne

norėjo Bražinsko įsakymo pa
klausyti, tai buvo sužeistas į 
koją, o viena lėktuvo patar
nautoja buvo sužeista ir 
vėliau mirė. Jeigu patarnau
toja ir lakūnas būtų Bražins
kų paklausę, tai niekas nebū
tų sužeistas” (“N.”, spalio 21 
d.).

Juk tai nužmogėjusio su
tvėrimo logika. Jeigu plėši
kas įsiverš į tavo namus ir 
pareikalaus jam viską atiduo
ti, o tu jo įsakymo tuoj 
neišpildysi ir jis tave nušaus, 
tai ne jis kaltas, bet tu, jo 
auka — kaltas!

Bražinskų nusikaltimas dar 
sunkesnis, dar baisesnis negu 
tokio plėšiko žmogžudžio. Jis 
tik tave vieną nudėjo. Bet kai 
Bražinskai paleido darban 
šautuvus prieš lėktuvo įgulą, 
galėjo įvykti lėktuvo avarija 
ir keletas desėtkų keleivių 
žūti! Jau tas vienas padaro 
juos baisiais kriminalistais.

Jaunos ukrainietės gyvy
bė, matyt, Gudeliui nieko 
nereiškia. Bet kaip su įstaty
mu į pavojų gyvybių keleto 
desėtkų keleivių? Kaip su 
pasikėsinimu jų gyvybei?

IS LAIŠKŲ
Brangūs draugai,

Nuoširdžiai sveikinu visus 
“Laisvės” ir “Šviesos” redak
cijų narius, spaustuvės dar
buotojus, skaitytojus, platin
tojus ir rėmėjus su Didžiosios 
spalio socialistinės revoliuci
jos 59-osiomis metinėmis.

Linkiu ir toliau pasiauko
jančiai kovoti už visų darbo 
žmonių teises, taiką, demo
kratiją ir socializmą. Visiems 
stiprios sveikatos.

Vandalinas Junevičius
Kaunas, 1976.X.18

November 1, 1976 
Dear Use:

You are always picking up 
some interesting material 
and condensing it very nicely 
for the paper. I spent a very 
interesting afternoon yester
day at the Lithuanian Cathol
ic Club in Kearney, N.J. and 
just thought this ..light be 
interesting to our readers

GAL IR ČIA LIETUVA BUS 
PIRMUTINĖ PASAULYJE

Tarybų Lietuvos spaudoje 
skaitome:

“Siekdama užtikrinti, kad 
respublikos teritorijoje būtų 
geriau saugomi retų ir nyks
tančių rūšių augalai bei gyvū
nai, Lietuvos TSR Ministrų 
Taryba nutarė įsteigti “Lie
tuvos TSR Raudonąją kny
gą” ir patvirtino jos vedimo 
nuostatus.

Gamtos apsaugos komite
tui kartu su Mokslų akademi
ja pavesta reguliariai atlikti 
retų ir nykstančių augalų bei 
gyvūnų rūšių apskaitą ir 
inventorizavimą, laiku įrašyti 
į “Lietuvos TSR Raudonąją 
knygą” rūšis, kurioms gresia 
išnykimo pavojus, ir išbrauk
ti jas iš šios knygos, pavojui 
praėjus.

Gamtos apsaugos komite
tas įpareigotas metodiškai ir 
praktiškai padėti ministeri
joms ir žinyboms įgyvendinti 
reikiamas priemones retoms 
ir nykstančioms augalų bei 
gyvūnų rūšims išsaugoti bei 
pagausinti.

Gamtos apsaugos komite
tui taip pat pavesta teikti 
pasiūlymus dėl įrašytų į “Lie
tuvos TSR Raudonąją kny
gą” augalų bei gyvūnų rūšių 
apsaugos ir pagausinimo. Mi
nisterijos, žinybos ir organi
zacijos įpareigotos tuo rūpin
tis savo žemėnaudos ribose.”

Ar kas nors panašaus šiuo 
svarbiu reikalu yra daroma

IR KO JIE NEBE 
IŠGALVOS SAVO 
PASEKĖJAMS NUODYTI!

Kanadiečių klerikalų orga
nas “Tėviškės Žiburiai” pui
kiai pademonstruoja tą des
peraciją, kurion yra atsidūrę 
lietuviški reakciniai naciona
listai su savo antitarybiniu 
raketų. Matydami, kad ir į jų 
pasekėjų ėilėls padeda prasi-t 
skverbti tiesa apie Lietuvos 
pasiektus laimėjimus žemės 
ūkyje, apšvietoje, moksle, 
mene, pramonėje, jie griebia
si pačių biauriausių antitary
binių melų nuodijimui jų pro
to, neleidimui jų patirti tiesą 
apie jų gimtąjį kraštą.

Antai, klerikalų organas 
spalio 21 d. laidoje paduoda 
neva tarybinio pareigūno ma
joro Leščenkos grūmojimą 
mūsų broliams ir sesėms 
Lietuvoje:

“Jūs nematėte, kaip mes 
sutriuškinome Vengrijos 
kontrrevoliuciją. Jeigu būtu
mėte matę, jūs, lietuviai, 
nekeltumėte savo galvų. Lie
tuva! Jūsų Lietuva, kaip 
blusa, štai kaip (didžiojo pirš
to nagu padarė atitinkamą 
mostą) , ir nėra jos!” '

“T. ž.” redaktoriai savo 
skaitytojuose ieško už save 
durnesnių, kurie jų šiam 
piktam melui tikėtų.

Kanados klerikalų laikraš
čio skaitytojai nesiskiria nuo 
daugumos mūsų Jungtinėse 
Valstijose “vaduotojų” spau
dos skaitytojų. Vis daugiau ir 
daugiau jų nuvyksta į Tary
bų Lietuvą ir savo akimis 
pamatote joje nūdienį gyve
nimą. Jie vis garsiau ir 
garsiau pradeda protestuoti 
prieš savo lyderių kepamus 
melus ir prasimanymus.
JAM KALTI NE 
ŽMOGŽUDŽIAI, 
BET JŲ AUKOS

Chicagos menševikų laik
raščio redaktorius Martynas 
Gudelis negali atsidžiaugti, 
kad Imigracijos ir Natūraliza
cijos Komisija pataria Valsty
bės Departamentui leisti 
Bražinskams pastoviai apsi
gyventi Jungtinėse Valstijo
se. Jis esąs beveik tikras, 
kad ir sekretorius Kissinge- 
ris tam nesipriešins.

‘N.” redaktorius dar kartą 
Bražinskus gina if teisina. Jie 
esą visiškai nekalti avinėliai. 
Jie turėtų būti paskelbti be
veik šventaisiais. Tik pasi

O VISGI TIEK TURI 
PRIPAŽINTI

Chicagos kunigų organas 
savo vedamajame “Sunkiai 
serga Amerikos gydymo sis
tema” sako:

“Visi kultūringi ir civilizuo
ti pasaulio kraštai, neišsky
rus ... ir Sovietų Sąjungos, 
turi įsivedę valstybinio gydy
mo sistemą . . .

Sovietai taip pat turi nemo
kamo gydymo sistemą. Nors 
ji nėra tobula, tačiau bolševi
kai savo sistema labai di
džiuojasi, niekada nepamirš
ta iškelti savo “pranašumo” 
šioje srityje prieš kapitalisti
nius kraštus, o jų vadai 
kartais išsireiškia, kad, jeigu 
Sovietai paimtų savo kontro- 
lėh: Ameriką ■' ’ af-' kurį; - kitą 
kraštą, jų gyventojai nemo
kamo gydymo sistemą turėtų 
jau “rytojaus dieną”. Taip 
sakydami jie bando patraukti 
savo pusėn dešimtis milijonų 
gyventojų, kurie yra vyres
nio amžiaus, dažniau serga ir 
kuriems reikalingas gydy
mas.

Atrodo keista, kad turtin
giausias kraštas pasaulyje, 
pasiekęs beveik aukščiausią 
gyvenimo lygį (Ameriką pra
lenkia tik Švedija) pasaulyje, 
turi gal' blogiausią gydymo 
sistemą”. (“D.”, spalio 18 d.).

Iš Lietuvos
KURIAMI
VISUOMENINIAI 
MUZIEJAI

Populiarūs Rokiškio rajone 
įkurti septyni visuomeniniai 
muziejai. Juos tvarko įmo
nių, ūktų, mokyklų ir įstaigų 
kraštotyros darbo entuzias
tai. Aleksandravėlės apylin
kės visuomeninio muziejaus 
ekspozicija rūpinasi zootech
nikas P. Jurevičius, Juodu
pės “Nemuno” vilnonių audi
nių fabriko istorijos muziejų 
prižiūri technologas K. Bliū- 
džius, J. Pagirio memorialinį 
muziejų globoja biblioteki
ninkė V. Adomaitytė.

Kartu su Rokiškio paukšti
ninkystės tarybinio ūkio va
dovais ir pirmine partine 
organizacija kraštotyrininkai 
įrengė fašistinių grobikų su
deginto Miliūnų kaimo muzie
jų. Ekspozicija mena fašizmo 
aukas, parodo tarybinių ka
rių ir partizanų didvyrišku
mą, pažymi vietos gyventojų 
paramą kovotojams. Muzie
jus supažindina ir su nūdie
niais žemdirbių laimėjimais, 
nušviečia jų bendradarbiavi
mą su kitų respublikų darbo 
žmonėmis.

Taip pat atidarytas garsaus 
karvedžio J. Smuškevičiaus 
memorialinis muziejus.

Lietuva neteko 
žymaus artisto

Vytautas Rimkevičius
Spalio 12 d. po sunkios ir 

ilgos ligos mirė LTSR nusi
pelnęs artistas, personalinis 
pensininkas, Kauno Valstybi
nio muzikinio teatro ilgame
tis solistas Vytautas Rimke
vičius.

V. Rimkevičius gimė 1922 
m. Kaune, darbininkų šeimo
je. Meilė dainavimui ir scenai 
1944 metais, Tarybinei Armi
jai išvadavus Kauną iš fašisti
nių grobikų, atvedė jį į 
Valstybinį muzikinį teatrą, 
kuriam jis atidavė 24 kūrybi
nio darbo metus. V. Rimkevi
čiaus artistinis kelias buvo 
glaudžiai susijęs su šiuo teat
ru. Čia jis suvaidino daugiau 
kaip 70 vedančių vaidmenų, 
dainavo pagrindines solines 
partijas tarybinėse, rusų bei 
Vakarų klasikinėse operetėse 
ir operose. Jo sukurti vaid
menys buvo pilni žmogiškos 
šilumos, suprantami ir artimi 
žiūrovams.

V. Rimkevičius dirbo didelį 
visuomeninį darbą. Jis, 
TSKP narys nuo 1952 m., 
buvo renkamas teatro parti
nės organizacijos sekretoriu
mi, profsąjungos vietos komi
teto pirmininku. Už didelius 
nuopelnus lietuvių tarybinio 
muzikinio teatro menui 1960 
m. jam suteiktas LTSR nusi
pelniusio artisto garbes var
das, jis apdovanotas meda
liais, garbės raštais.

too. So 1 am enclosing the 
program leaflet which gives 
you some information.

As you can see, starting 
1977 this very fine World 
Fellowship Center in Cats
kills (Kerhonson), will be 
headed by a Lithuanian, 
Frank Witkus. And Frank, 
thought that since their first 
banquet is being held at a 
Lithuanian Club, the guests 
would be interested in hear
ing something about Lithua
nia. So Frank asked me to do 
a little bit of their program.

I set up a table, covered 
with a Lithuanian linen wo
ven cloth and put on some of 
our books, pictures, amber, 
“juosta”. Vic and I were both 
dressed in Lithuanian costu
mes. When we were called on 
(see A Lithuanian Welcome), 
I spoke a little — in English 
of course — on the history of 
Lithuania, its language and 
culture, and then asked the 
audience to greet each other 
across the tables with “svei
kas”. I got such a response of 
“sveikases” that l‘m sure was 
more gratifying than having 
one Betty Ford say “labas” in 

’Chicago at the Dance Festiv
al. Then Vic sang several 
songs, folk and contempora
ry. After the banquet we had 
many people stop by and talk 
to us about our program.

I am sure Anthony has 
heard of the marvelous old 
man Dr. Willard Uphaus who 
is 86 years old and as bright 
and spry as can be. The 
“Dialogue” was a discussion 
on equating Marxism with 
Religion and as you know Dr. 
Herbert Aptheker is the 
Communist Party candidate 
for N. Y. Senate and current
ly a visiting lecturer at Yale 
U. Dr. Lauer is a Catholic 
who has written a book in 
conjunction with a French 
Communist trying to equate 
religion with Marxism.

The “Wings of Dove” is a 
young gospel singing group 
from NYC and Charles King 
a folk singer from Connecti
cut. The program lasted to 
4:00 PM and everyone was 
starving for the Lithuanian 
food. They put out a very full 
buffet table of kilbasi & 
sauerkraut, chicken, and all 
the trimmings including 
“babka”, the tab was $10. 
The collection brought in 
over a $1,000. So all in all it 
was successful, all around.

All best,
Mildred

Terorizuoja JAV 
korėjiečius

Los Angeles. — Šiame 
mieste gyvena apie 70,000 
korėjiečių. Jie skundžiasi, 
kad juos pradėjo nežmoniškai 
terorizuoti Pietų Korėjos fa
šistinės valdžios atsiųsti žval
gybos agentai. Jie atsiųsti, 
matyt, su Amerikos vyriau
sybės žinia ir sutikimu, arba 
jie būtų suimti ir nubausti.

, Kostas KORSAKAS

Prisiminimas
A? nestovėjau su šautuvu rikiuotėj 
Ir nežygiavau j fronto ugnj 
Per lietų, pūgą, kaitrą;
Aš negulėjau apkase sušalęs
Ar permirkęs lig paskutinio siūlo;
Aš nešliaužiau nakties tamsoj žvalgybon 
Ir nekilau patrankų gaudime atakon;
Nebuvau nei sužeistas, nei nukautas 
Ties Aleksejevka ar ties Šiauliais,

Tad nežinau ir pats, kodėl dažnai
Tai šurmuly dienos, tai vidurnakčio tyloj 
Staiga prisimenu tuos kruvinus metus, — 
ir rodos man, lyg būčiau 
Su karių būriais ir aš tada nuėjęs 
Tą visą baisų karo kelią, 
Lyg būčiau žuvęs ir vėl atgimęs 
Su maudžiančia gėla širdy: 
Kodėl ne aš, o jie mane 
Užstojo savo krūtine?!

Vilnii 
pen k

O kur buvot, 
Bene Vilniau 
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Vilnius — nuo kalvų ir 
penkmečio aukštumų

M. BARANAUSKAS (Vilnius]
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0 kur buvot, broliai, 
Bene Vilniaus miestely? 
Ką girdėjot, broliai, 
Vilniaus miestely?

(Lietuvių liaudies daina)
Į Vilnių — senąją Tarybų 

Lietuvos sostinę, šiandien 
nepaprastai pagražėjusią ir 
išaugusią, — kasmet atva
žiuoja tūkstančiai žmonių. Ir 
neapsiriksime pasakę, kad 
dauguma jų būtinai pasisten
gia įkopti į Gedimino pilį, iš 
kurios, kaip ant delno atsive
ria puiki senojo miesto pano
rama. Ten, apačioje, rymo 
bažnyčių bokštai, bėga viena 
už kitos slėpdamosi siauros 

^gatvelės, lyg mergelių lelijė
lių patiesti Neries ir Vilnelės 
abrūsai.

Turtinga įvykių senojo Vil
niaus praeitis. Jo ilgaamžė 
istorija įrašyta architektūros 
paminkluose, archyviniuose 
dokumentuose, ji — gyva 
žmonių pasakojimuose.

Pasikeitęs vaizdas
Kas lankėsi Vilniuje, saky

kim, prieš dvidešimt metų, 
tam sostinės panorama lais
vai sutilpdavo didžiuliame 
amfiteatre, iš trijų pusių 
apjuostame 200-230 metrų 
aukštumų (virš jūros lygio). 
0 toliau tęsėsi miškingos 
apylinkės, besimainančios su 
kalvų kalvelėmis — iki pat 
horizonto.

Šiandien, žvilgterėjus nuo 
aukštumėlių — Vilnių mato
me išlipusį iš slėnio ir plačiai 
apjuosusį senąjį miestą baltu
tėlių mūrų kaskadomis.

“Ką girdėjot, broliai, Vil
niaus miestely?” — klausia 
sena liaudies daina. Oi, daug 
naujienų turi mūsų senoji 
sostinė, gyvendama savo at- 
naujėjimo dienas. Vien per šį 
penkmetį 30-čia procentų pa: 
didėjo gyvenamasis fondas. 
Pastatyti sporto rūmai, aka
deminis operos ir baleto teat
ras, universalinė parduotu
vė, autobusų stotis, santuokų 
rūmai, mokomieji ir gyvena
mieji korpusai studentų 
miestelyje ir dar daug kitų, 
sostinę papuošusių pastatų.

Bet ypač dabar daug kalba
ma apie busimąją Vilniaus 
panoramą. Tiesa, nesimato 
jos nuo jokios kalvos, tačiau 
ji gerai matyti nuo dešimtojo 
penkmečio aukštumų.

Didelės naujos statybos /
Pirmaisiais penkmečio pfe- 

tais statybos vyks Viršuliškių 
rajone. Šiame respublikos 
sostinės “palydove” gyvens 
25 tūkstančiai vilniečių. Mū
rai kils savotiškai įdomiomis 
terasomis: kuo aukščiau, tuo 
didesni — nuo penkiaaukščių 
namų kloniuose iki šešioli- 
kaaukščių “bonių” kalvose. 
132 hektarus užims Viršuliš- 
kės. Šiais metais čia jau bus 
pastatyta pirmųjų 17 gyvena
mųjų namų.

Neatpažįstamai pasikeis 
Sudervės — rajonas, kuriam 
dabar ruošiamas projektas ir 
kur statybos prasidės 1977 
metais.

Penkmečio pabaigoje naujų 
gyvenamųjų namų statybos 
peržengs Ukmergės plentą ir 
priartės prie Ozo geologinio 
draustinio.

Vilniaus statytojai šiandien 
plačiai garsėja visoje Tarybų 
šalyje. Jų darbo įvertinimas
— valstybinė premija už 
Žirmūnus, lenininė premija
— už Lazdynus. Statytojai ir 
toliau siekia savo darbo tobu
lumo. Šiuo metu sparčiai 
plečiamas Vilniaus namų sta
tybos kombinatas. Sekančių 
metų pabaigoje jis pradės 
gaminti iš esmės naujo tipo 
namus: dar patogesnius ir 
dar gražesnius. Dings iš 
miesto ir seni menkaverčiai 
pastatai, tūkstančiai gyven
tojų iš valstybės gaus naujus 
butus.
Neužmirštamos ir apylinkės

O Vilniaus apylinkės? Pasi
rodo, ir čia laukiama didelių 
pasikeitimų. Pavyzdžiui, 
ateityje galvojama Lentvarį 
ir Grigiškes įjungti į sostinės 
ribas. Šias vietoves sujungs 
naujų gyvenamųjų namų ma
syvai. Miesto teritorija vys
tysis ir į šiaurę —- Fabijoniš
kių kaimo zonoje.

Tačiau kaip Vilnius besi-

VINCAS ANDRULIS TĖVIŠKĖJE

Lietuvoje gražiai pagerbtas 
buvęs žymus Amerikos 

lietuvių veikėjas
Vincas Andrulis savo gyve

nimu ir kūryba nusipelnė 
visokeriopo dėmesio. Su pa
garba ir meile jo vardą taria 
buvę darbo draugai, arti
mieji.

Andrulio atminimas gražiai 
įamžintas Stakliškių viduri
nėje mokykloje. Čia prabėgo 
jo vaikystės dienos, netoli 
nuo šios mokyklos ir jo 
gimtasis Gripiškių kaimas. 
Lietuvos Komunistų partijos 
CK ir Lietuvos TSR Ministrų 
Taryba 1974 metais nutarė 
Stakliškių vidurinei mokyklai 
suteikti V. Andrulio vardą. 
Mokykloje įrengta memoria
linė V. Andrulio ekspozicija.

Vos praveri muziejaus du
ris, iš didelio portreto į tave 
žvelgia mąslios, protingos V. 
Andrulio akys. Kitoje pusėje 
— stendai, pasakojantys apie 
jo gyvenimą, kūrybą.

Daugiau kaip 50 metų V. 
Andrulis dirbo “Vilnies” laik
raščio; redakcijoje. Savo 
straipsniuose jis kėlė aktua
lius,’darbininkų kovos uždavi
nius) demaskavo buržuazinę 
santvarką, skleidė tiesą apie 

plėstų, niekada neišnyks su
sidomėjimas jo senamiesčiu 
— unikaliu senovės kultūros 
ir meno kampeliu. Kaip nese
niai pabrėžė spaudoje LTSR 
nusipelnęs architektas Vaclo
vas Balčiūnas, šioje miesto 
dalyje ir toliau bus rekon
struojami ištisi kvartalai. Po 
rekonstrukcijos naujai at
gimsta šimtamečiai pastatai, 
tvarkingumu ir jaukia ramy
be sualsuoja gatvelės ir 
skersgatviai.

Miesto centre
Platus ir Vilniaus miesto 

centrinės dalies pertvarkymo 
projektas. Dešiniajame Ne
ries krante penkmečio pabai
goje svečius priims stambiau
sias mieste 650 vietų 24 
aukštų viešbutis “Lietuva”. 
Jo kavinės, barai, holai vienu 
metu galės sutalpinti iki 
1,000 svečių.

■Lenino prospekte, ten, kur 
buvo Jaunimo stadionas, iš
kils stambus administracinių 
pastatų kompleksas: LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo rūmai, Respubli
kiniai profsąjungų darbo rū
mai, Finansų ministerijos pa
statas.

Jaunimo stadionas įsikurs 
ramioje pietinėje Žvėryno 
dalyje. Didelės statybos vyks 
Studentų miestelyje Anta
kalnyje: iškils mokomieji kor
pusai, laboratorijos, keturi 
16 aukštų studentų bendra
bučiai. Po rekonstrukcijos 
kitaip atrodys Akademinio 
dramos teatro rūmai. Jie 
turės 750 vietų žiūrovų salę, 
puikiai įrengtas patalpas.

Nauji šviesūs horizontai
Šį penkmetį planuojama 

nutiesti ir rekonstruoti dau
giau kaip 30 kilometrų trans
porto magistralių. Pastatyti 
du naujus tiltus per Nerį, 
keturis stambius transporto 
mazgus.

Žinoma, sunku suminėti 
visas naująsias Vilniaus 
penkmečio statybas — juk jų 
tiek daug ir pačių įvairiausių.

Atsiveria šviesūs kuriamo
jo darbo horizontai senajai 
Lietuvos sostinei ir jos žmo
nėms. Kiekvienas vilnietis 
didžiuojasi sostinės grožiu, 
nėra tokio lietuvių poeto, 
kuris nebūtų paskyręs savo 
eilių Gedimino įkurtam mies
tui. Štai Vlado Mozūriūno 
posmelis iš jo “Vilniaus etiu
dų”:
Myliu tave, senasis Vilniau, 
Kai slenka vakaras lėtai, 
Kai debesėliai auksavilniai 
Virš bokštų supasi aukštai...

Stasys Patackas

socializmo laimėjimus Tary
bų Lietuvoje.

Stakliškių V. Andrulio vi
durinės mokyklos kraštoty
ros būrelis, vadovaujamas 
mokytojos J. Matkevičienės, 
mokytojų kolektyvas, moky
klos direktorius P. Kundro
tas įdėjo daug darbo, įren
giant memorialinę ekspozici
ją, renkant prisiminimus iš 
V. Andrulio giminių, pažįsta
mų.

Muziejuje — daugybė nuo
traukų. V. Andrulis — Val
paraiso universitete, savo 
darbovietėje, su draugais.

V. Andrulio svajonė buvo 
sugrįžti į Lietuvą. Ir jis 
sugrįžo . . . 1973 m. spalio 2 
d. urna su jo palaikais buvo 
atgabenta į Lietuvą. Ir štai 
Stakliškių miestelio kapinė
se, aukštai ant kalnelio, iškilo 
paminklinis akmuo. Jį prižiū
ri mokyklos pionieriai, kom
jaunuoliai sodina gėles. Čia 
rengiami iškilmingi V. And
rulio gimimo metinių minėji
mai. Pranas Pilipavičius 

Mokytojas 
Prienų rajonas

Magdeburgo varpais 
koncertuoja kauniečiai

VANDALINAS JUNEVIČIUS

“Tėvynės ilgesys traukia mus 
visus į Lietuvą . . .”

Kauniečiai kompozitoriai 
Viktoras (tėvas) ir Giedrius 
(sūnus) Kuprevičiai gerai ži
nomi ne tik savame mieste, 
bet ir toli už jo ribų. 1959 
metais Viktoras restauravo 
Kauno istorijos muziejaus 
kurantus ir pradėjo varpais 
koncertuoti. O kai baigė mu
zikos mokslus Giedrius, abu 
Kuprevičiai dažnai kaunie
čiams ir jų svečiams muzie
jaus bokšte rengia varpų 
muzikos koncertus. Nuosta
biai skamba Balio Dvariono 
dainos “Kur Nemunas teka” 
melodija, jaunesnės kartos 
lietuvių kompozitorių daly
kai, lietuvių, rusų, estų, lat
vių ir kitų tautų liaudies ir 
revoliucinė muzika, plačiai 
žinomų klasikų muzikos še
devrai.

Apie kauniečių sugebėji
mus garsas nuėjo į Vokietijos 
Demokratinę Respubliką. 
Jau antrus metus Magdebur
go miesto vyriausiojo bur
mistro Varnerio Hercigo 
kvietimu Kuprevičiai dalyva
vo tame mieste vykstančiame 
kultūros ir meno festivalyje.

Atidarymo iškilmėse gana 
sudėtingą ir plačią programą 
atliko pionierių dūdų orkest
rai, gimnastai ir choristai. Po 
labai pakilios F. Hendelio 
“Ugnies muzikos” varpus už
valdė kauniečiai. Jie vėl turė
jo progos pasigėrėti puikiu P. 
Šilingo gamybos varpų kari
lionu (gerai suderintų varpų 
muzika), svaru ir stipru 
skambesiu, patogia klaviatū
ra. Nors skambinti buvo kiek 
sunkiau, negu Kauno karilio
nu, pastebėjo atlikėjai, bet 
neblogai sugrojome sudėtin
gus ir techniniu požiūriu sun
kius kūrinius.

Šiemet Magdeburge Kup- 
revįčiąį. surengė ketverius 
varpų muzikos koncertus. Jų 
metu supažindino magdebur- 
giečius su dalimi savo reper
tuaro: įvairių tautų liaudies 
melodijomis, patriotine muzi
ka, vokiečių ir austrų klasi
kų — kompozitorių Johano 
Sebastiano Bacho, Liudvigo 
van Bethoveno, Jurgio Frid
riko Hendelio, Georgo Filipo 
Telemano, Franco Petero Su
barto kompozicijomis. Pasku
tinę viešnagės dieną kaunie
čiais skambino populiarius, 
specialiai varpams sukurtus, 
lietuvių kompozitorių kūri
nius.

Koncertavo senosios rotu
šės eikštėje, į kurią gausiai 
rinkosi miesto gyventojai. 
Apie kauniečių muzikinį su
gebėjimą labai operatyviai 
informavo radijas ir vietos 
spauda. Pasirodžius Kuprevi
čių nuotraukai miesto laik
raštyje, sutikę gatvėse juos 
sveikino nepažistami magde- 
burgiečiai, dėkojo už koncer
tus.

Kauniečiai sužinojo, kad 
artimiausiu metu dar keli 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos miestai turės 
specialias varpų muzikos kla
viatūras, kurios, kaip pasa
kojo meistras P. Šilingas, 
bus tobulesnės ir jungs dau
giau varpų (žada būti net iki 
60-ių).

Festivalyje Kuprevičiai su
sipažino su Olandijos varpi
ninku T. Fajeriu. Jau keleri 
metai jis studijuoja skambini
mo varpais meną, koncertuo
damas pademonstravo ne
priekaištingą virtuozinę tech
niką, atliko įdomų repertua
rą. Koncertavo Magdeburge 
ir vietos varpininkas G. F. 
Telemano muzikos mokyklos 
direktorius bei pirmojo Mag
deburgo kariliono atlikėjo 
Giunterio Busto mokinys F. 
Minteris. Kuprevičiai pakvie
tė šiuos abu muzikus atvykti 
kitų metų gegužės mėnesį į 
Kauną ir pakoncertuoti mūsų 
miesto varpais.

Magdeburgo festivalyje 

sėkmingai pasirodė garsusis 
TSRS liaudies artisto Igoro 
Moisejevo liaudies šokių an
samblis, Leipcigo choras, de
monstravo savo meną lėlių 
teatrai, buvo surengti jauni
mo draugystės vakarai.

Atvykusiems į festivalį me- 
ninkams šeimininkai parodė 
ne tik didžiulį dėmesį, bet ir 
sudarė galimybę susipažinti 
su žymiausiais Vokietijos De
mokratinės Respublikos vie
tovėmis, istoriniais bei archi
tektūriniais paminklais, mu
ziejais. Lydimi gerų savo 
šalies istorijos žinovų — 
Magdeburgo kultūros sky
riaus vedėjo H. Grekšo ir 
muziko G. Busto, svečiai 
aplankė Drezdeną, Meiseną, 
Blankeburgo ūdas, didžiulę 
Vendefurto užtvanką, nuos
tabaus grožio Vernigerodą, 
daug įspūdingų Saksonijos 
vietovių. Magdeburgo M. 
Gorkio teatre pamatė R. 
Strauso operą “Rožių kava
lierius”. Padarė gerą įspūdį 
stiprūs dainininkai, labai šva
riai ir rūpestingai parengtos 
pagrindinių veikėjų vokalinės 
partijos. Kauniečių nuomone, 
“Rožių kavalieriaus” pastaty
mas Magdeburge byloja apie 
teatro operinės trupės pajė
gumą, nes ši opera yra vienas 
iš sudėtingiausių scenos kūri
nių.

— Išsiskyrėme su socialis
tinėje Vokietijoje sutiktais 
žmonėmis kaip dideli drau
gai, — sako Kuprevičiai, — o 
naujas kvietimas kitais me
tais vėl atvykti į Magdeburgą 
jau dabar skatina mus rimtai 
ruoštis naujai išvykai. Su tais 
pačiais kūriniais juk neva
žiuosi.

ANGLIJOS 
KONSERVATORIAI 
ESĄ PASIRUOŠĖ 
PAIMTI VALDŽIĄ

Brighton, Anglija. — Šia
me mieste Britanijos Konser
vatorių Partija atlaikė savo 
suvažiavimą. Jam platų pra
nešimą padarė partijos pirmi
ninkė Margaret Thatcher. 
Jos pareiškimas, kad kasdien 
konservatoriams didėja pro
ga vėl paimti valdžią į savo 
rankas, buvo konservatorių 
sutiktas didžiausiu entuziaz
mu.

Anglijos masėse nepasiten
kinimas darbiečių vadovybe 
smarkiai auga. Darbiečiams 
nesiseka kovoti su krize ir 
nedarbu.

Margaret Thatcher

IR VĖL JIS 
GASTRALIUOS TARYBŲ 
SĄJUNGOJE

Nashville, Tenn. — Liau
dies dainius Roy Clark labai 
sėkmingai pereitą šiemą gas
troliavo Tarybų Sąjungoje. 
Matyt, kad jo koncertai ten 
labai pavyko. Sakoma, jau 
esą susitarta ir dėl antro 
Clark pasirodymo Tarybų 
Sąjungoje su koncertais. Lai
kas dar nenustatytas.

Kanadietis Viktoras Novogrodskis ir viešnia iš JAV Julija 
Andrulienė Vilniuje.

Vilnius. — Išvažiavau iš 
Lietuvos 1929 m. Iš Raseinių 
apskrities. Sidlavos vals
čiaus, Žaiginio dvaro. Tėvai 
žemės neturėjo. Dirbome visi 
dvare. Iš ten ir išvažiavome 
ieškoti laimės į tolimus kraš
tus. Tėvai išvažiavo pirma. 
Aš kiek vėliau ... — pasako
ja svečias iš Kanados Vikto
ras Novogrodskis. Ir kiek 
pamąstęs, grįžta vėl prie tos 
pačios temos.

— Dėl ko aš išvažiavau iš 
Lietuvos? Dėl ko kiti išvažia
vo? Dėl to, kad negalėjom 
pragyventi. Smetonos kari
ninkai, valdininkai, stambūs 
ūkininkai — labai gerai gyve
no. 0 mes — darbo žmonija 
— skurdome.

Jeigu tada Lietuva būtų 
buvusi tokia, kaip šiandien, 
mes nebūtume niekur važia
vę. Argi būtume palikę gim
tąsias vietas, savo tėvus ir 
brolius? Niekada. Bet Lietu
va buvo skurdo kraštas. Rei
kėjo kaip nors iš jo gelbėtis.

Dabar, po daugelio metų 
atvažiavęs gimtinėn, patiriu 
didelį įspūdį. Taip viskas 
pasikeitę! Buvau gimtajame 
Žaiginyje. Iš seno dvaro be
veik nieko nebelikę. O gyven
vietė kaip padidėjusi! Nauji ir 
nauji pastatai. Viskas pasta
tyta po karo. Žmonės gražiai 
gyvena. Dirba su mechaniz
mais, mašinomis, keliai gra
žūs, elektra.

Monopolijų interesais
Per pastaruosius penkerius 

metus Anglijos monopolijos 
penkeriopai padidino kapita
lų išvežimą į užsienį, vyriau
sybės išlaidos kariniams rei
kalams pasiekė rekordines 
sumas.

Šiuos duomenis pateikė, 
kalbėdamas Liverpulyje, Di
džiosios Britanijos Komunis
tų partijos generalinis sekre
torius Gordonas Maklenanas. 
Monopolijos, kurių svarbiau
sias tikslas — gauti pelno, 
nesvarbu, ar išnaudojant pi
gią darbo jėgą užsienyje, ar 
lobstant iš karinių užsakymų, 
— štai kas pagrindinės da
bartinių Didžiosios Britanijos 
ekonominių sunkumų kalti
ninkės, pažymi laikraštis 
“Morning Star”.

Kaip žinoma, Didžioji Bri
tanija dabar užima pirmąją 
vietą Vakarų Europos šalių 
tarpe pagal bedarbių procen
tą ir brangumo didėjimą. 
Svaras sterlingų nuolat ne
tenka savo vertės, jo kursui 
palaikyti vyriausybė išleido 
nemažą dalį šalies valiutos 
rezervų. Tai sukėlė papildo
mų finansinių sunkumų ir 
pavertė Angliją kitų kapita
listinių valstybių skolininke. 
Dabar leiboristų vyriausybė 
užsibrėžė tikslą gauti naują 
paskolą, šį kartą iš tarptauti
nio valiutos fondo, nors šios 
paskolos suteikimo sąlygos 
reikalauja padaryti politiką 
darbininkų klasės atžvilgiu 
dar šiurkštesnę.

Kai leiboristų vadovybė

Viktoras Novogrodskis vie
šėjo Lietuvoje “Tėviškės” 
draugijos kvietimu. Visą mė
nesį jis keliavo po gimtąjį 
kraštą, aplankė Druskinin
kus, Kauną, Rumšiškes, pa
viešėjo pas giminaičius.

Kiek aplinkybės leido, 
stengiausi susipažinti su vi
sos Lietuvos gyvenimu, — 
kalba V. Novogrodskis. — 
Turiu čia brolio vaikų, turiu 
draugų, su kuriais seniau 
kartu augom. Jie dabar gyve
na geriau už mane. Žmonės 
čia dabar daug linksmesni.

1971 m. lankiausi Lietuvoje 
su žmona. Dabar buvo įdomu 
palyginti, kas naujo įvyko 
Lietuvoje per šiuos metus. 
Tikrai daug pasikeitimų. Gy
venimas vėl pažengęs pir
myn. Daug daugiau statybų. 
Daug daugiau mašinų. Maty
ti, kad ir žmonių gyvenimas 
turtingesnis.

Tėvynės ilgesys traukia 
mus visus į Lietuvą. Čia tokia 
graži ir maloni gamta. Ir 
gyvenimas dabar toks, kad 
jeigu ne mano šeima Kanado
je, grįžčiau į gimtinę nors 
pabaigti savo amžių. Labai 
dėkoju “Tėviškės” draugijai 
už malonią progą paviešėti, 
už jos žmonių darbą ir rūpes
tį, kad mūsų — užsienio 
lietuvių — kelias į Lietuvą 
taptų vis trumpesnis.

Užrašė
Nijolė Logminienė

rinkiminės kampanijos metu 
ragino Anglijos darbo žmo
nes balsuoti už leiboristus, ji 
nešykštėjo pažadų likviduoti 
nedarbą ir infliaciją. Išeitis iš 
krizės, tikino leiboristų lyde
riai, bus rasta ne vartojimo 
mažinimo sąskaita.

Dabar Anglijos darbininkų 
klasė iš savo kartaus patyri
mo įsitikina, ko iš tikrųjų 
verti dešiniųjų leiboristų ly
deriu pažadai. Neseniai kal
bėdamas Amerikos biznes
menams — Amerikos preky
bos rūmų seminaro daly
viams, Didžiosios Britanijos 
ministras pirmininkas 
Džeimsas Kolagenas pareiš
kė, kad jo vadovaujama vy
riausybė rems “dinamiškos ir 
pelningos privačios ekonomi
kos” plėtojimą ir priešinsis 
vartotojų paklausos plėtimui.

Užuot apribojusi monopoli
jų apetitus ir sudraudusi 
piniguočius, išvežančius kapi
talus iš šalies, sumažinusi 
pernelyg dideles karines iš
laidas, šalies vyriausybė ma
žina išlaidas socialiniams rei
kalams. Tai, pažymi pažan
gieji Anglijos spauda, dar 
labiau didina šalyje nedarbą. 
Tokios politikos negali ne
smerkti Anglijos darbo žmo
nės, komunistai, kairiojo lei
boristų partijos sparno atsto
vai, kurie reikalauja, kad 
vyriausybė vykdytų politiką 
ne monopolijų, o anglų tautos 
daugumos interesais.

F. Tarvydas
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Padievyčio žuvininkystės ančių ferma. Nuotraukoje socialistinio lenktyniavimo pirmi
ninke, ančių augintoja Elena Venckienė.

LAIŠKAS IŠZ
Taip dažnai važinėjęs po 

Žemaitiją, apsidžiaugiau pro
gomis pabūti ir kitose Lietu
vos dalyse. Neseniai lankiau
si Širvintose, kur spalio 1 d. 
turėjau susitikimą su skaity
tojais* 0 šiomis dienomis 
Rašytojų Sąjungos literatū
ros propagandos biuras pa
siūlė nuvykti į Panevėžį, kur 
kelios organizacijos pareiškė 
norą susitikti su manim kaip 
rašytoju. Malonu buvo aplan
kyti tą miestą, vadinamą 
Aukštaitijos sostine.

Kelias į Panevėžį vis trum
pėja dėka naujai statomo 
greitkelio, kurio abi pusės 
išasfaltuotos 50 kilometrų il
giu, beveik ligi Širvintų bet 
tas miestas palieka tolokai į 
šoną. Dešinioji kelio pusė 
sutvarkyta net ligi 66-jo kilo
metro. Taigi, ligi Ukmergės 
kelias žymiai sutrumpėjo, 
nes galima važiuoti greičiau. 
Tiesa, ir toliau einąs ligšioli
nis plentas lygus, asfaltuo
tas, tik siauresnis. Beje, labai 
greitai važiuoti draudžiama 
— paprastais plentais leidžia
ma važiuoti ne didesniu kaip 
90 kilometrų (apie 60 mylių) 
greičiu, o greitkeliais ligi 100 
kilometrų. Kad greitis nebū
tų viršijamas, autoinspekci
jos tarnyba seka su elektroni
nių prietaisų bei malūnspar
nių pagalba.

Panevėžyje seniau tekdavo 
dažnai buvoti, bet paskuti
niais metais tik dažnai prava
žiuodavau. Tad malonu šį 
kartą -sustoti naujame 12

VACYS REIMER IS

I ies riba.,.
Būtų gera, jei būtų ramu, 
Jei prie židinio dūmo dulsvo, 
palaimingoj tyloj namų 
negirdėtum planetos- pulso — 

neramaus, 
ligotai aritmiško, 

visą naktį, lig pačio rytmečio, 
pro vilties pašvaistę, vos regimą, 
žemėj sėjančio baimę ir nemigą.

Pro bedvasių žvaigždžių pulkus
Žemė skrenda lyg švytintis vabalas.^ 
(Kiek ten kartų jau šiandien žmogus 
(Ją suskaldytų visą į gabalus!?)

O kokia tamsos praraja!
Žemė skrieja ir nieko nepaiso.., 
Kas daryti, kad ši žarija 
neprimintų pasaulio gaisro?

Kad sekundė, kai gęsta šviesa 
ir suspragsi sienoj kinivarpa, 
nesutaptų minty su baisia 
branduolinio siaubo akimirka?

Ne, neaiškūs man tavo keliai... 
Ką tu, Žeme, ir vėl nutylėjai? —• 
Tik valkai šiąnakt miega giliai 
ir laimingi įsimylėjėliai.

Man lygaus reikia tavo pulso, 
mano miegas be jo neramus. 
Aš prie savo židinio dulsvo 
atsakau už visus namus.

Tegu miega vaikai giliai, 
bet prabunda įsimylėjėliai — 
Žemę visad sprogdino kvailiai, 
Žemei klojo kelius galilėjai...

Būtų gera, Jei būtų ramu 
palaimingoj tyloj namų... 
Bet, sumerkus akis priešaušry, 
sapnuose dinozaurai plėšosi.

Baldo kraują jų riksmas baugus, 
ir pro žilą neono ūką 
man mojuoja urvinis žmogus, 
įsitvėręs akmens kirvuką..,

PANEVĖŽIO
aukštų viešbutyje “Nevėžis”, 
esančiame miesto centre. 
Priešais viešbutį — naujieji 
teatro rūmai, kur vaidina 
pagarsėjęs po visą Tarybų 
Sąjungą J. Miltinio įkurtasis 
ir jo meno vadovybėje tebe
sąs Panevėžio teatras. Kaip 
tik prieš kelias dienas teatro 
trupė buvo grįžusi iš Lenin
grado, kur su dideliu pasise
kimu vyko jos gastrolės. 
Apie 46,000 leningradiečių 
aplankė vaidinimus.

Pasinaudojau proga pama
tyti Panevėžio teatro patal
pas su apytikriai 500 vietų 
sale, gerai įrengta erdvia 
scena. Yra dar kita, mažesnė 
salė, kurioje vyksta repetici
jos, o kartais ir vaidinimai 
vaikams. Teatro direktoriu
mi yra V. Stalnionis. Dėkui 
Panevėžio teatro populiaru
mui, jo spektaklius lanko ne 
tik panevėžiečiai, bet ir lan
kytojai iš Vilniaus, Kauno, 
Rygos bei kitų Lietuvos ir 
Latvijos vietovių, net iš Le
ningrado, Maskvos ir kitur. 
Todėl įrengtas sinchroninis 
vertimas į rusų kalbą, kad 
suprastų svečiai, nemoką lie
tuviškai.
Susitikimai su panevėžiečiais

Mano pirmasis susitikimas 
įvyko Cukraus fabriko klube, 

darbininkai, 
tarnautojai, inžinieriai, fabri
ko vadovybė su direktorium 
K. Liku bei profkomiteto 
pirmininku P. Bačkiu prieša
ky.

Atsiliepdamas į pageidavi
mus, papasakojau atsimini
mų iš praeities, skaičiau eilė
raščius, atsakinėjau į klausi
mus, kurie lietė susitikimus 
su Salomėja Nėrim ir kitais 
rašytojais, keliones po užsie
nį.

Antrasis susitikimas — 
Kultūros namuose, senosiose 
teatro patalpose, buvo orga
nizuotas komjaunimo. Salė 
sausakimšai pilna jaunimo. 
Čia irgi papasakojau apie 
savo jaunystę, gyvenimo uni
versitetus, mokslo kelius, 
apie plačiai atvertą jaunimui 
kelią į mokslą tarybinėse 
sąlygose, apie savo darbą 
kaip literato ir žurnalisto, 
paskaičiau eilėraščius, skir
tus jaunimui.

Kitą dieną susitikimai vyko 
28-je proftechnikos mokyklo
je, kurioje einama metalų 
apdirbimo ir elektrikų moks
lai, ruošiami kadrai vietos 
pramonei. Dar vienas susiti
kimas įvyko Kompresorių ga
mykloje, kuri iš mažos dirb
tuvėlės išaugo į didelę įmonę 
su virš 3,500 darbininkų ir 
tarnautojų. Tai viena iš dau
gelio įmonių, kurios įsikūrė 
Panevėžyje, padariusios jį 
žymiu pramonės centru.

Stebėjausi, kad Lietuvos 
žmonės, kurie su nedidelėmis 
išimtimis sudaro darbininkų, 
tarnautojų ir inžinierių kad
rus, išmoko dirbti įvairiose 
gamybos srityse, įgijo įvai
rias profesijas. Tiesa, pradi
ninkams teko vykti pasimo
kyti į atitinkamas gamyklas 
Rusijoje, Ukrainoje ir kitur, 
o paskui perduoti savo paty
rimą kitiems.

Kompresorių gamykloje 
per metus pagaminama kom
presorių sunkvežimiams už 
16 milijonų rublių, o Cukraus 
fabrikas per metus pagamina 
apie 50,000 tonų cukraus. 
Pernai pagaminta milijoninė 
tona cukraus šiame fabrike, 
kurs atidarytas 1940 m. gruo
džio mėnesį.

Panevėžio miestas netru
kus susilauks 100,000 gyven
tojų.

Tuo ir baigiu šį prailgusį 
laišką bei siunčiu Jums labas 
dienas.

Justas Paleckis 
Panevėžys, 1976. spalis.

Didelio ryžto

Tai stebėtinai didelio ryžto 
pažangus žurnalistas. Spalio 
31 dieną jis minėjo savo 88-ąjį 
gimtadienį. Bet ir šiandien 
savo talentinga plunksna Art 
Shields aktyviškai tebendra- 
darbiauja “Daily World” ir 
kituose anglų kalba pažan
giuose laikraščiuose. Jis pra
dėjo rašinėti į 1924 metais 
Chicagoje komunistų pradėtą 
leisti “Daily Worker”, kuris, 
kaip žinia, vėliau tapo “Daily 
World”.

LAISVĖ

LIETUVOS ŽURNALISTO APYBRAIŽA APIE 
MŪSŲ ŽYMŲJĮ VEIKĖJA IR KOVOTOJA

Povilas Venta ir jo audringo 
gyvenimo kelias

MYKOLAS JACKEVIČIUS

(Tęsinys iš praeito num.)
Padėtis Giurso stovykloje 

pablogėjo po to, kai Prancūzi
ja 1939 m. rugsėjo pradžioje 
paskelbė karą Vokietijai. Su
mažėjo ir taip jau menkas 
maisto davinys. Tarptautinių 
brigadų nariams buvo siūlo
ma eiti tarnauti svetimšalių 
legionan, bet jie, išskyrus 
retas išimtis, atsisakydavo. 
Tas pats pasikartojo, 0 kai 
prancūzai vos ne prievarta 
vertė juos vykti kasti apka
sų.

— Neisime, — garsiau už 
visus skelbė draugams Ven
ta. — Tegul suteikia piliety
bę, tada stosime kariuome
nėn ir tęsime kovą prieš 
fašizmą. Arba tegul už apka
sų kasimą moka tiek pat, kiek 
civiliam prancūzui. Matai, įsi
geidė pigios darbo jėgos. Mes 
ne kokie vergai, bet kovoto
jai prieš įvairaus plauko 
reakcionierius.

O netrukus Venta sužinojo, 
kad gardmobiliai jau atkreipė 
dėmesį į jį ir kitus, raginan
čius pasipriešinti prancūzų 
valdžios reikalavimams. Bu
vo aišku, kad juos suims. 
Beliko viena — bėgti.

Vieną tamsią 1940 m. kovo 
mėnesio naktį, kai smarkiai 
lijo ir sargybiniai tupėjo savo 
būdelėse, Venta su latviu 
Andersenu nutarė rizikuoti.

Perpiovę koncentracijos 
stovyklą supusias kelias eiles 
apygliuotų vielų, vyrai lai
mingai ištrūko. Dabar — į 
Bordo (Bordeaux) uostą. Gal 
vėl pavyks “zuikiu”. Kad ir į 
Latviją, o ten namai greta.
'Apdriskę vyrai dešimtį 

naktų^ygiavo vengdami gy
venviečių. Dieną slapstėsi 
miškuose ir krūmuose. Pa
siimto maisto turėjo žūt būt 
užtekti, kitaip — tiesiai į 
gardmobilių rankas.

Pagaliau tikslas pasiektas
— Bordo. Dabar turi padėti 
stovykloje gautas pažangaus 
prancūzų inžinieriaus adre
sas. “Jis, — pasakė rekomen
duojantysis, — viską sutvar
kys”. Deja, inžinierius jau' 
pats buvo “sutvarkytas”. 
Laimei, jo žmona nukreipė 
vyrus kitur. Ten abu gavo 
padirbtus jūrininkų doku
mentus. Venta tapo lietuviu 
jūrininku, bet kažkodėl iš 
Oslo ir, be to, gavo rekomen
dacinį laišką.

Slinko savaitė, antra, vers
tis vis sunkiau, o patekti į 
laivą neįmanoma. Pirmajam 
pasisekė latviui. Prityręs jū
rininkas išplaukė graikų lai
vu.

Venta ir toliau lakstė nuo 
vieno laivo prie kito, kol 
pagaliau — gegužės pirmąją
— nusišypsojo laimė. Suomių 
laivui “Dagmar”, plaukian
čiam į Afriką, reikėjo kūriko.- 
Afrika, toptelėjo Ventai, dar 
toliau nuo namų. Bet ko jis 
čia dabar filosofuoja? Jei 
nenori dvėsti badu ar patekti 
gardmobiliams į nagus, reikia 
plaukti.

Karšta denyje, trigubai 
karščiau kūrykloje. “Laiky- 

.kis, Povilai, laikykis”, — 
drąsino save Venta ir sukan
dęs dantis mėtė pilnus kastu
vus anglių į pečių. Kaolake 
pasikrovęs žemės riešutų, 
laivas pasuko atgal į Bordo. 
Tačiau pakeliui sužinota, kad 
krovinys prancūzams nebe
reikalingas, jų žemę jau try
pė vermachtas. “Dagmar" 
įplaukė į Portugalijos uostą O 
porto, kur išlaukė šešias 
savaites, kol paaiškėjo, kad 
krovinį gabens Lisabonon.

Velniava. Ką daryti? Šiuo 
metu nieko neįmanoma pa
keisti. Nebent nusiųsti laiš

kutį Giurso stovykloje liku
siems draugams. Venta 
trumpai parašė Andriui Bulo
tai: “Esu gyvas, sveikas. 
Pagrindinis tikslas dabar, kai 
Lietuvoje pasikeitė valdžia, 
pasiekti bet kurį tarybinį 
uostą. Iš jo nebus sunku 
parsigauti į namus”.

Iškrovęs Lisabonoje riešu
tus ir pripildęs triumus 
kamščiomedžio, “Dagmar” 
kelias savaites plaukė į Jung
tines Amerikos Valstijas. 
Baltimorėje, gavęs 150 dole
rių už tris darbo mėnesius, 
Venta paliko laivą. Su savo 
“dokumentu” jis galėjo dvi 
savaites būti krante. Vadina
si, per šį laiką turi būtinai 
susirasti laivą, plaukiantį į 
Tarybų Sąjungą. Dirbs bet 
kuo — kūriku, virėju, pa- 
prasčių paprasčiausiu jūrei
viu, kad tik Tarybų Sąjun
gom
(tęsinys straipsnio apie 

Ventą
O KAS TOLIAU?

Kėlias valandas paslankio
jęs po Baltimore, vis svarsty
damas, kur čia dabar kreip
tis, \ enta atsisėdo pailsėti 
skvere ant suoliuko šalia 
dviejų pusamžių vyriškių. 
Girdi —- jie lenkiškai šneka.

— Atsiprašau, — kreipėsi 
: ,m»s pusiau rusiškai, pusiau 
h įiMskai, - gal pasakysite, 
kur čia koks lietuvių klubas 
ar draugija?

— Ltvine? Tak, tak, žaras 
poviemi. . .

Pasirodo, visai netoliese 
lietuvių “Atletų” klubas. 
Neilgai ieškojęs, Venta sura
do nurodytą vietą. Pasitikęs 
jį ponas apžiūrėjo nuo galvos 
iki kojų ir nusprendė:

— Tamstytei gal geriau į 
piliečių klubą. Ten tokie, kaip 
jūs. O čia, mat, visai kitokie 
lietuviai. . .

“Ką gi, — pagalvojo Venta, 
— ačiū už atvirumą.”

Naujoje vietoje aptiko tik 
kelis žmones, dauguma, pasi
rodo, vakarais rinkdavosi. 
Išsišnekėjo, pasisakė, kas 
esąs ir ko norįs. Vyrai persi
metė žvilgsniu, — matyt, 
savo žmogus.

— Štai ką, drauge, nenusi
mink. Pasistengsime padėti.

Po kelių dienų naujieji pa
žįstami patarė nuvykti į 
Newport News uostą, kokius 
500 kilometrų nuo Baltimo- 
rės. Iš ten jugoslavų laivas 
“Frederiko Glavič” ruošėsi 
plaukti į Vladivostoką. Jūri
ninkų jam reikia, bet tepa- 
skuba, kad kas nors už akių 
neužbėgtų.

Šį sykį iš karto pavyko 
gauti darbo. Ne taip, kaip 
Bordo. Išplaukė į Galvestoną 
Teksase pasikrauti medvil
nės, o po to Panamos kanalu į 
Ramųjį vandenyną.

Vladivostoką laivas pasiekė 
1941 metų sausio pradžioje. 
“Infloto” atstovas, pasiėmęs 
jūreivių knygutes, pasakė, 
kad jie netrukus gaus leidi
mus išeiti krantan. Ak, kaip 
šitos akimirkos laukė Venta. 
Nubėgs į paštą, telegrafuos 
vienam kitam buvusiam “is
panui” į Lietuvą, ir viskas 
bus sutvarkyta. Pirmą tele
gramą pasiųs Andriui Bulo
tai. Vyras mokytas, tikriau
siai seniai namie, nes irgi 
žadėjo bėgti iš koncentracijos 
stovyklos. Naujoje, tarybinė
je Lietuvoje tikriausiai ne 
žemai tūpęs.

Išėjo kitaip. Visa įgula 
gavo leidimus . . . išskyrus 
Ventą.

Vos sulaukė kito ryto. Kai 
vėl pasirodė “Infloto” atsto
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vas, prišoko prie jo:
— Kodėl man leidimo ne

davėte? Kuo nusikaltau?
— Jūsų dokumentai, jė- 

reivio knygutė, atleiskite, 
padirbta. Tai net vaikas pa
matytų.

Štai kaip. Kiek išplaukiojo, 
niekas nepastebėjo, o čia iš 
karto. Nekvaili vyrai, kad 
juos kur. Jei taip, geriausiai 
išpasakoti visą savo “odisė
ją”, ir ko jis čia atsirado.

Išgirdęs nuotykingą lietu
vio istoriją, “Infloto” atsto
vas nusivedė pas pasienie
čius. Cie pasikalbėjo su Ven
ta, išklausinėjo šį bei tą. 
Viską išsiaiškinęs, viršinin
kas pareiškė, kad užjaučia 
Ventą ir mielai jam talkinin
kaus, bet tvarka yra tvarka. 
Todėl reikia iš Lietuvos pa
tvirtinimo, kad viskas iš tik
rųjų taip, kaip jis, Venta, 
teigia. Tą pačią dieną Lietu
vos Liaudies Komisarų Tary
bos vardu iškeliavo tokio 
turinio pasieniečių telegra
ma: “Prašome patvirtinti bu
vusio Ispanijos tarptautinės 
brigados kario Povilo Ventos 
asmens tapatybę.”

Venta neskubėdamas pa- 
žindinosi su Vladivostoku, 
žiūrėjo naujausius tarybinius 
filmus, ir iš anksto džiaugėsi 
tuo momentu, kai, sulaukęs 
reikiamo atsakymo, sės į 
traukinį ir keliaus sau svei
kas per didžiulę socializmo 
šalį. Į Lietuvą, kuri jam 
dabar jau nebebus pamotė.

Laikas bėgo, bet Venta 
nesijaudino. Ne šiandien, tai 
matyt, rytoj ateis telegrama. 
Sunerimo jis tik priešpasku
tinę dieną, kai atsakymo dar 
vis nebuvo. Deja, pasienie
čiai ir “Infloto” atstovas tik 
skėsčiojo rankomis^ ramino, 
kad tikriausiai sulauks tele
gramos. Juk laivas tik rytoj 
išplaukia, vadinasi, dar daug 
laiko.

Nebuvo telegramos ir ry
žtoj. Venta skaudančia širdimi 
atsisveikino su Vladivostoku. 
Vos sulaikydamas ašaras, jis 
stovėjo denyje ir žvelgė į vis 
labiau tolstantį miestą, kuria
me taip ir nesulaukė išsiilgtos 
akimirkos.

Nejaugi draugai jį užmiršo? 
Ir Andrius Bulota, su kuriuo 
Giurso koncentracijos stovy
kloje, vaikštinėdamas palei 
spygliuotas vielas, ne kartą 
svajojo apie Lietuvą, svars
tė, kaip, reikalui esant, ge
riau iš čia pabėgti. Ir net 
Antanas Slapšys, jo jaunys
tės dienų draugas, kartu 
Klaipėdos uoste dirbęs, gerai 

(namiškius pažinojęs. Ir dau
gelis kitų, su kuriais ne kartą 
žiūrėjo mirčiai į akis Estre- 
maduros, Leridos ir Ebro 
frontuose? Ne, neįtikima! O 
gal pasieniečiai ką nors pri-

1 painiojo? Greičiausiai! Pa
siuntė, tur būt, telegramą 
vyriausybei, patiems vyriau
siems. Bet iš kur pastarie
siems žinoti, kad yra kažkoks 
Povilas Venta, paprastas lie
tuvis patriotas, taip karštai 
trokštąs grįžti į gimtąjį kraš
tą. Taigi, iš kur jiems žinoti?

Kai ko nežinojo tada ir 
Venta. Apie tai jis išgirdo tik 
po daugelio metų. Visų pirma 
iš savo draugų Bulotos ir 
Slapšio. Taip, užklausimas 
apie jį buvo gautas, deja, 
pavėluotai. Nedelsiant buvo 
išsiųsta Liaudies Komisarų 
Tarybos Pirmininko pava
duotojo Pijaus Glovacko pasi
rašyta telegrama: “Patvirti
name Ispanijoje tarptautinė-’ 
je brigadoje kovojusio kario 
Povilo Ventos asmens tapa
tybę. Prašome jam padėti 
sugrįžti tėvynėn”. Bet šie 
žodžiai, kurių Venta taip 
laukė, atskriejo į Vladivosto
ką tuomet, kai jugoslavų 
laivas jau buvo išplaukęs.

(Bus daugiau)

Maskva. — Čia laukiama iš 
Lenkijos vyriausybės ir par
tijos delegacijos. Taip prane
ša žinių agentūra “Tass".

ĮVAIRIOS 
ŽINIOS

NEPAGYDOMAS 
RASISTAS

John Vorster
Pretoria, Pietų Afrika. — 

Premjeras John Vorster pa
reiškė, kad Pietų Afrikoje 
juodieji žmonės neturi ir 
nebus leisti vaidinti kokį nors 
vaidmenį politiniame gyveni
me.

Kaip žinia, Pietų Afrikoje 
gyvena 18 milijonų juodųjų 
žmonių, o baltųjų tiktai 4 
milijonai ir šimtas tūkstan
čių. Vadinasi, baltieji, kurie 
šiandien valdo kraštą, nesu
daro nė vieno gyventojų ke
tvirtadalio.

NORI BŪTI JUNGTINIU 
TAUTU SEKRETORIUMI

Luis Echeverris Alvarez

United Nations, N. Y. —- 
Meksikos prezidentas Luis 
Echeverris Alvarez pareiškė, 
kad jis norėtų ir sutiktų būti 
Jungtinių Tautų sekretoriu
mi!

Maskva. — Pirmieji 1976 
metų devyni mėnesiai Tary
bų Sąjungos pramonėje buvo 
labai sėkmingi. Planas įvyk
dytas su kaupu. Planas reika
lavo 1975 metų to paties 
laikotarpio planą pralenkti 
4.3 procento, o tapo pralenk
tas 4.8 proc.

Tikimasi, kad ir paskutinis 
šių metų ketvirtis bus lygiai 
sėkmingas.

Hague, Olandija. — Bend
rosios rinkos kapitalistinės 
šalys susitarė su 1977 metais 
pradėti vykdyti taip vadina
mą “dviejų šimtų mylių žuva- 
vimo zoną”. Reiškia, kad tos 
šalys, kurios randasi prie 
didžiųjų vandenynų, uždraus 
kitom šalims žvejoti per du 
šimtus mylių vandenyse nuo 
jų krantų.

Los Angeles, Cal. — “Los 
Angeles Times Syndicate" 
kolumnistai Cloberty ir 
Owens paskelbė, kad savo 
prezidentavirpo laikais Rich
ard Nixonas turėjo slaptai 
daug pinigų pasidėjęs į banką 
Bahamoje, kad nereikėtų už 
juos mokėti valdžiai mokes
čių (taksų).

Manila, Filipinai. — Visoje 
šalyje verda masiniai protes
tai prieš įvedimą karo stovio 
ir suvaržymą gyventojų de
mokratinių teisių. Daugelyje 
vietų vyksta susikirtimai su 
policija.

t

KANAI
Toronto, Ont.
PRANEŠIMAS

Toronto Lietuvių M 
Klubas rengia pobūvį se 
dienį, lapkričio 21 diei 
valandą pop k* t, 160 ( 
mont salėj. Toronto ir aj 
kės lietuvius kviečia at 
kyli. 9

Siame pobūvyje tiki 
turėti viešnių iš .Jun.il 
Amerikos Valstijų. I

Visi dalyviai bus pavąl 
skania kavute ir pyrag; | 
Bus įdomi programa. I

Tai bus ga) paskui mil 
rengimas šiais melais. 'I 
tingėkit ateiti. Reni 

|2]|

Montreal, Que.l
l’AREMIKIMI LAISVI

Visi “Laisvės" skaitl 
pastebite, kad šiuo laikiR 
to laikraščio vajus už all 
nimą senų ir gavimą I 

• prenumeratų, ir už suki 
laikraščiui $15,000 ekol 
nės paramos. Visiems! 
ma, kad joks laikraštis vi 
prenumeratų negali issil 
ti, nors skaitytojais bil 
milijoninis tiražas. I

I )žiugu, kad kai kurie Į 
dieciai, savo aukas, I 
nelaukdami, pasiuntė. I 
gražiai, su penkdešimiii 
ir daugiau, pasirodė tori 
Čiai ir kitų kolonijų drl 
Šiuo klausimu montreal 
esame atsilikę. I

Ar ne laikas ir montil 
čiams sukrusli savo Į 
ir atnaujinimus priduoR 
kiantiems draugams, I 
patiems pasiųst i? I 
ŽYMŪS SVEČIAI 1S I 
TARYBŲSAJUNGOsI

K a n a d o s Parlamento! 
timu, šioje šalyje 11 
grupė tarybinių anksti 
džios pareigūnų. Mumsl 
via m s buvo džiugu, kati 
grupėje dalyvavo ir R 
tautietis iš Vilniaus, t;l 
sofijos mokslų daktarai 
vęs ilgametis Vilniaus! 
sos" redaktorius šiuo! 
redaguojąs “KomunisR 
dėstąs filozofijos moks! 
d agogi n i am e i n s t i t u t < R 
Genrikas Zimanas. (>ruR 
važinėjo po Kanadą R 
plačiai: buvo QuebeceR 
noj, Saskatoone, Tol 
Ottawoj ir Mont reale. I 
buvo labai gražiai pR 
Grįžo į namus su g<R 
nuotaikomis. R

PAMINĖJO SAVO I 
GIMTADIENI H

Senas šios kolonijos I 
tis, ilgametis pažangiosR 
dos skaitytojas ir stR 
rėmėjas, pažangių orgR 
cijų narys — Jonas BrR 
šio mėn. 12 d. at šventi 
78-tą gimtadienį. KadaR 
sveikata jau per daugeli 
pašlijusi, ypatingai siul 
jaučiasi blogai, lai R 
nedalyvauja. R

Drg. J. Brundza yni 
nuoširdus. Prieš 3 R 
mirė jo žmona, liko vR 
nes šeimos neturi. 11 
kad turi gerą buvusią R 
voje kaiminką A. \1R 
nę, kuri jį dažnai aplaR 
viskuo aprūpina. Butų R 
kad ir daugiau d rail 
aplankytų. Nuo savęs R 
jubiliatui geros sveikiR 
ilgų gyvenimo metų'. R

Montrealo kroa
LIGONIAI ■

K. Žirnius randasi R 
real General ligoni ml 
laukia operacijos, R

A. Botyrienė iš vi 
Reddy Memorial ligoniR

Linkiu ligoniams grR 
sveikti. .R

IŠVYKO-ATVYKO R
J. Urbonavičius išl 

Chicagą aplankyti savi 
kuris šia vasara lankR 
Lietuvoje. Tuo pačių R
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KANADOS ŽINIOS
Toronto, Ont.
PRANEŠIMAS

Toronto Lietuvių Moterų 
Klubas rengia pobūvį sekma
dienį, lapkričio 21 dieną, 1 
valandą popiet, 160 Clare
mont salėj. Toronto ir apylin
kės lietuvius kviečia atsilan
kyti.

Siame pobūvyje tikimasi 
turėti viešnių iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų.

Visi dalyviai bus pavaišinti 
skania kavute ir pyragaičiais. 
Bus įdomi programa/

Tai bus gal paskutinis pa
rengimas šiais metais. Nepa
tingėkit ateiti. Rengėjos

[215-46]

Montreal, Que.
PAREMIKIME LAISVĘ

Visi “Laisvės” skaitytojai 
pastebite, kad šiuo laiku eina 
to laikraščio vajus už atnauji
nimą senų ir gavimą naujų 

’ prenumeratų, ir už sukėlimą 
laikraščiui $15,000 ekonomi
nės paramos. Visiems žino
ma, kad joks laikraštis vien iš 
prenumeratų negali išsilaiky
ti, nors skaitytojais būtų ir 
milijoninis tiražas.

Džiugu, kad kai kurie kana
diečiai, savo aukas, nieko 
nelaukdami, pasiuntė. Ypač 
gražiai, su penkdešimtinėmis 
ir daugiau, pasirodė torontie- 
čiai ir kitų kolonijų draugai. 
Šiuo klausimu montrealiečiai 
esame atsilikę.

Ar ne laikas ir montrealie- 
čiams sukrusti — savo aukas 
ir atnaujinimus priduoti vei
kiantiems draugams, arba 
patiems pasiųsti?
ŽYMŪS SVEČIAI IŠ 
TARYBŲ SĄJUNGOS

Kanados Parlamento kvie
timu, šioje šalyje lankėsi 
grupė tarybinių aukštų val
džios pareigūnų. Mums lietu
viams buvo džiugu, kad šioje 
grupėje dalyvavo ir vienas 
tautietis iš Vilniaus, tai filo
sofijos mokslų daktaras, bu
vęs ilgametis Vilniaus “Tie
sos” redaktorius šiuo laiku 
redaguojąs “Komunistą” ir 
dėstąs filozofijos mokslą pe
dagoginiame institute, tai 
Genrikas Zimanas. Grupė pa
važinėjo po Kanadą gana 
plačiai: buvo Quebece, Regi
noj, Saskatoone, Toronte, 
Ottawoj ir Montreale. Visur 
buvo labai gražiai priimti. 
Grįžo į namus su geromis 
nuotaikomis.
PAMINĖJO SAVO 
GIMTADIENĮ

pamatė ir menininkų iš T. 
Lietuvos koncertą.

Iš Kauno T. Lietuvos atvy
kusi M. Survilienė trims 
mėnesiams pas L. O. Ceč- 
kauskus į viešnagę.

Monika Revinskiene atvy
ko iš T. Lietuvos pasidairyti 
po Kanadą.

Linksmos viešnagės.
MIRĖ

Spalio 14 d. staiga mirė 
Elena Lingytė (Vanagienė), 
72 m. Paliko nuliūdime sesu
tę su šeima ir artimuosius. 
Buvo kilus iš Ragelių apylin
kės, Rokiškio apskrities. Į 
Kanada atvyko po Antrojo 
Karo.

Po sunkios ligos mirė Marė 
Vaicekauskienė (Valatkienė), 
80 m. Paliko nuliūdime sūnų 
su šeima. Kilusi iš Čivų 
kaimo, Skapiškio valsčiaus, 
Ukmergės apskrities. Į Ka
nadą atvyko 1926 metais.

Mirė Petras Putys. Buvo 
viengungis. Laidotuvėmis rū
pinosi Valatkevičius. Į Kana
dą atvyko 1928 metais.

Artimiesiems gili užuojau
ta, o velionims lai būna 
lengva Kanados žemelė. J-na

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju tiems, 

kurie, man staigiai susirgus 
ir atsigulus į ligoninę, mane 
lankėte. Dėkoju už gerus 
linkėjimus, dovanėles, atvi
rukus, už pašaukimą telefo
nu. Tas mane daug sustiprino 
sveikatoje.

Taip pat ačiū tiems, kurie 
mane lankėte namuose. Aš 
jūsų niekados nepamiršiu.

Dar kartą: širdingas ačiū.
Jonas Vilkelis 

ir žmona

Šis tas iš Kanados
DIDELIS STREIKAS

Kanados Darbininkų Kon-> 
greso iniciatyva, spalio 14 
įvyko Kanadoje taip vadina
mas protesto streikas prieš 
algų ir kainų kontrolę, kurią 
prieš metus laiko įvedė fede
rate vyriausybė. Tokios kon
trolės įvedimui vyriausia 
priežastis buvo ta, kad kai 
kurios galingos unijos, ypač 
tarnautojų, pradėjo reikalau
ti pakelti algas 30 procentų. 
Viena buvo pastačius reikala
vimą pakelti algas 41 procen
tų. Tuo tarpu silpnos unijos, 
neorganizuoti darbininkai ne
galėjo tokių reikalavimų sta
tyti savo samdytojams.

Streikas, reikia pasakyti,

buvo sėkmingas. Iš 2,500,000 
organizuotų darbininkų, į dar 
bą tą dieną nėjo virš 
1,000,000. Tiesa, demonstra
cijose dalyvavo tik apie 
250,000, tačiau streikas įro
dė, kad darbininkai priešingi 
tai kontrolei.

Ar šis streikas turės kokią 
nors įtekmę į vyriausybę, 
dabar dar sunku pasakyti. 
Atrodo, kad aplamai šalyje 
dauguma mano, jog kokia 
nors kontrolė turi būti. Ki
taip infliacija neturės ribų.
SVEČIAS IŠ TSRS

Kanadoje, federates vy
riausybės kvietimu, viešėjo 
grupė Tarybų Sąjungos 
Aukščiausios Tarybos depu
tatų, kurių tarpe buvo ir Dr. 
Genrikas Zimanas. Juos po 
Kanadą vežiojo specialus vy
riausybės orlaivis.

Tarp kitų vietų, jie lankėsi 
ir Toronte. Čia jie buvo 
pakviesti, pietums pas Onta
rio seimelio pirmininką. Sve
čių tarpe buvo ir pats prem
jeras Davis. Svečiai susitiko 
su metro ir miesto majorais ir 
kitais kanadiečiais.

Reporteriui teko maloni 
proga truputį pasikalbėti su 
gerbiamu svečiu Zimanu 
Royal York viešbutyje. Jis 
papasakojo, kad Lietuvoje 
šiemet buvo geras derlius, 
kad produkcija kyla, žmonių 
darštumui kylant, kad vyksta 
plati statyba, neišskiriant nei 
provincijos. Žodžiu, gyveni
mas Lietuvoje smarkiai kyla.

NET 2 PARENGIMAI
Lapkričio 6 vakare bus 

Sūnų ir Dukterų Draugijos 
Toronto kuopos balius.

Lapkričio 21, dienos metu, 
popiet, bus Toronto Lietuvių 
Moterų Klubo parengimas. 
Jos tikisi turėti viešnių iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų. 
Parengimas bus dienos metu, 
popiet.

Taigi, turėsime net du pa
rengimus. Pasistenkite daly
vauti. * • * - ■' --- -
MIRĖ H. ZDUNEK

Spalio 23 dieną torontiečiai 
atsisveikinome su Helena 
Zdunek, buvusia Degutiene, 
Degučių motina (pirmas vy
ras mirė prieš 27 metus). 
Atsisveikinime dalyvavo ne
mažas būrys giminių ir drau
gų. Giminių buvo net iš 
Montrealo. Atsisveikinimo 
žodį pasakė J. Yla.

Po ceremonijų, visi daly
viai buvo pakviesti pas Ch. ir 
H. Degučius užkandžių.

Lai būna jai lengva Kana
dos žemelė, o jos vyrui 
Walteriui ir vaikams su šei
momis — gili užuojauta. Rep.

ST. PETERSBURG, FLA. HARTFORD, CONN.

Senas šios kolonijos tautie
tis, ilgametis pažangios spau
dos skaitytojas ir stambus 
rėmėjas, pažangių organiza
cijų narys — Jonas Brundza 
šio mėn. 12 d. atšventė savo 
78-tą gimtadienį. Kadangi jo 
sveikata jau per daugelį metų 
pašlijusi, ypatingai šiuo laiku 
jaučiasi blogai, tai niekur 
nedalyvauja.

Drg. J. Brundza yra labai 
nuoširdus. Prieš 3 metus 
mirė jo žmona, liko vienas, 
nes šeimos neturi. Laimė, 
kad turi gerą buvusią Lietu
voje kaiminką — A. Mikulie- 
nę, kuri jį dažnai aplanko ir 
viskuo aprūpina. Būtų gražu, 
kad ir daugiau draugų jį 
aplankytų. Nuo savęs linkiu 
jubiliatui geros sveikatos ir 
ilgū gyvenimo metų! Petrė

Montrealo kronika
LIGONIAI

K. Zienius randasi Mont
real General ligoninėje, ir 
laukia operacijos.

A. Botyrienė išvežta į 
Reddy Memorial ligoninę.

Linkiu ligoniams greit pa
sveikti.
IŠVYKO-ATVYKO

J. Urbonavičius išvyko į 
Chicagą aplankyti savo brolį, 
kuris šią vasarą lankėsi T. 
Lietuvoje. Tuo pačių sykiu

PHILADELPHIA, PA.
NEMALONU
NEI PAGALVOTI

Prieš porą metų mūsų. LLD 
10 kuopos veikėjai, sukaupę 
jėgas, dar galėdavo suruošti 
draugišką pramogėlę spau
dos naudai. Ir pramogos vi
suomet buvo sėkmingos. Pa
rengimų lankytojai visados 
buvo duosnūs. Liberališkai 
aukodavo palaikymui pažan
giosios spaudos.

’ Bet, laikui slenkant, viskas 
keičiasi. Viena, kad žiaurūs 
gamtos įstatymai retino 
mūsų gretas. Dar trejetui 
veikėjų pasilikus, su gerais 
nariais, įvyksta pasitarimai, 
suruošimui kokios pramo
gos . . . Bet, “kipšas” ne
snaudžia — suardo veikėjų 
planus . . .

Prieš porą savaičių drg. R. 
Merkio širdis sušlubavo, ir 
buvo išvežtas į Lankenau 
ligoninę. Ir per virš savaitę 
buvo prie nuolatinės priežiū
ros (“intensive care”). Dabar 
dar stiprinasi pas dukrą Ro
žytę Benmer. Besikalbant te
lefonu nusiskundžia, kad ko
jos labai silpnos. Bet, bend
rai, visa sveikata žymiai pa
gerėjus.

P. Valentos sveikatą su
tramdė dvi automašinos ava
rijos, o J. Kazlauską vargina

chroniškas bronchitas, ir kiti 
kvėpavimo organų sutriki
mai. Bet kartais visų sveika
ta šiek tiek pagerėja. Tadgi 
trys 10 kuopos valdybos na
riai, kol kas, bejėgiai ką nors 
veikti.

* * *
Šiemet mūsų šalyje teismai 

žymiai pasikeitę. Jeigu kuom 
nusikalsta kiek žymesni poli
tikieriai, arba turčiai, tai 
dažnai jie būna išteisinti. O 
jeigu kiek ir būna nuteisti, tai 
netrukus bausmė būna dova
nojama.

Teismo vienpusiškumą pa
rodė Pennsylvania valstijos 
aukščiausiasis teismas, ištei
sindamas Philadelphijos ma
jorą F. Rizzo. Keletui teisėjų 
nieko nereiškia keleto šimtų 
tūkstančių piliečiu parašai 
prašalinimui majoro Rizzo iš 
pareigų. Iš paprasto polici
ninko ponas majoras žymiai 
pralobo.

Pastarieji majoro rinkimai 
Rizzui kainavo du milijonus 
dolerių .valstijos komisija bu
vo pradėjusi majorą apklausi
nėti, tyrinėti, iš kur tie du 
milijonai dolerių buvo gauti 
rinkiminei kampanijai. Bet 
tyrinėjimas buvo greit už
gniaužtas . . .

“L.” Reporteris

Spalio 23 d. LCS salėje 
įvyko įspūdingas 200 metų 
Amerikos nepriklausomybės 
atžymėjimas.

Vietine publika ir tolimesni 
svečiai užpildė mūsų salę.

Po pietų prasidėjo minėji
mas. Pirmininkavo Valys 
Bunkus; pranešė, kad šian
dien atšvęsime Amerikos 200 
metų nepriklausomybės su
kaktį, turėsime kalbėtojų ir 
dainų programą.

Bicentennial minėjimas 
pradėtas Amerikos Himnu. 
Jį giedojo Adelė Pakalniškie
nė.

Siame nepaprastame atžy- 
mėjime dalyvavo St. Peters- 
burgo miesto majoro atsto
vas Mr. Dan Poindexter. Jis 
pasveikino gausiai susirinku
sius dalyvius už gražų supra
timą iškilmingai atžymėti 
Amerikos 200 metų nepri
klausomybę. Sakė: Man ma
lonu dalyvauti pas jus. Dėko
jo už pakvietimą ir skanius 
pietus.

Po to buvo pristatytas dai
lininkas Robertas Feiferis. 
Gerbiamasis prelegentas pa
teikė išsamią paskaitą, pla
čiai apimdamas Amerikos is
toriją. Priminė didžiuosius 
Amerikos Revoliucijos va- 
dus-kovotojus už nepriklau
somybę — Jurgį Washingto- 
ną, Thomą Jeffersoną, To
mas Paine ir kitus.

Po atgavimo Amerikos ne
priklausomybės antrame 
šimtmetyje prasidėjo emi
gracija iš įvairių šalių, įskai
tant ir liėtūViūs'. Priminė, 
kad ateiviai savo sunkiu dar
bu daug prisidėjo prie Ameri
kos pakėlimo.

Čia prelegento paskaitos 
pabaiga:

Švenčiant šią antrosios Tė
vynės 200 metų nepriklauso
mybės sukaktį, turėkime 
mintyje, kad kova už laisvę ir 
laimės siekimo teises, kova 
už pilietines teises, už rasinę 
lygybę, prieš mažumų diskri
minavimą, dar nepasibaigė.

Nors ir praėjo 200 metų 
nuo kolonialinės vergijos, dar 
ir dabar milijonai žmonių 
tebėra paskendę varge. Be
darbių skaičius nemažėja, bet 
didėja. Didžiausios sumos pa
skiriamos ginklavimuisi, vie
toje jas paskirti nedarbo 
panaikinimui ir krašto Socia
linei padėčiai pagerinti. Rasi
nė neapykanta ir žmogaus 
išnaudojimas dar vis egzis
tuoja. Tad — tęskime kovą 
už geresnes gyvenimo sąly
gas, už visos žmonijos taiką,

už geresnę, teisingesnę ateitį 
visiems Amerikos ir viso 
pasaulio žmonėms.

Lai taika, gerbūvis ir tautų 
draugystė suklesti visame 
pasaulyje! Lai gyvuoja Ame
rikos nepriklausomybė!

Toliau angliškai kalbėjo 
Adelė Pakalniškienė. Ji taip 
pat plačiai apibūdino Ameri
kos 200 metų nepriklausomy
bės sukaktį. Be kita ko, 
priminė, kad nuo Jurgio Wa- 
shingtono laikų suplaukė 
daugybė imigrantų is įvairių 
šalių ir sunkiu savo darbu 
išstatė Ameriką. Lietuviai 
atvykdami atsivežė ir savo 
kultūrą, kurios prisilaiko iki 
šių dienų. Kaip ir kiti atei
viai, taip ir lietuviai daugu
moje, neturėdami amato ir 
nemokėdami šalies kalbos, 
gyveno sunkiai. Tačiau būda
mi darbštus, ryžtingi nugalė
jo sunkumus, sukurė šeimas, 
išauklėjo ir išmokslino vai
kus. Baigdama kalbą ji linkė
jo, kad gyvuotų pasaulinė 
taika ir Amerikos nepriklau
somybė. Pabaigai paskaitė 
eilėraštį “Spalvų reikšmė 
Amerikos vėliavoje”.

Paskutinis kalbėtojas buvo 
klubo advokatas Dominic E. 
Amadio. Jis pasveikino publi
ką su Amerikos nepriklauso
mybės švente. Toliau jis sa
kė: “\ isi kalbėjo apie Ameri
kos nepriklausomybę. Aš pa
pasakosiu, kaip šis miestas 
buvo pavadintas Saint Pe
tersburg. Anksčiau buvo va
dinamas “Tolima vieta”. Tik 
1901 metais iš Detroito persi
kėlė gyventi žmogus vardu 
Petras Dimen. Jis pastatė 
viešbutį ir pavadino Detroito 
viešbutis, o miestą Saint 
Petersburg, ir nuo to laiko šis 
miestas taip ir vadinamas.

Po kalbų sekė programa. 
Dainavo solistas Larry 
Strack angliškai. Dainos bu
vo pritaikytos nepriklauso
mybės minėjimui: “Old Man 
River”, “Tumbling Tumble 
Weeds” ir “America the 
Beautiful”.

Dainos Mylėtojų choras, 
vadovybėje Adelės Pakalniš
kienės, padainavo keletą se
nų laikų dainuotų dainų. So
listui pianinu akompanavo 
Helena Janulis, chorui — 
V\ alteris Žukas.

\ įsiems programos pildy- 
tojams V. Bunkus nuoširdžiai 
padėkojo. Publika taipgi gau
siai ir širdingai visiems plojo. 
Toliau sekė muzika ir šokiai.

V. Bunkienė

Vėl Namo Bendrovės nau
dai rengiami pietus ir “Card 
Party” įvyks lapkričio 7 die
ną, 2 vai. po pietų. Cerry ir 
Helen pagamins skanius val
gius. Jos prašo visus šėrinin- 
kus dalyvauti, nes prie namo 
yra daug išlaidų. Namui rei
kėjo daug pataisymų, išteista 
daug dolerų.

Taigi, prašome dalyvauti 
ir, kas galite, iš maisto 
produktų paaukoti. Seiminin- 
kėš bus labai dėkingos. Vie
ta: 157 Hungerford St.

Lapkričio 14 dieną Laisvės 
Choras važiuoja į New Yorką 
laikraščio “Laisvė” koncerte 
dainuoti. Pasamdytas auto
busas. Dar yra keletas tuščių 
vietų. Kurie norite kartu su 
choriečiais važiuoti, galite. 
Kelionė į abi puses tiktai $3. Į 
koncertą įėjimas atskirai. 
Kurie važiuosite, nepamirš
kite, kad prie musų salės 
reikia būti 9 vai. ryto.

•
Walteris Brazauskas iš li

goninės grįžo į Conv. Home. 
Jaučiasi truputį geriau.

Ačiū visiems už jo lankymą 
ir dovanas jo 65-ojo gimtadie
nio proga. Ačiū Povilui Ven
tai už mano draugo gyvenimo 
gražų aprašymą.•

Vonnie Miller buvo ligoni
nėje. Dabar jau namie. Lais
vės Choras linki jai geros 
sveikatos ir kuo greičiausiai 
būti su choru.

Spalio 23 dieną mirė Grace 
Galiūnas, tiktai 52 metų am

žiaus. Grace prieš daug metų 
akompanuodavo Laisvės 
Chorui. Choras reiškia gilią 
užuojautą jos vyrui ir duk
roms. E. B.

Bus pagerbtas

William Allan
Detroit, Mich. — William 

Allan yra vienas seniausių 
pažangių darbininkų klasės 
žurnalistų Amerikoje. Pir
miau jis bendradarbiavo 
“Daily Worker”, o paskui, kai 
to laikraščio vietoje pradėjo 
eiti “Daily World”, nuo pat 
pirmo numerio rašinėja šiam 
laikraščiui. Per paskutinius 
40 metų be pertraukos talen
tinga plunksna jis kovoja už 
darbo liaudies reikalus!

Dabar, lapkričio 13 dieną, 
jam ruošiamas pagerbimas 
pietų formoje Automobilistų 
Unijos lokalo 51 buveinėje, 
11731 Mount Elliot.

HOLLYWOOD, FLORIDA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS 
MANO MYLIMO VYRO

Daktaro Antano Petrikos

Lapkričio 8 dieną sukanka dveji metai nuo jo 
mirties.

Liūdna, skaudu ir tuščia be tavęs.
Ilsėkis, mano mielasis, Tarybų Lietuvos žemelėje, 

tavo gimtame Steponų kaime Paežerių Kapinėse.
MARGARETA -

BALTIMORE, MD.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vincas Kučiauskas
Pietūs ir koncertas

Lapkričio 13 dieną klubo susirinkimas, pradžia 10:30 vai. 
ryto.

Po pietų įvyks žiemos sezono atidarymas. Bus koncertinė 
programa. Atvyksta dainininkai iš Miami: Augustinas ir 
Natalija Ješmantai, May Gabrėnienė, Marytė Nevins ir kiti. 
Taip pat mūsų Dainos Mylėtojų Choras atliks dainų 
programą.

Vadovaus Adelė Pakalniškienė. Įvyks klubo salėje, 314-15 
Avė. South.

Prašome visus dalyvauti.

Iš kairės: Natalija lešmantienė, Augustinas Iešmantas, May 
Gabrėnienė, J. Zacharka ir Marytė Nevins.

Gimė 1887 m. Mirė 1941 m. 
lapkričio 6 d. Jo darbai

— idėja nenugalimi.

Vinco Duktė —
O. KUClAUSKAITĖ

FLORAL PARK, N. Y.

Mirus

Domininkui M. SolomskuiII

Reiškiame gilią užuojautą žmonai Karolinai, dukrai 
Ann ir visiems artimiesiems.

SOFIJA ir JURGIS STASIUKAlClAI
Fairview, N.J.
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IŠVYKO Į LIETUVĄ

“Vilnies” redaktorius S. J. Jokubka su žmona išvyko į 
Tarybų Sąjungą praėjusį šeštadienį. Draugai Jokubkai 
mano grįžti apie lapkričio 21 d. Manome, kad bus proga su 
niujorkiečiams su jais susitikti tuomet.

New Yorko Kennedy aerouoste juos išlydi Ona Jozėnienė.

Philadelphia, Pa.
DAR NE KALĖDOS, 
O MUS APSĖDO BĖDOS

Šiais laikais bėdų turi net ir 
ponai, ir kunigaikščiai, ir 
karaliai. Jų turėjo ir prezi
dentiniai kandidatai. Jų turi
me ir mes, Philadelphijos 
pažangieji lietuviai.

Daugelis draugų ir draugių 
išmirė. Nemažas skaičius dėl 
sunkumo vienišiems gyventi, 
išvyko pas savo vaikus ar 
anūkus, kurie apsigyvenę to- 
kiau už miesto. Jiems nebeį
manoma lankyti parengimų 
arba juose padirbėti. Neretas 
skundžiasi sunkumu ir su 
prenumeratos atsinaujinimu. 
Jiems paštas per toli. Pasa
ko: “Ateik, atvažiuok, panau
jinsiu prenumeratų ir dar 
paaukosiu . . .”

Mūsų laikraščių vajai šian
dien yra neatidėliotinas rei
kalas. Reikia sėkmingai juos 
įvykdyti.

Aš pats jaučiausi neprie
kaištingai. Maniau: Nuva
žiuosiu pas žinomus draugus, 
jiems patarnausiu ir parink
siu paramos “Laisvei” ir “Vil
niai”.

Bet rugsėjo 25 d. pajutau 
širdies plakimo ir kvėpavimo 
pasunkėjimų. Gydytojas pa
tarė skubėti ligoninėn. Rožy
tė taip ir padarė: skubiai 
nuvežė. Septintų valandą va
kare manęs jau laukė pareng
tas vežimėlis. Ant rytojaus, 
11 vai. ištiko širdies smūgis. 
Per sekundę laiko netekau 
kalbos, nei jėgų pajudėti. Bet 
slaugės ir gydytojai šiaip taip 
atgaivino.

Septynias dienas laikė spe- 
cialėje priežiūroje. Po 14 
dienų palikau ligoninę. Spalio 
24 d. jaučiausi veik atgavęs 
sveikatų. Bet argi mane išleis 
važinėti pas “Laisvės” skaity
tojus, kuomet turiu net 6 
veik pilnas bonkutes piliukių 
praryti . . . Beje, gydytojai 
nustatė, kad mano staigaus 
sunegalavimo priežastis bu
vus kraujo sutirštėjimas ir 
poroje svarbių gyslų visiškas 
užsikimšimas. Tas svarbu se
niems žmonėms žinoti.

Žodis apie kitus draugus:
Draugas Juozas Kazlaus

kas, labai svarbus pažangie
čiams veikėjas, irgi yra su
silpnėjęs. Jį daugiausia kan-

Vėl ginčai dėl 
Vitamino “C”

Pittsburgho Universiteto 
Medicinos Mokykla pravedu- 
si tyrinėjimų del vitamino 
“C” efektingumo kovoje su 
slogomis (’’šalčiais”). Tyrinė
jimui vadovavo Dr. John 
Coulehan. Tyrinėtojai sura
dę, kad šis vitaminas nepade
da išvengti slogų.

Betgi Dr. Pauling ir kiti 
tyrinėtojai ir šiandien tebėra 
tos nuomonės, kad vitaminas 
“C” yra geriausia ir iki šiol 
žinoma sėkmingiausia prie
monė prieš slogas.

Šitie ginčai ir nesutikimai 
užverda su kiekvieno šalčių 
sezono pradžia .

kiną “mainierių liga”. Jo žmo
na irgi nesijaučia gerai. Gy
vena savame namelyje. Var
gas jiems maisto parsinešti.

Draugas F. Walant gyvena 
vienas. Jo sveikata dar vidu
tinė.

Drg. A. Adomaitis po ope
racijų dar netvirtas.

Drg. A. Pauliukaitį po sun
kios ligos sūnus išsivežė į 
Alabamų.

Tai tokios naujienos . . .

Mr. M. Rifkin, President of the old reliable firm
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.

officially informs its numerous clients 
that the sending of

DUTY-PREPAID GIFT PARCELS 
to relatives in USSR

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

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

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

Parcels are accepted in the following offices and 
branches:

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

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

240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001
Tel.: [212]-725-2449

BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 
(301)—DI2-2374
CHICAGO, ILL. 60622
2242 West Chicago Avenue
(312) —235-7788
CLEVELAND, OHIO 44109 
3491 West 25 St. 
(216)-741-8082
DETROIT, MICH. 48210
6720 Michigan Avenue
(3131-894-5350
ELIZABETH, N. J. 07201
956 A Elizabeth Avenue
(201)—354-7608
HAMTRAMCK,MICH. 48212 
11415 Jos Campau Avenue
(313) -365-6350
LOS ANGELES, CAL. 90026 
2841 Sunset Blvd.
(2131-413-0177
MIAMI, FLORIDA 33138
7612 N. E. 2 nd Avenue
(3051-757-6704
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Avenue N. E.
(6121-788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052
97 Shuttle Meadow Avenue 
(2031-224-0829
NEW YORK, N. Y. 10003
101 First Avenue
(212)-OR4-3930

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

Request our new duty list.

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

Ar bus Chry slerio 
darbininkų 
streikas?

Detroit, Mich. — Jungtinė 
Automobilistų Unija davė 
Chryslerio korporacijai ulti
matumų priimti unijos reika
lavimus iki lapkričio 5 dienos, 
arba bus jai paskelbtas strei
kas. 100,000 jos darbininkų 
yra pasiruošę kovai.

Chryslerio korporacija yra 
trečioji stambiausia automo
bilių gamintoja Amerikoje. 
Pranešama, kad per paskuti
nius tris mėnesius ji gavo 
$76,200,000 gryno pelno. Tai 
rekordinis pelnas.

Vatikanas. — Čia atvyko 
Lenkijos katalikų bažnyčios 
galva kardinolas Stefan Wy- 
szynski ir įteikė popiežiui 
rezignacijų. Mat, jis jau 75 
metų ir nori vietų užleisti 
kitam. Popiežius paskirs įpė
dinį.

VVashingtonas. — Naciona
linis Sveikatos Institutas ati
dengė, kad tarp juodųjų ir 
kitų mažumų vaikų tarp-1 ir 4 
metų amžiaus mirtingumas 
nuo slogų ir plaučių uždegimo 
yra tris kartus aukštesnis, 
negu tarp baltųjų to paties
amžiaus vaikų.

Programą pildys viršminėti solistai, Aido Choras, Hartfordo Laisvės Choras ir esame 
pakvietę solistus Gertrude Raškauskas iš Waterbury, Conn., ir Leon Yonik iš Kingston, 
New York.

Po meninės programos bus pietūs. Auka $6.

BRIEFS

R. Merkis

Ką veikia New Yorko 
Lietuvių Moterų Klubas

CLEVELAND, OHIO 44134 
5432 State Rd.
(216J—749-3033
PHILADELPHIA, P/k 19123 
1013 N. Marshall Str.
(2151-925-8878
ROCHESTER, N. Y. 14621 
681—683 Hudson Avenue 
(716J-544-2151
SAN FRANCISCO, CAL. 94122 
1236 Ninth Avenue 
(4151-564-7981
SEATTLE, WASH. 98125 
115516th Place N.E.
(206)—EM3-5556
SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Avenue 
(201)—257-2113
VINELAND, N. J. 08360 
Parish Hall, West Landis Ave. 
(6091-696-9796
WORCESTER, MASS. 01605 
82 Harrison Str.
(6171-798-3347
BROOKLYN, N. Y. 11222 
72 Nassau Avenue 
(2'121-389-6747
WHEAT RIDGE, COLO. 80033 
4330 Quay Str.
(3031-422-4330
SYRACUSE, N. Y. 13204 
318 S. Wilbur Avenue 
(315-476-6958

“LAISVĖS” METINIS KONCERTAS
Jvyks lapkričio 14 d.

Laisvės Salėje 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Nellie Ventienė Victor Becker E. Brazauskienė

Klubo susirinkimas įvyko 
spalio 19 dieną Laisvės sve
tainėje. Jį atidarė Klubo 
pirmininkė Ieva Mizarienė, o 
pirmininke išrinkta Nastė 
Buknienė. Klubietės džiau
giasi, kad Nastė laimingai 
sugrįžo iš tokios ilgos kelio
nės (iš Lietuvos) ir jau vėl su 
mumis.

Pirmininkė Mizarienė kal
bėjo apie Nastės liūdną kelio
nę į Lietuvą, vežant jos vyro 
Prano Buknio palaikus, kur 
jie buvo palaidoti Žemaitijo
je, Tryškių kapinėse. Jai 
buvo nelengva tą pergyventi.

Pirmininkė taipgi pranešė, 
kad mirė mūsų sena klubietė 
Alice Kunevičienė. Ji buvo 
visa širdimi atsidavus pažan
giam judėjimui. Mūsų užuo
jauta jos giminėms.

Finansų sekretores Anne 
Yakštis ir Iždo globėjos Nelės 
Ventienės raportai visada ge
ri.

Serga klubietė Ona Kara- 
minienė. Pergyveno sunkią 
operaciją.

Klubietė Nellie Mitchell jau 
sveiksta. Gydosi namie.

Tikrai dalyvaus

Gavome pranešimą iš solistės 
Gertrude Raškausk ienės, 
kad ji tikrai dalyvaus musų 
koncerte lapkričio 14 d.

Mūsų joms užuojauta.
Į Klubą įsirašė nauja narė 

P. Kolendo. Ji tuojau įsirašė į 
LLD kuopą.

Kadangi Lietuvoje Aukš
čiausioji Taryba suteikė mū
sų Klubo pirmininkei Ievai 
Mizarienei Nusipelniusios 
Kultūros Veikėjos vardą ir 
kadangi, kaip ji sakė, ji ta 
garbe dalijasi su mumis viso
mis, tai Klubas nutarė jai 
surengti pagerbimo pietus.

Nastė Buknienė pasidalijo 
savo įspūdžiais iš kelionės į 
Lietuvą. Ji, tarp kitko, sakė: 
Buvo liūdnų valandų, bet 
buvo ir malonių susitikimų su 
mūsų klubietėmis Lietuvoje, 
kurių yra nemažai. Jos visos 
domisi, kaip mūsų Klubas 
gyvuoja, ir visos visoms jums 
siunčia geriausius linkėjimus.

“Tarybinė Moteris” žurnalo 
vyriausia redaktorė Birutė 
Boreišienė įdavė Nastei par
vežti klubietėms daug ske
petaičių, kurios tuoj ir buvo 
išdalintos susirinkime. Klu
bietės giliai susijaudinusios 
dėkojo draugei Birutei, kad ji 
nepamiršo savo sesučių už 
jūrų-marių . . .

Su dovanomis ir maistu šį 
kartą prisidėjo J. Meškienė, 
Ona Babarskienė, Julia Pluš- 
čiauskienė, Ona Malinauskie
nė, F. Maželienė ir Nelė 
Ventienė.

Pinigais aukojo: J. Bold 
$10, E. Songailienė $8, P. 
Meškienė $5, U. Shumbris 
$5, A. Quater $5 ir J. 
Augutienė $2.

Pastaba: Praeitame susi
rinkime-Quater ir Augutienė 
aukojo po $5, bet jų aukos 
nebuvo paminėtos. Atsipra
šau už klaidą.

Sužinota, kad Nelė Ventie
nė ir Bronė Keršulienė šį 
mėnesį minėjo savo gimtadie
nius. Joms sudainuota “Il
giausių metų”.

Vaišes paruošė Marija Stu- 
kienė, o kelios jai padėjo.

Sekančiame susirinkime 
vaišes pagaminti apsiėmė M. 
Stukienė ir J. Šimkienė.

Adelė Rainienė

Olympics are gone but not 
forgotten. Sports people eve
rywhere are still vexed about 
the results of the Olympics. 
Recognition that seven of the 
first ten places were won by 
socialist countries and the 
second place by the German 
Democratic Republic, a coun
try with population of only 17 
million, was hard to accept to 
the Western countries.

Olympic victors, their trai
ners, doctors, team organi
zers and research workers 
were honored and feted in 
September by East German 
government. High govern
ment awards were given to 
victorious members of the 
team and to many individuals 
and collectives of their back
up organizations.

Swimming star Roland 
Matthes, winner of four gold, 
two silver and two bronze 
medals said: “We are all filled 
with joy of happiness that we 
were able to reach our high 
goals in a well integrated and 
dedicated collective of ath-

Roland Matthes
letes, trainers, functionaries, 
sports scientists, medical 
staff and masseurs, in a 
collective which gave every
one strength and confidence 
and on which everyone could 
rely. It was a great effort but 
there was also much joy and 
pleasure, otherwise we 
might not have been so 
successful."

Pramogų kalendorius
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GRUODŽIO 5 D.
LLD 185 kuopos ruošiama 

kultūrinė filmų rodymo su 
vaišėmis popietė Laisvės sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Pradžia 2 
vai. po pietų. Auka tiktai $2 
asmeniui.

Ir dar viena 
kapitalistinė 
beprotybė

Albany, N. Y. — Obuolys 
yra pripažintas geru maistu. 
Bet bandyk tu jį šiandien 
nupirkti. Dar niekad nebuvo 
tokia aukšta kaina.

New York valstija yra ant
roji valstija obuolių augini
me. Pernai jie davė kraštui 
daugiau kaip 24 milijonus 
bušelių obuolių. Tik Wa- 
shingtono valstija jų pralen
kė, pernai užaugindama 50 
milijonų bušelių.

Bet dabar sužinome, kad 
pernai N. Y. valstijoje buvo 
palikta ant obelų supūti 4 
milijonams bušelių obuolių, 
nes buvęs per žemas jų 
pareikalavimas.

Dar nežinia, kiek milijonų 
bušelių obuolių yra palikta 
ant medžių supūti šiemet!

Tourist group from Lithua
nia which made its last stop 
in New York October 24, 25 
and 26 were welcome with 
open hearts and hands by the 
New Yorkers. Their three 
concerts in New York left 
very deep impression. What 
talent! What beautiful peo
ple!

* * *

Maria Schell
Maria Schell, an actress oi 

international reputation, 
made her American debut as 
a stage performer passed 
month. I remember her from 
a film “Brothers Karomo- 
so\She was terrific.

* * *
Someone says the follow

ing:
“I read in the Oct. 10 

Times that our men in the 
Pentagon are getting ready 
to spend $30 billion for the 
development of an ICBM that 
will enable us to make a 
pre-emptive strike against 
Russia. Don’t those geniuses 
know that about one week 
after we might wipe out the 
Russians the radiation would 
spread and wipe out the rest 
of the world? A week after 
the Chinese exploded just a 
single bomb, our children are 
drinking milk with radioac
tive fallout from that bomb.

Ten years ago scientists 
had predicted what is happe
ning today to the ocean off 
New York City and the 
Jersey shore. It is an ocean 
being destroyed by raw sew
age. The air in New Jersey 
contributes to New Jersey’s 
leading the country in death 
by cancer. * When are our 
leaders going to wake up and 
lead us to life instead of 
certain death?" ILSE




