
LAISVĖ
Weekly 

102-02 Liberty Ave.
Ozone Park, N. Y. 11417

Telephone: #41-6887 
Area Code 212

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879

PENKTADIENIS, GRUODŽIO [DECEMBER] 3,1976 OZONE PARK, N. Y. 11417 ' * * * * *

LAISVE—LIBERTY
Savaitinis

Jungtinėse Valstijose ...........   $10.00
Kanadoje ............-................ —------- $10 0°
Kitur užsienyje ....... ............... ......... .
Pavienio egzemplioriaus kaina 25 cente4

PRICE 25 c.

NO. 49 METAI 65-IEJI

K RIS LAI
Kaip ir kuo jis atsilygins? 
Taikos perspektyvos Libane 
Kas turi, tiems ir duoda 
Katastrofa neišvengiama?! 
Tą pažadą išpildysiąs

A. BIMBA
Šį kartą daugiau kaip šeši 

milijonai juodųjų piliečių da
lyvavo rinkimuose. Apskaito
ma, kad jų 92 procentai 
balsavo už Carterį. Labai 
teisingai jų vadai teigia, kad 
juodųjų piliečių balsais Jim
my Carter laimėjo. Labai 
teisingai jie dabar iš naujojo 
prezidento tikėsis kokio nors 
“atsilyginimo”. Vienas jų tu
rėtų būti formoje iš Baltųjų 
Rūmų padrąsinimas kovos 
prieš rasizmą ir rasinę diskri
minaciją.

Be to, tikimasi, kad Carte- 
ris nepamirš juodųjų žmonių 
atstovus įtraukti į savo admi
nistracijos aukštas, atsakin
gas vietas. Apie 22 procentus 
šios šalies gyventojų sudaro 
juodieji žmonės. Maždaug to
kioje pat proporcijoje jie 
turėtų užimti vietas ir šalies 
valdymosi aparate.

Izraelis įspėjo Arabų Lygos 
armijos vienetus, atsiųstus į 
Libaną atsteigti taiką, ne
prieiti prie Izraelio sienos. 
Kad tas įspėjimas arba pa
grūmojimas nebūtų tiktai 
tušti žodžiai, Izraelis skubiai 
prie Libano sienos pasiuntė 
gerai ginkluotą, armiją, su 
įsakymu pereiti sieną ir ara
bų armijai užstoti kelią, jeigu 
jinai įspėjimo nepaklustų ir 
artintųsi prie sienos. Čia 
sudaromos sąlygos ginkluo
tam konfliktui tarp arabų ir 
izraeliečių.

Džiugu, kad pačiame Liba
ne šiuo laiku tarpsavinės 
skerdynės yra sustabdytos. 
Susidaro sąlygos baigimui 
civilinio karo ir atsteigimui 
šalyje ramybės. Kaip tik to 
Libano žmonėms ir linki visa 
žmonija.

Atsteigimas Libane ramy
bės pagerintų perspektyvas 
pasiekimui pastovios taikos 
visuose Vidurio Rytuose.

Nebe už kalnų jau ir 1977 
metai. Jiems tik išaušus net 
trys valdžios pareikalaus iš 
mūsų vienoje ar kitoje formo
je mokesčių. Reikalaus ne tik 
federalinė valdžia, bet ir 
valstijų, ir miestų valdžios.

Paprastam piliečiui nėra 
kaip išsisukti. Laimingi tiktai 
patys turtingiausi. Jie žino, 
kaip mokesčių mokėjimo iš
vengti.

Tai tikra tiesa. Pačios val
džios pripažinimu, už 1975 
metus nė sudilusio dolerio 
mokesčių nemokėjo šios gi
gantiškos korporacijos: Ford 
Motor Co., Manufacturers 
Hanover Bank, Chemical 
Bank, Delta Air Lines, 
Northwest Air Lines, West
ern Eletric, Bethlehem Steel, 
Lockheed Aircraft, National 
Steel, Phelps Dodge ir Free
port Minerals.

Tokia jau mūsų kapitalisti
nio dievo valia: Kas turi, tam 
jis ir duoda. 0 kas neturi, 
tam ir kailį nulupa!

- Labai autoritetingas Stock
holm© Taikos Ieškojimo Insti
tutas raportuoja:

“Už ateinančių trumpų de- 
vynerių metų jau 35 šalys 
mokės gaminti ir gaminsis 
branduolinius ginklus. Ir tuo 
būdu branduolinis karas bus

Ir vėl socialistinių šalių svar
bus ir protingas pasiūlymas

Bucharestas, Rumunija. — 
Varšuvos Pakto Sąjungos so
cialistinės šalys nutarė pasiū
lyti NATO šalims naują su
tartį. Tai labai svarbus ir 
protingas pasiūlymas. Jis 
griežtai uždraudžia bet kuriai 
pusei, iškilus konfliktui, pra
dėti vartoti branduolinius 
ginklus. Vadinasi, jeigu kur 
ir kiltų ginkluotas tarp šalių 
susirėmimas, jis neturėtų bū
ti paverstas branduoliniu ka
ru.

Ką į tai atsakys kapitalisti-

Keičia ir taiso su
tartį su Vatikanu

Giulio Andreotti

Roma. — Vatikano ir Itali
jos vyriausybės pradėjo pasi
tarimus dėl pakeitimo ir “pa
tobulinimo” konkordato, ku
ris buvo 1929 metais padary
tas ir pasirašytas tarp popie
žiaus Pijaus XI ir Mussolinio.. 
Pranešime iš Romos sakoma: 
“Galvojami pakeitimai at
spindi Katalikų Bažnyčios ir 
Krikščionių Demokratų Par
tijos, kuri dabar valdo Italiją, 
įtakos smukimą.”

Pateikdamas parlamentui 
pasiūlymus, premjeras An
dreotti sako: “Mes ne tik 
turime sudžiūvusius lapus 
numesti į šalį; mes turime 
medžius gerai apgenėti ir 
suteikti jiems naujos gyvy
bės”.

Pats būdamas krikščioniu 
demokratu, premjeras, ma
tyt, nori pataisymu senosios 
sutarties pakelti Katalikų 
Bažnyčios įtaką.

Salisbury, Rodezija. —- Ra
sistinis režimas sako, kad 
tiktai per šį lapkričio mėnesį 
tapo nužudyta 214 sukilėlių.

nebeišvengiamas!”
Nejaugi prie to žmonija ir 

prieis? Nejaugi blaivus pro
tas pasirodys bejėgis privers
ti kapitalistinio pasaulio va
dus priimti Tarybų Sąjungos 
ir kitų socialistinių šalių siū
lymą, siekti visuotino nusi
ginklavimo?

Išrinktojo prezidento pata
rėjai ir pagalbininkai užtikri
na, kad Jimmy Carteris tiktai 
įkėlęs koją į Baltuosius Rū
mus, paskelbs pilną, besąly
ginę amnestiją visiems ame
rikiečiams, kurie Vietnamo 
karo laikais bėgo ir slėpėsi 
nuo karinės tarnybos. Jų yra 
tūkstančiai ir tūkstančiai. Jie 
išsiblaškę po visą pasaulį, bet 
daugiausia ją randasi mūsų 
kaimyninėje Kanadoje. Dau
gelis ištroškusiai laukia die
nos, kada be baimės būti 
nubaustais, galės sugrįžti į 
savo gimtąjį kraštą.

Tikėkime, kad tie Carterio 
patarėjai ir padėjėjai žino, ką 
kalba.

nės šalys? Aišku, kad labai 
daug priklausys nuo Ameri
kos nusistatymo. Visų akys 
bus nukreiptos į naująjį pre
zidentą Jimmy Carter. Prezi
dentas Fordas, kuris pradžio
je metų tą aukštą vietą užleis 
Carteriui, veikiausiai turės 
duoti atsakymą į socialistinių 
šalių pasiūlymą paliks savo 
įpėdiniui.

Varšuvos Pakto Sąjungos 
pasiūlymas nevartoti bran
duolinių ginklų iškilusiuose 
konfliktuose nepatiks Ameri
kos reakcininkams, šaltojo 
karo šalininkams. Jie jį va
dins tiktai “dar vienu” Mask
vos propagandos triksu”. 0 
jie, reikia žpoti, turi labai 
daug šalininkų Kongrese. 
Negalima įsivaizduoti, kad jie 
neturėtų didelės įtakos ir 
naujojoje Carterio adminis
tracijoje.

393,500 automobi
lių su defektais!

Detroit, Mich. — Ford 
Motor Company atšaukia net 
393,500 savo gamybos į rinką 
išleistų automobilių. Surasta, 
kad jie yra su rimtais gamy
biniais defektais ir pavojingi.

Atšaukti automobiliai pa
taisomi nemokamai. Automo
bilių savininkai raginami tuoj 
mašinas pristatyti ten, kur 
jas pirko.

Laukia teismo ir 
aštrios bausmės

Chiang Ching
Pekinas. — Velionio Kini

jos Komunistų Partijos pir
mininko Mao Tse-tung žmona 
Chiang Ching suareštuota su 
keliais taip vadinamais kitais 
radikalais ir laukia teismo. 
Jie kaltinami sąmoksle paim
ti partijos ir valdžios vadovy
bę ir gali būti skaudžiai 
nubausti.

Savotiškas 
socialisto krizės 
supratimas

Geneva. — Tarptautiniame 
Socialistų suvažiavime apie 
nūdienę ekonominę bei finan
sinę krizę smarkiai kalbėjo 
Vakarų Vokietijos premjeras 
Helmut Schmidt. Jis sakė, 
kad “šiandieninę pasaulinę 
krizę pagimdė spausdinimas 
per daug popierinių pinigų”. 
Girdi, “130 šalys iš 140 prisi- 
spausdino pinigų, kurių jos 
neužsipelnė”.

Schmidt sakė, kad prie 
nieko neprivedė visi valiutos 
klausimu įvykę tarptautiniai 
pasitarimai, “nes juose daly
viai tiktai vieni kitus kaltino 
už siautėjančią krizę”.

Jo, matyt, išvada: Sustoki
me spausdinę naujus pinigus 
ir mūsų bėdos pasibaigs!

Kauno elektromechaninės gamyklos “Elektra” kolektyvas 
pagamino keturis milijonus elektros variklių.

ELTOs nuotraukoje: gamyklos veteranas P. Radzevičius 
prie keturmilijoninio variklio.

“Laisvės” vajus baigėsi
’’Laisvės” vajus baigėsi lapkričio 30 d. Norime pranešti, 

ypatingai vajininkams, kad bus skaitomos prie vajaus 
prisiųstos aukos ir prenumeratos iki gruodžio 15 d. 
Reiškia, visi laiškai, kurie pasieks mus iki gruodžio 15 d., 
bus priskaityti prie vajaus įeigų. ADMINISTRACIJA

Plečia ryšius ir 
bendradarbiavimą

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo ir vyriausybės 
kvietimu lapkričio mėnesį 
Tarybų Sąjungoje su oficialiu 
vizitu lankėsi Venezuelos 
Respublikos prezidentas 
Karlas Andresas Peresas, o 
apie gruodžio mėnesio vidurį 
lankysis Airijos užsienio rei
kalų ministras Garet Fitzge
rald. Tas tik parodo, kad 
tarybų šalies pastangos plėsti 
ryšius ir bendradarbiavimą 
su įvairiomis šalimis apsivai
nikuoja gražiais laimėjimais. 
Taipgi tai didelis pliusas Ta
rybų Sąjungos puoselėjamai 
detentės politikai. Venezuela 
ir Airija yra šalys su kapita
listinėmis santvarkomis, bet 
turint gerus norus, tas ne
kenkia jų taikiam sugyveni
mui ir kooperavimui su socia
listiniais kraštais.

Viena. — Čia pranešama, 
kad šiandien Irane, kurį 
Jungtinės Valstijos skubiai 
ginkluoja, randasi 25,000 po
litinių kalinių.

KAS JĮ SEKS?

Jugoslavijos prezidentas Tito ir jo žmona Jovanka
Šios šalies spaudoje nesustoja pranašystės, kad Jugosla

vijos vado ir prezidento Tito sveikata yra pusėtinai 
sušlubavusi ir kad neužilgo turės pasitraukti iš tos labai 
aukštos vietos. Naturališkai kyla klausimas: Kas užims jo 
vietą?

Atsimename, kaip išsipildė spaudos pranašystė apie 
Kinijos vadą Mao Tse-tungą. Daugelis mūsų nenorėjome 
tikėti, kad jo gyvenimo dienos jau suskaitytos. Taip pat 
buvo klausiama: Kas bus jo įpėdiniu? Niekas jo nenumtė ir 
neatspėjo.

Narkotikų varto
jimo pakilimas

Washingtonas. — Naciona- 
lis Institutas Prieš Narkotikų 
Vartojimą pravedė platų ty
rinėjimą tarp vidurinių mo
kyklų moksleivių. Tyrinėji
mas buvo atliktas 130 mokyk
lų, kuriose mokosi 17,000 
jaunuolių. Surasta, kad mūsų 
mokyklose narkotikų (mari
juana) vartojimas yra labai 
pakilęs.

Instituto raporte sakoma, 
kad 32 procentai moksleivių 
yra nuolatiniais narkotikų 
vartotojais, o 53 procentai 
prisipažino bandžiusiais juos 
vartoti.

Gavo didelį 
atlyginimą

Washingtonas. — Demo
kratų Valstijų Pirmininkų 
Asociacijos direktorius Mr. 
R. Spencer Oliver buvo vie
nas iš Watergate įnamių, 
kuris buvo Nixono agentų 
apiplėštas. Dabar už tą jam 
gerai atsilygino Nixono rinki
minis komitetas, geruoju jam 
sumokėdamas net $215,000!

Sėkmingos Lietuvos meninin
kų gastrolės Portugalijoje

Vilnius, XI.15. (ELTA). 
Šiandien iš gastrolių Portu
galijoje grįžo Vilniaus Valsty
binio pedagoginio instituto 
dainų ir šokių liaudies ansam
blio “Šviesa” grupė, dalyva
vusi Tarybų Sąjungos kultū
ros dienų Portugalijoje rengi
niuose. Vilniečiai suruošė aš
tuonis koncertus Lisabonoje, 
Almadoje, Kaštelu Branke, 
Munteže, Aljos Vedroše, ša
lies pietuose — Portimano ir 
Faru miestuose, universiteto 
mieste Koimbroje. Žiūrovai 
labai šiltai sutiko Tarybų 
Lietuvos studentų pasirody
mus salė skanduodavo 
“U-ER-ES-ES” (TSRS). Ne 
kartą po koncertų skambojo 
“Internacionalas”.

Iki gilios nakties vykdavo 
pokalbiai su vietos darbinin
kais, inteligentijos atstovais, 
studentais, Portugalijos — 
TSRS asociacijos aktyvis
tais, skambėdavo tarybinės 
ir portugalų dainos, ypač 
garsioji “Grandula vila more
na”, tapusi 1974 metų balan-

Londonas. — Šeštadienį, 
lapkričio 27 dieną, čionai 
įvyko milžiniška demonstra
cija už taiką Šiaurinėje Airi
joje. Joje dalyvavo airiai iš 
visų pasaulio kampų. Buvo 
skaitlinga grupė ir iš Jungti
nių Valstijų.

Rodezijoje einama 
prie susitarimo

Geneva. — Pagaliau, po 
ilgų derybų, Rodezijos baltų
jų ir juodųjų atstovai priėmė 
Anglijos pasiūlymą, kad 1978 
metų kovo 1 dieną juodieji 
formaliai perims valdžią į 
savo rankas. Jie sudaro milži
nišką šalies gyventojų daugu
mą ir tą dieną jie taps šalies 
viešpačiais.

Dabar tik belieka pasiekti 
susitarimo dėl sudarymo Ro- 
dezijai pereinamosios vyriau
sybės, kuri šalį valdys iki 
1978 m. kovo 1 dienos. Mano
ma, kad ir šiuo klausimu bus 
susitarta. Kaip ten bebūtų, 
viskas rodo, kad baltųjų sau
jelės šioje Afrikos šalyje 
viešpatavimo dienos jau su
skaitytos.

FBI agentai vieni 
kitus apšaudė

Washingtonas. — Tyrinėji
mai parodo, kad aną dieną 
New Jersey valstijoje laike 
banko apiplėšimo du FBI 
agentai buvo sunkiai sužeisti 
kulkomis kitų tokių pat agen
tų. Matyt, vėliau pribuvę 
agentai pirmuosius palaikė 
plėšikais ir pradėjo į juos 
šaudyti.

Sveikinkite savuosius 
per "Laisvę ”

Su žiemos šventėmis, su Naujaisiais Metais sveikin
kime savo artimuosius per laikrašti “Laisvę". Bus 
laikraščiui parama ir pasieksite visus su vienu 
parašymu. Bet nedelskite — tuojau prisiųskite savo 
sveikinimus. Kaina: $10.00.

ADMINISTRACIJA

džio revoliucijos himnu. Ža
vėdamiesi profesionaliu Ta
rybų Lietuvos saviveiklinin
kų lygiu, vietos gyventojai, 
kurių didžioji dauguma pirmą 
kartą išvydo tarybinius žmo
nes, visokeriopai reiškė sim
patijas mūsų šaliai, didelį ir 
nuoširdų domėjimąsi Tarybų 
Sąjunga.

Sako, “flu” 
epidemijos 
šiemet nebus

Rutgers Universiteto Mi- 
krologijos Instituto darbuo
tojas Dr. Robert W. Simpson 
sako, kad šiemet Amerikoje 
flu epidemijos nebus. Tačiau, 
žinoma, garantijos nėra, kad 
jinai nepasireikš. Todėl Dr. 
Simpson ir kai kurie kiti 
tyrinėtojai pataria, kad rei
kia turėti pakankamai pa
ruoštų antiflu skiepų ir suda
rytą savanorių aparatą, kad 
jeigu kur susirgimai flu pra
dėtų pasirodyti, būtų galima 

, visomis jėgomis griebtis skie
pijimo.

Tai kam rizikuoti, ne ge
riau iš anksto įsiskiepyti?

Baisūs žemės dre
bėjimo nuostoliai

Anchara, Turkija. — Pe
reitą savaitę Turkija pergy
veno labai galingą žemės 
drebėjimą. Jis paėmė didelę 
šalies sritį. Nuostoliai baisūs. 
Daug kaimų visiškai sunai
kinti. Apskaitoma, kad apie 
septyni tūkstančiai žmonių 
žuvo. O tūkstančiai ir tūks
tančiai sužeistų. Niekas tik
rai nežino, kiek žmonių tapo 
benamiais.

Ką jau bekalbėti apie me
džiaginius nuostolius. IŠ visų 
šalies kampų skubinama nu- 
kentėjusiems pagalba. Gau
nama pagalbos ir iš kitų šalių. 
Nukentėjusiems turkams 
siunčiama viso pasaulio žmo
nių simpatijos ir užuojauta.

Jau ir socialistai 
reikalauja

Geneva. — Socialistų In
ternacionalo susirinkimas 
priėmė rezoliuciją Lotynų 
Amerikos klausimu. Joje rei
kalaujama, kad Čilėje, Ar
gentinoje ir Brazilijoje būtų 
atsteigtos demokratinės tei
sės jų žmonėms, kad Jungti
nės Valstijos nutrauktų eko
nominį boikotą prieš Kubą ir 
pripažintų Panamai teisę į 
Panamos Kanalo Zoną. Įdo
mu, kad rezoliucija buvo 
priimta vienbalsiai.

Madridas. — Ispanijoje 
suareštuoti du komunistų va
dai už verbavimą naujų nariu 
į Komunistų Partiją.
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Pasaulinės organizacijos nutarimai
Jungtinės Tautos šiomis dienomis padarė du ėjimus, 

kuriuos galima tiktai nuoširdžiai pasveikinti. Jų Saugumo 
Taryba nutarė rekomenduoti Generalinei Asamblėjai jaunu
tę Angolos Respublikų priimti į Jungtines Tautas. Tiktai 
Jungtinės Valstijos ir Kinija susilaikė nuo balsavimo. 
Angola tampa 146-ąja pasaulinės organizacijos nare.

Tuo pačiu laiku pasaulinė organizacija padarė kitų gal dar 
svarbesnį nutarimų. Generalinės Asamblėjos Trečiasis 
Komitetas 98 balsais prieš 14 priėmė rezoliucijų, aštriai 
pasmerkiančių fašistines represijas Čilėje. Be to, komitetas 
pataria visoms Jungtinių Tautų šalims iš savo pusės dėti 
visas pastangas, kad Čilės militarinis režimas nutrauktų' 
politines represijas ir sugrąžintų Čilėje demokratines teises 
ir civilines laisves.

Šių svarbių rezoliucijų balsuojant, Jungtinės Valstijos, 
Prancūzija ir Vakarų Vokietija susilaikė nuo balsavimo.

Šis pasaulinės organizacijos balsas bus didelis Čilės 
žmonėms padrųsinimas nenutraukti kovos prieš fašistines 
represijas. Jie žinos, kad milžiniška žmonijos dauguma 
jiems giliausiai simpatizuoja ir yra pasiryžus padėti 
išsilaisvinti.

Mūsų busimasis prezidentas 
ir Vietnamas

Jau tris kartus Amerikos vyriausybė Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje panaudojo veto prieš Vietnamo Socialis
tinę Respublikų. Generalinėje Asamblėjoje 50 šalių delega
cijos pasiūlė rezoliucijų, kurioje Jungtinės Valstijos ragina
mos pakeisti šį nusistatymų ir įleisti Vietnamo Respublikų į 
Jungtines Tautas. Rezoliucija bus priimta milžiniška balsų 
dauguma.

Jungtinių Valstijų vyriausybės nusistatymas prieš Viet
namo priėmimų e Jungtines Tautas yra pagrįstas, kaip 
pareiškė vietnamiečių atstovas Din Ba Thi, neapykanta ir 
kerštu. Reikalavimas, kad Vietnamo vyriausybė būtinai 
suteiktų šiai šaliai pilnas informacijas apie 800 per karų be 
žinios dingusių amerikiečių likimų yra neteisingas. Dinh Ba 
Thi labai teisingai pasakė, kad tūkstančiai jaunų vietnamie
čių, dalyvavusių kovoje prieš Amerikos agresijų, be žinios 
dingo. Jų tėvai, broliai ir seserys tų labai, labai skaudžiai 
pergyvena. Veikiausia niekados nebepavyks sužinoti apie 
visus karo metu be žinios dingusius kareivius abiejose 
pusėse. Iš tikrųjų, tik neapykanta ir kerštu tėra pagrįstas iš 
šios šalies pusės nusistatymas neįleisti Vietnamo Socialist - 
nės Respublikos į Jungtines Tautas!

Aišku, kad prez. Fordas nebepakeis savo nusistatymo ir 
neįsakys Amerikos delegacijai balsuoti už priėmimų 
Vietnamo į Jungtines Tautas. Bet Jimmy Carter, užėmęs 
prezidento postų, turėtų tuoj šių politikų pakeisti. Visoje 
šalyje mobilizuojasi jėgos už spaudimų naujojo prezidento 
tos politikos atsižadėti. Reikia tikėtis, kad šios pastangos 
bus pasekmingos, ir ateinančiais metais Vietnamo Socialis
tinė Respublika taps pasaulinės organizacijos tautų ir 
valstybių šeimos nare.

Kanados komunistai
ir Quebeco rinkimai

Kanados Komunistų Partija paskelbė pareiškimų Quebeco 
provincijoje įvykusių rinkimų klausimu. Tai labai įdomus ir 
svarbus pareiškimas.

Pirmiausia partija savo pareiškime sveikina rinkimų 
rezultatus. “Išbalsuodama Bourasso vyriausybę laukan,” 
sakoma pareiškime, “Quebeco darbo liaudis parodė gilų 
savo nepasitenkinimų valdžios ekonomine ir socialine 
politika, aukšta infliacija, nedarbu, algų kontrole ir 
numatomu didoku mokesčių pakėlimu . . . Tuo pačiu laiku, 
atmesdami Bourasso valdžių, darbo žmonės faktinai atmetė 
Bilių 22 ir valdžios antidarbininkiškų politikų”.

Todėl: “Šie rinkimai atidaro naujų erų ne tik Quebece, bet 
ir visoje Kanadoje”.

Iš kitos pusės, Komunistų Partija storai pabrėžia, kad 
“darbo žmonės išbalsuodami Bourasso valdžių ir įbalsuoda- 
mi Levesque valdžių, balsavo ne už Quebeco atsiskyrimų 
nuo Kanados, bet už pakaitų . . . Parti Quebecois buvo 
vienintelis jiems įrankis pareikšti šį jų nusistatymų už 
pakaitų”.

Kaip Kanados Komunistų Partija žiūrį į Quebeco 
provincijos atsiskyrimų nuo Kanados? Šiame pareiškime 
storiausiai pabrėžiama:

“Kanados Komunistų Partija priešinga atsiskyrimui. 
Separatizmas (atsiskyrimas) netarnauja prancūzams kana
diečiams, neigi visiems kanadiečiams arba Kanadai kaipo 
tokiai. Vienintelis iš separatizmo laimėtojas būtų Jungtinių 
Valstijų imperializmas ir daugtautinės korporacijos Kana
doje”.

Nugalėjimui separatizmo ir pasiekimui pagrindinių pakai
tų Kanadoje, sako komunistai, reikia masinės federuotos 
darbo liaudies partijos. “Separatizmo nebus galima nugalėti 
šovinizmu, rasizmu arba diktatoriškomis priemonėmis, 
nukreiptomis prieš prancūzus kanadiečius”, sakoma pareiš
kime. Neigi tikroji kanadiečių vienybė bus sustiprinta arba 
įvykdyta taip ilgai, kol monopolijos valdys ir nustatys 
politikų .

BRANDUOLINIS 
BANDYMAS

Las Vegas, Nev. — Lapkri
čio 23 dienų buvo įvykdytas

požeminis branduolinis 
sprogdinimas. Tai buvo jau 
13-asis šiemet toks bandy 
mas. Sprogimo pajėgumas. 
20,000 tonų dinamito!

KAIP TOS ŽIURKĖS 
SKĘSTANCIAME LAIVE

Republikonų partija yra tas 
laivas, o jos lyderiai su 
Nixonu, Fordu, Rockefelleriu 
priešakyje yra tos nelaimin
gos žiurkės.

Daugmaž taip dabar po 
prezidentinių rinkimų Re
publikonų partijoje padėtį 
apibūdina “The N. Y. Times” 
reporteris Warren Weaver 
savo pranešime iš Washing
ton© lapkričio 23 dienų. Vie
na, partijoje verdu aštriau
sias pasidalijimas ir vaidai, 
antra — visur vystosi giliau
sias nusivylimas ir pesimiz
mas. Girdi, tik mažiau kaip 
ketvirtadalis amerikiečių dar 
nesigėdina save vadinti repu- 
blikonais. Weaver sako:

“Kaipo 1976 metų rinkimų 
pasėka, Republikonų Partija 
kovoja už savo gyvybę, pagal 
abiejų didžiųjų partijų politi
nius profesionalus, ir labai 
galimas daiktas, kad jinai 
arčiau prie išnykimo, negu 
kada pirmiau yra buvus per 
122 metus gyvavimo. Beveik 
visi jos nacionaliniai lyderiai 
yra arba supliekti, diskredi
tuoti, arba per seni tikėtis 
kokios nors politinės įtakos 
ateityje, sako stebėtojai”.

Todėl, esu, gal ir partijos 
nacionalinė pirmininkė Mrs. 
Mary Louise Smith pranešė, 
kad jinai sausio viduryje 
pasitrauks iš tos vietos. Tai 
gal ir bus pirmoji “žiurkė 
pabėgti iš skęstančio laivo”.

O gal Mr. Weaver per 
tamsiais akiniais žiūri į šios 
stambiojo kapitalo nūdienę 
vidinę padėtį. Vargiai kapita
listai leis savo laivui nuskęs
ti. Juk šis prezidentinių rin
kimų pralaimėjimas Republi
konų Partijai nebuvo pirmu
tinis jos ilgoje istorijoje. Bu
vo jų keletas net mūsų atsi
minime, tačiau po kiekvieno 
pralaimėjimo atsigriebdavo. 
Valdančiajai klasei kol kas 
dar reikalingos dvi partijos. 
Taip lengviau ir efekyvingiau 
neleisti pakilti naujai politi
nei jėgai. Kol kas didelė 
dauguma amerikiečių nusivy
lę republikonais griebiasi de
mokratų, arba priešingai. 
Girdi, nėra jokios vilties nau
jai liaudies partijai laimėti, 
tai geriau balsuoti už mažesnį 
blogį. Ir taip kol kas eina ir 
eina . . .

KUNIGŲ ORGANAS
PRIEŠ DARBININKUS

Chicagos kunigų “Draugas” 
(lapkr. 17 d.) savo bendra
darbio J. Vaičeliūno lūpomis, 
straipsnyje “Kanadoje vėl at
gyja komunistai”, piktai puo
la Kanados organizuotus dar
bininkus. Vaičeliūnas sapalio- 
ja:

“Einant Vietnamo karui, 
Kanados komunistai, talki
ninkaujant visokioms padug
nėms, demonstravo prieš 
Amerikų, kad ji nustotų ko
vojusi prieš komunistus. Kai 
Amerika savo kariuomenę iš 
P. Vietnamo ištraukė ir tų 
kraštų atidavė komunistams, 
Kanados komunistai aprimo, 
bet neilgam. Dabar jie vėl 
šėlsta ir daugiau persimeta į 
darbininkų pusę, išvystyti 
veiklai prieš krašto vyriausy
bę.

Kanadoje veikia Canadian 
Labour of Congress — CLC, 
kuris kontruoliuoja keletu 
darbininkų unijų ir iš tų unijų 
narių įnašų gauna algas. Tų 
unijų nariai negali atsakyti į 
klausimų, kam reikalingas 
tas CLC, nes unijos turi savo 
centrus. Tų CLC valdo komu
nistai. Jie fabrikuose nedir
ba, o tik išveda unijų narius į 
visokius anarchinius strei
kus. Vienas tokių streikų 
buvo įvykdytas 1976 m. spa
lio 14 d. Tas vienos dienos 
streikas buvo kova prieš 
krašto vyriausybę, kad ta 
vykdo antiifliacijų. Antiinflia- 
cija nėra labai griežta, bet ji

kiek pristabdė kainų kilimų.”
Kaip pas mus Jungtinėse 

Valstijose, taip Kanadoje val
dančioji visų krizės naštų yra 
suvertus ant darbo liaudies 
pečių. Kanados organizuoti 
darbininkai prieš tai kovoja. 
Ir spalio 14 d. streikas buvo 
tuo sumetimu pravestas.

Mes karštai sveikiname 
Kanados darbininkus už prie
šinimusi valandapčiajai klasei 
darbo liaudies sųskaita žertis 
sau negirdėtus pelnus. O 
Chicagos kunigų organas už 
tai juos, kaip žmonės sako, 
“siunčia į peklų”. Dar nėra 
buvę visoje JAV ir Kanados 
darbo žmonių kovos istorijoje 
tokio darbininkų streiko, kurį 
klerikalų spauda būtų užgy- 
rus ir sveikinus. Kiekviena
me streike jinai pasižymi tik 
streiklaužiavimu. Todėl nesi
stebime, kad ir šį kanadiečių 
streikų “Draugas” prakeikia.

TARYBINIO DIENRAŠČIO 
PASTABOS

Boris Averchenko, savait
galinių įvykių apžvalgininkas 
lapkričio 14 dienų dien
raštyje “Pravda” plačiai ap
žvelgia Jungtinių Tautų Ge
neralinės Asamblėjos dabar
tinės sesijos eigų. Komentuo
damas diskusijas dėl Tarybų 
Sųjungos pasiūlymo sudaryti 
pasaulinę sutartį, draudžian
čių tarptautiniuose santy
kiuose vartoti jėgų, jis sako:

“Naujasis Tarybų Sųjungos 
pasiūlymas pilnai atitinka se
nus žmonijos troškimus. Jo 
tikslas sumažinti karo pavojų 
ir sukurti prielankias sųlygas 
skatinti detentei ir užtikrinti 
pastovių taikų. Generalinėje 
Asamblėjoje diskusijos paro
dė, kad didelė dauguma šalių 
yra suinteresuotos sudarymu 
tokios sutarties, kuri būtų 
tvirtas užtvaras naudojimui 
arba grūmojimui panaudoti 
jėgų santykiuose tarpe val
stybių”.: ;: .

O komentuodamas Genera
linėje Asamblėjoje rezoliuci
jas, kurios “griežtai pasmer
kia Pietų Afrikos rasistinio 
režimo veiksmus ir užgiria 
Pietų Afrikos prispaustų 
žmonių teisingumų kovos už 
pervedimų galios į jų rankas 
ir už apsisprendimo teisę, 
Averchenko rašo:

“Tarybų Sųjunga ir kitos 
socialistinės šalys teikia viso
kių galimų pagalbų žmonių 
išsilaisvinimo kovai bei jų 
kovai prieš imperializmų, jo 
diktavimų ir valdymų. Visi 
geros valios žmonės žino, kad 
socialistinės valstybės, jų 
tarpe ir Tarybų Sųjunga, 
neturi jokių ‘specialių intere
sų’ nei pietuose, nei šiaurėje, 
nei kur kitur Afrikoje. Jos 
suinteresuotos tiktai visuoti
nu pripažinimu šventos teisės 
žmonėms patiems išspręsti 
savo destinacijų, pasirinkti 
sau vystymosi kelių. Tarybi
nė valstybė ir Tarybų Sųjun
gos Komunistų Partija visa
dos vadovavosi tiktai šiuo 
principu, aktyviškai palaiky
dama žmonių kovų už laisvę 
ir nepriklausomybę”.

IR KVAILI TIE MŪSŲ 
AMERIKONAI - SAKO 
SONDECKIS

So. Bostono nelaimingų 
menševikų “Keleivio” redak
torius Sondeckis (Sonda) anų 
dienų (lapkr. 16) didelėmis 
raidėmis pirmajame puslapy
je ašarojo:

“Vakarams siūlo dar vienų 
sovietinę apgavystę. Jungti
nių Tautų globojamas 24 
žymių asmenų komitetas, į 
kurį įeina ir keli Carterio 
padarėjai, siūlo Amerikai 
‘užšaldyti’ savo karinį biudže
tų, išsivežti iš Europos takti
nius ginklus ir pradėti kitokį 
vienšališkų nusiginklavimų, 
tikintis, kad sovietai irgi taip 
pasielgs savo ‘gera valia’”.

Ar begali būti kas nors 
baisesnis? Dar būtų pusė

bėdos, jeigu tas komitetas 
susidėtų iš nežymių asmenų 
ir nebūtų pasaulinės organi
zacijos globojamas. Dabar gi 
tikra pražūtis! Visas svietas 
jau sukvailiojo. Tiktai vienas 
menševikų laikraščio redak
torius, sunkiai nusidėjęs savo 
tautai ir nuo jos pabėgęs, dar 
tebėra neatsisveikinęs su sa
vo smegenimis, supranta “so
vietinę apgavystę” ir jai ne
pasiduoda.

Pirmiausia Sonda turėtų 
instruktuoti vargšų būsiantį 
prezidentų Carterį tuos savo 
patarėjus pasiųsti šunims šė
kų piauti, o paskui griežtai 
pareikalauti, kad Jungtinės 
Tautos liautųsi tų “24* žymių 
asmenų komitetų” globoju
sios . . .

NEPATEISINAMAS 
VIENPUSIŠKUMAS

Lapkričio 23 d. mirė Pran
cūzijos garsusis rašytojas ir 
veikėjas. Andrė Malraux. Ci
vilinio karo laikais Ispanijoje 
velionis buvo vienas užsienie
čių kovotojų respublikinių jė
gų pusėje prieš Gen. Franco 
vadovaujamas fašistines jė
gas. Antrojo pasaulinio metu 
jis buvo rezistentas, drųsiai 
kovojęs prieš hitlerininkus. 
Per savo netrumpų gyvenimų 
Malraux parašė nemažai kny
gų, daugumoje socialinio po
būdžio.

Apie jo mirtį savo kores
pondencijoje iš Paryžiaus C. 
L. Sulzberger stebisi, kaip 
tai galėjo būti, kad Andrė 
Malraux negavo nė vienos 
literatūrinės Nobelio premi
jos. Jis paduoda visą eilę 
rašytojų, beveik nežinomų, 
kurie buvo Švediškosios 
akademijos apdovanoti Nobe
lio premijomis, o šis prancū
zas, garsus visame pasaulyje, 
buvo pamirštas!

Akademijos vadams, ma
tyt, nepatiko velionio politi
nis nusistatymas. Visiems se
niai žinoma, kad jie, skirdami 
literatūrines premijas, nesi
vadovauja grynai literatūri
nėmis kūrybos vertybėmis. 
Jie pirmoje vietoje, matyt, 
laiko autorių ir jų kūrybos 
politinį pobūdį. Tos tiesos 
vėliausių įrodymų davė pa
sauliui pati Akademija, pa
skirdama Nobelio premijų to
kiam kontrrevoliucionieriui 
Solženiėinui.

Įvairumai
□ Nedidelio Italijos mieste 

lio Asčio gyventojai iš pra
džių stebėjosi, o paskui pra
dėjo piktintis, kai beveik me
tus iš niekur negavo laiškų. 
Pasiskundus vietos valdžiai, 
mįslė buvo įminta.

Trys laiškanešiai — Džova- 
nis, Pito ir Liučinas — pašte 
buvo pradėję dirbti lygiai 
prieš metus. Užuot išnešioję 
laiškus, jie kas dienų rinkda
vosi gražioje pievelėje prie 
upės kortuoti ir maloniai šil- 
dydavosi prie laužo, kuriame 
liepsnojo laiškai.

U Įdomios vestuvės atšvęs
tos Palermo kalėjime (Itali
ja). Devyniolikametis jau
nuolis vedė keturiasdešimt 
šešerių metų merginų. Jo 
nuotakų atvedė iš kameros 
surakintų. Mat, ji paleidusi 
aštuonis revolverio šūvius į 
savo jaunikį, kai šis atsisakė 
jų vesti. Jaunosios tėvų atve
dė iš kitos kameros, kur jis 
sėdėjo už tai, kad pamokė 
savo dukterį griebtis revol
verio. Brolį atvedė iš trečios 
kameros. Jis atlikinėjo baus
me už pasikėsinimų peiliu 
nužudyti sesers jaunikį.

° Malaizijos sporto federaci
ja dvejiem metams pašalino 
iš komandos futbolininkų R. 
Tifongų. Per vienas rungty
nes teisėjas jį dešimčiai mi
nučių išprašė iš aikštės. Mir
tinai įsižeidęs žaidėjas kitų 
dienų teisėjui atsiuntė į na
mus “dovanų” — šunį, išdre
siruotų vedžioti akluosius.
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Pagal karikatūristą Andrews, FBI turi gerai išlavintus ir 
paruoštus agentus pataikyti į “Teisių Bilių”, kuriame 
garantuojamos visiems amerikiečiams demokratinės teisės 
ir civilinės laisvės.

TARYBŲ LIETUVOS SOSTINĖJE

TSRS-JAV BENDRAS 
MEDIKŲ SIMPOZIUMAS

Vilniuje vyko TSRS ir JAV 
medikų simpoziumas, skirtas 
aktualiomis reumatinių susir
gimų problemoms. Pagal 
mokslinio bendradarbiavimo 
sutartį, šių dviejų šalių medi
kai nuo 1974 m. atlieka 
bendrus tyrimus teorijos sri
tyje, taip pat ieškant naujų 
efektyvių būdų reumatiniams 
susirgimams gydyti.

Reumatiniai susirgimai, 
kaip pasakė Lietuvos TSR 
Sveikatos apsaugos ministe
rijos Eksperimentinės ir kli
nikinės medicinos instituto 
direktorius, medicinos moks
lų daktaras profesorius A. 
Matulis, — šiandien dar neiš
spręsta problema. Štai, pa
vyzdžiui, reumatinėmis sųna- 
rių ligomis kai kur pasaulyje 
serga iki 13-14 proc. gyvento
jų. Paliesdamas žmogų pačio
je jaunystėje, reumatas jau 
nepasitraukia, dešimtmečiais 
kankindamas ligonį, atimda
mas iš jo darbingumų, pilna
verčio gyvenimo džiaugsmų. 
Amerikiečių firmos (pagal 
dvišalę mokslinio bendradar
biavimo sutartį prof. A. Ma
tulis šių metų pavasarį lankė
si Jungtinėse Amerikos Val
stijose) yra netgi matematiš
kai paskaičiavusios reumato 
atnešamų žalų ir nustaciu- 
sios, kad tai viena nuostolin- 
giausių ligų šalies ekonomi
kai, nekalbant jau apie fizines 
ir moralines kančias, tenkan
čias pačiam žmogui, jo šei
mai.

Todėl Tarybų Sųjungos ir 
JAV medikai ėmėsi drauge 
spręsti šias labai aktualias 
medicinines problemas. Per 
neigiu bendradarbiavimo lai
kų jau surengti du bendri 
simpoziumai — vienas Mask
voje, kitas — Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Šio, 
trečiojo, dviejų šalių medikų 
susitikimo geografijų nulė
mė, kaip pažymėjo simpoziu
mų atidarant Maskvos Reu
mato instituto direktorė V. 
Nasonova, — tai, kad Lietu
voje gerai organizuota prak
tinė reumatologinė pagalba 
gyventojams,/ yra stiprus 
mokslinis centras — Eksperi
mentinės ir klinikinės medici
nos institutas. Didelės šio 
instituto mokslininkų grupės 
— įmunologai, biochemikai, 
patomorfologai — intensyviai 
tyrinėja limfoldinio audinio 
įųsteles, ieško jų kokybinio 
pakitimo dėsningumų sveika
me ir reumatu sergančiame

organizme. Institute sukaup
tas nemažas patyrimas, gy
dant reumatoidiniu artritu 
sergančius ligonius mažomis 
įvairių imunosupresantų do- 
dėmis.

Vilniuje ir Kaune veikia 
kardioreumatologiniai cent
rai, kituose miestuose, rajo
nų centruose yra daugiau 
kaip 50 reumatologinių ir 
kardioreumatologinių kabi
netų, dvi vaikų sanatorijos. 
Steigiami specializuoti sky
riai ligoninėse. Didžiausiuose 
miestuose ir periferijoje besi
gydančius ligonius sistemin
gai konsultuoja mokslininkai 
reumatologai. Jie taip pat 
dalyvauja masiniuose gyven
tojų sveikatos profilaktiniuo
se patikrinimuose, perduoda 
praktikos gydytojams nau
jausias mokslo žinias.

Su Lietuvos reumatologų 
darbo patyrimu simpoziumo 
metu plačiai sifsipažino jo 
dalyviai — žymūs šios srities 
specialistai iš New Yorko, 
Washingtono, Bostono, kitų 
JAV miestų mokslinių cent
rų.

— Visa, kų mes čia pama
tėme, — pareiškė JAV medi
kų delegacijos vadovas. Svei
katos centro Betesdoje (Be
thesda) profesorius Džonas 
Dekeris (John Decker), — 
rodo, kad Lietuvos medikai 
teisingai supranta reumato 
problemos aktualumų: pama
tėme rimtų darbų, didelę 
mokslinę atsakomybę. Eks
perimentinės ir klinikinės 
medicinos institutas Vilniuje 
mus sužavėjo. Esame paten
kinti, kad galime bendradar
biauti su jumis, su visais 
tarybiniais reumatologais. 
Prieš mus visus — dar ilga ir 
sunki kova. Šis bendradar
biavimas, kuris nėra privatus 
nei atsitiktinis, o vyksta pla
čiai, bendravalstybiniu mas
tu, pagal dviejų šalių susita
rimų, neabejotinai padės 
priartinti mokslinę pergalę. 
Bendradarbiaudami mes 
suartėjame, geriau pažįsta
me vieni kitus — o tai juk irgi 
labai didelis, reikšmingas da
lykas.

Po teorinių posėdžių Vil
niuje, trečiasis TSRS ir JAV 
medikų reumatologų simpo
ziumas toliau Sočyje, kur 
aptariamos sųnarių ligomis 
sergančių ligonių medicini- 
nės-kurortinės reabilitacijos 
problemos.

Vida Petrauskaitė
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AUGA P;

Klaipėdos

Vis dar dažnokai i 
nusiskundimų: kultur 
bas šlubuoja, trūksta 
listų, ypač tokių, kurie 
tų dabarties reikal; 
Taigi, pri eš penkerim 
Klaipėdoje buvo atii 
Šiaulių K. Preikšo pe 
nio instituto muzikos 1 
tas, ruošiant is special 
aukštuoju mokslu. p(. 
perėjo Valstybinės ko 
torijos žinion, žymia 
plėtė.

šiais mokslo metais 
doje sukurti jau du fa 
— pedagoginis, kuria 
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AUGA PAJŪRIO AUKŠTOJI MOKYKLA

Klaipėdos muzikos mokyKios pedagogai ir mokiniai. Centre sėdi prof, 1 Prielgauskas,
J. Gaubas, S. Juodvalkienė, J. Karosas, J. Kačinskas, J. Samuilis. 1938

Vis dar dažnokai girdime 
nusiskundimų: kultūros dar
bas šlubuoja, trūksta specia
listų, ypač tokių, kurie atitik
tų dabarties reikalavimus. 
Taigi, prieš penkerius metus 
Klaipėdoje buvo atidarytas 
Šiaulių K. Preikšo pedagogi
nio instituto muzikos fakulte
tas, ruošiantis specialistus su 
aukštuoju mokslu. Pernai jis 
perėjo Valstybinės konserva
torijos žinion, žymiai prasi
plėtė.

Šiais mokslo metais Klaipė
doje sukurti jau du fakultetai 
— pedagoginis, kuriame ruo
šiami muzikos mokytojai bei 
lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojai su antrąja režisie
riaus specialybe bendrojo la
vinimo vidurinėms mokyk
loms. Antrajame — kultūros 
fakultete rengiami aukštos 
kvalifikacijos specialistai kul
tūros namams bei klubams: 
choreografai, chorvedžiai, 
pučiamųjų bei estradinių or
kestrų vadovai, liaudies teat
rų režisieriai, liaudies instru
mentų orkestrų bei kaimo 
kapelų vadovai ir dailininkai 
apipavidalintojai. Šio fakul
teto studentai, pirmuosiuose 
kursuose parodę polinkius ir 
gabumus dirbti klubuose, 

Elizabeta JCarfagno (kairėje) ir Barbara Saphos Vilniuje.
V. Kapočiaus nuotr,

MATO SLANČIAUSKO ANŪKĖS
Šios vasaros pabaigoj* su JAV Lietuvių 

darbininkų literatūros draugijos turistine 
grupe Lietuvą aplankė dvi vieinlos — ži
nomų mūsų kultūros veikėjų giminaitės. Tai 
tautosakos rinkėjo, liaudies Švietėjo M. J. 
Slančiausko anūkė Barbara Strazdaitė-Sap- 
hos Ir jos pusseserė — Amerikos lietuvių 
rąžytojo Seno Vlnco-Jakžčio duktė Elizabe- 
ta Carfagno. Buvo malonu jas susitikti, pa
bendrauti. Juo labiau, kad priei kurį laikų 
pradėjusi rinkti medžiagų darbui apie M. 
J. Siančiauskų, esu suslraiinėjusi su jo duk
terimis, kurios dar Šio Šimtmečio pradžio
je ISkeliavo ieSkotl laimės svetur.

Barbara Saphos yra vyriausios M. J. Slan
čiausko dukters Kristinos, vėliau grįžusios 
į Lietuvę, dukra. 1937 m. jų, dar jaunų 
mergaitę, ISsivežė į Amerikų kita M. J. 
Slančiausko anūkė, pažangi JAV lietuvių 
veikėja K. Stanislovaitienė. Barbara paliko 
senoje kaimo bakūžėje savo motinų, tikė
damasi pramokti kokio amato Ir užsidirbu
si grjžti atgal. Bet taip juodvi daugiau Ir 
nesusitiko.

VieSėdamos Lietuvoje, abi M. J. Slan
čiausko anūkės susipažino su Vilniumi, pa
buvojo Trakuose, Kaune, Druskininkuose, 
aplankė Liaudies buities muziejų Rum-

Silkėse, nulenkė galvas prie savo senelio 
ir Barbaros motinos kapo.

Gražūs buvo vieSnių žodžiai apie Šių 
dienų Lietuvų. E. Carfagno, kuri viešėjo 
tėvų gimtinėje prieš trejetų metų, stebė
josi, kaip vėl spėjo pasikeisti Kaunas: 
pagražėjęs senamiestis, iškilę nauji rajo
nai, visur išaugę naujų dailių pastatų.

Barbara Saphos lyg vaikas džiaugėsi, 
Liaudies buities muziejuje atradusi senelio 
laikų kaimų, tų, kurį ji paliko, išvažiuoda
ma iš Lietuvos. Vaikščiodama po Trakus, 
po Kauno senamiestį, deklamavo vaikystė
je išmoktus Maironio eilėraščius. Kaunu 
ji matė, išvažiuodama iŠ gimtinės, bevelk 
prieš 40* metų. Tad dabar jis buvo jai vi
sai naujas miestas. Apsilankiusios Lietuvos 
TSR Literatūros muziejuje, viešnios pasiža
dėjo parašyti prisiminimus (iš motinų pa
sakojimų) apie savo senelį, apie K. Stanis- 
lovaitienę ir Senų Vincų. O B. Saphos per
davė muziejui vieno paskutiniųjų M. Slan
čiausko liaudies dainų rinkinio rankraštį.

Tikriausiai dar ne kartų mano bičiulės 
sugrįš mintimis į Šių vasarų, į viešnagę tė
vų žemėje.

MARIJA MACIJAUSKIENE!

nuo trečio kurso gali studi
juoti šio darbo metodiką ir 
organizavimą. Neakivaizdi
niame skyriuje mokosi didelis 
būrys vidurinių mokyklų mu
zikos mokytojų ir chorų diri
gentų.

Metai po metų studentų 
būrys didėja ir jau pasiekė 
šešis šimtus, o dar 250 turime 
neakivaizdiniame skyriuje. 
Kasien į auditorijas ir studi
jas ateina 130 dėstytojų iš 
vienuolikos katedrų. Stiprėja 
materialinė bazė. Atsidarė 
naujas modernus bendrabu
tis (419 vietų), naujos klasės, 
daugėja gerų instrumentų. 
Toli už Klaipėdos ribos garsė
ja fakultetų koncertų salė 
savo unikalia akustika ir 
puošniu senoviniu interjeru, 
o dabar ir naujais ČSSR 
firmos “Riger-Kloss” gamy
bos vargonais. Porą kartų 
per savaitę šioje koncertų 
salėje lankosi meno meistrai 
iš Vilniaus, taip pat iš broliš
kų respublikų.

Turime studentų mokslinę- 
kūrybinę draugiją, kultūros 
klubą, kavinę, visą rinkinį 
fakultatyvų — fotografijos, 
kino, buities, kultūros, žur
nalistikos ir kt. Platėja meni
nių studijų maršrutai: cho

reografinis ansamblis “Vėt
rungė” lankėsi VDR, o dabai 
ruošiasi į Čekoslovakiją. Pu 
čiamųjų orkestras, net keturi 
chorai, estradinė studija, mo
komojo teatro artistai vis 
drąsiau ir plačiau pasirodo 
miestų ir kaimų darbo žmo
nėms, moksleivijai.

Artėjančiais mokslo metais 
pradėsime mokyti dar vienos 
specialybės — dramos teatro 
aktorių. Ši laida bus vieninte
lė, skirta konkrečiai Klaipė- 
dės dramos teatrui papildyti 
jaunomis jėgomis.

Penkeri metai yra dar labai 
mažas laiko tarpas aukštajai 
mokyklai. Tačiau mūsų absol
ventai drąsiai ima reikštis 
respublikos rajonuose bei 
miestuose. Pernai išleidome 
pirmą chorų dirigentų laidą, 
o šiemet pirmuosius diplomus 
gaus ir orkestrų vadovai, 
lituanistai-režisieriai.

Atėjus pavasariui, mes 
pradedame laukti naujų pir
makursių. Jų šiemet priisime 
210. Jau dabar sekmadieniais 
busimiesiems studentams 
vyksta konsultacijos.

Doc. V. J akelaiti s
Valstybinės koncervatorijos 

prorektorius Klaipėdos 
fakultetams

TARPTAUTINĖMIS 
TEMOMIS

Skaitlingoji 
Indija — 
naujuoju keliu

Indijos parlamento liaudies 
rūmai aprobavo vyriausybės 
įstatymo projektą dėl 
44-osios pataisos konstituci
jai ir pateikė jį apsvarstyti 
Valstijų tarybai. Sutinkamai 
su pataisa Indija dabar bus 
apibūdinama kaip “suvereni, 
socialistinė, pasaulietinė, de
mokratinė respublika”. Padi
dinamas Indijos parlamento 
vaidmuo. Jo nutarimų ateity
je jau negalima bus panaikin
ti teismine tvarka. Konstitu
cijos pataisa padidina ir pilie
čių atsakomybę, įpareigoda
ma juos kovoti už Indijos 
nacionalinės vienybės ir vien
tisumo išsaugojimą ir stipri
nimą, šalies konstitucijos ir 
įstatymų laikymąsi.

Pataisos priėmimas glau
džiai susijęs su 1975 metų 
liepos 1 d., paskelbtos vy
riausybės 20 punktų sociali- 
nių-ekonominių priemonių 
programos įgyvendinimu, 
Vyriausybės ir visų jėgų, 
kurios remia šią programą, 
pastangomis per tą laiką 
pasiekta reikšmingų laimėji
mų, ją realizuojant. Pastebi
mai sutvirtėjo valstybinis 
sektorius, padidėjo pramonės 
gamyba ir eksportas, išau
gintas rekordinis javų der
lius. Milijonai bežemių val
stiečių gavo žemės, atėmus 
atliekamus jos kiekius iš dva
rininkų. Nebebrangsta būti
niausios prekės, o kai kurių 
kainos net sumažėjo. Imama
si priemonių prieš spekulian
tus ir “juodosios rinkos” ver
teivas.

Programą, nepaisant tam 
tikro jos ribotumo, be abejo, 
plačiai remia darbo žmonių 
masės. Kartu jos įgyvendini
mas prieštarauja turtingųjų 
klasių interesams, kas sukėlė 
didėjantį šių klasių ir jų 
interesus išreiškiančių politi
nių partijų pasipriešinimą. 
Tada ir kilo idėja parengti 
pataisą konstitucijai.

Kaip pareiškė Indijos Ko
munistų partijos parlamento 
frakcijos lyderis, pataisą kon
stitucijai reikj£ suprasti ne ta 
prasme, kad Indijoje jau 
sukurtas socializmas, o ta 
prasme, kad jis tampa jos 
nacionaliniu tikslu. Indijos 
ištikimybė socializmui, nuro
dė jis, taps valstybės politi
ka, o tai atvers patrioti
nėms jėgoms naujas perspek
tyvas, naujus horizontus.

Į naują respublikos pavadi
nimą įtrauktas žodis “pasau
lietinė”. Tuo pabrėžiama, kad 
Indijos valstybės santvarka 
yra nepriklausoma nuo šioje 
šalyje išpažįstamų religijų.

A. Biriukas

V. PALČINSKAITĖ

Gavotas

Damos vaiduoklės 
Dabar lyg vėduoklės 
Tyliai skleidžias 
Kilnios ir skaisčios.

Kas pagalvotų — 
Naktis trumpa.
Seno gavoto 
Sustingęs pa.

Meilės trikampiai.
Rūmų intrigos.
Infantei ir įnamiai 
Šiąnakt lygūs.

Dabar lyg povas 
Kiekvienas ponas. 
Ryškėja naujos 
Tragedijos fonas.

Tik pusrūsy, sako, 
Tebesiu va sunkią 
Iš būsimo sapno 
Džuljetai — suknią.

MY FIRST TRIP TO THE 
LAND OF MY PARENTS

By ANNE YOZENAS
(Continued from last issue)

On the banks of the River of Nemunas in Druskininkai with 
my travel companion and Mrs. R. Verba [1].

First Encounter with 
the River of Nemunas

Having heard of Nemunas 
from Lithuanian songs, in 
Druskininkai I had my first 
encounter with the River 
while sitting on a bench on 
the banks of Nemunas. As far 
as my eye could see, it was 
neither wide nor deep. Its 
blueish-green waters (a com
bination color from the blue 
sky and the green trees) 
were blurred in the distance. 
So, this was “the Father of 
the Lithuanian rivers”, as 
lyrics of a song go, I was 
thinking. I’ve seen so many 
large rivers in my life, and 
they did not make any im
pression on me, and now — 
the Nemunas, only because 
its name is so familiar to me, 
stirs my memories. No won
der that at the sight of the 
Nemunas, a group of excited 
youngsters from Boston, 
Mass., who were visiting 
Lithuania at the same time as 
I was, threw themselves into 
its waters without removing 
their clothing . . .

Sightseeing in Kaunas
On a sightseeing tour in the 

old-town of Kaunas, I was 
very much impressed by our 
visit to the Kaunas Cathe
dral. On its wall there was a 
memorial stone for Lithua
nia’s poet Laureate Mačiulis- 
Maironis whose remains are 
also resting there. I knew 
this name, as songs written 
to his Lyrics like “Kur bėga 
Šešupė, kur Nemunas teka”, 
and others, have been extre
mely popular among Lithua
nians throughout the world.

While in Kaunas, I had the 
privilege to view the original 
works of Čiurlionis to which 
we were introduced by the 
artist’s sister, the curator of 
the Gallery. I was disappoin
ted that at that time the part 
oPthe historical museum was 
closed where the remains of 
Darius’-Girėnas’ plane “Litu- 
anica” had been on display. I 
was still in my teens when 
those two courageous Amer
ican-Lithuanian fliers started 
from New York to Kaunas. 
Instead we went to the 
cemetery where they lay 
buried. The monuments are 
imposing indeed. I thought 
every American Lithuanian 
would be proud the way 
those two young heroes have 
been honored.

Kaunas, the second largest 
city in Lithuania, is both an 
old city and a new one — as 
may be the case with a lot of 
cities and towns in Lithuania. 
It grew up in population since 
the war and changed its face 
considerably. Some of my 
acquaintances, who left Kau
nas in course of the war, 
would hardly believe me if I 
started telling them what the 
city looks like, especially 
with the newly built suburbs 
and the textile industry. We 
also visited the “Tulpė” (The 
Tulip) restaurant, which 
used to be called before the 

war “Konrado kavinė" /'The 
Coffee shoppe of Konradas), 
and had a good piece of cake 
with coffee, for which it is 
famous.

A modern high-way, link
ing Kaunas with Vilnius, 
about 80 miles long, which 
was built and opened to 
traffic in 1970, in many včays 
resembles a good American 
high-way, and one would 
notice no difference, except 
for the volume of the traffic. 
No matter which country one 
would go to from the United 
States, the automobile traffic 
would look kind of light.

There was no heavy traffic 
on the other roads either. 
One day we went by car from 
Vilnius to Palanga, taking a 
road, extending along the 
Nemunas River. It was 
curved and picturesque and 
quite long, as compared with 
the recently opened newly- 
built high-way linking cities 
of Klaipėda and Kaunas.

On the Shores of 
the Baltic Sea

Palanga, the beautiful sea 
ręsort, where we stayed for a 
couple of days, was crowded 
with sanatoriums, but not 
with people, for it was still 
too cold to go bathing. We 
enjoyed strolling along the 
sea shore and looking for 
amber on the white, soft 
sand. No one was swimming, 
and several couples, though 
in swimming suits, were

ŠILUTĖS RAJONO JUKNAIČIŲ TARYBINIS ŪKIS

DIDŽIUOJASI
DIDELIAIS LAIMĖJIMAIS
Ypač didelių laimėjimų ta

rybinis ūkis pasiekė devinto
jo penkmečio metais. Penk
mečio planai pagal visus pa
grindinius rodiklius buvo 
įvykdyti beveik pusmečiu 
anksčiau. Virš penkmečio už
duoties pagaminta produkci
jos už 1,5 milijono rublių. 
Tarybiniame ūkyje pastaty
tos gyvulininkystės fermos, 
sandėliai, kelios dešimtys ta
rybinio ūkio darbininkų šei
mų atšventė įkurtuves jau
kiuose ir patogiuose namuo
se.

Didelį dėmesį tarybinio 
ūkio partinė organizacija ski
ria darbininkų buičiai, jų 
estetiniam auklėjimui. Tary
biniame ūkyje kasmet ren

Juknaičių tarybinio ūkio kultūros namai

hiding from the wind behind 
the bushes further from the 
sea shore.

“Wait until next month. 
You’ll see how crowded it will 
be,” a friend was telling us 
and he scolded us for not 
being impressed by the sight 
of the Baltic Sea.

And the “Baltijos jūra” 
(The Baltic Sea), Lithuania’s 
window to the world, was as 
quiet as the waters in Sun
ken Meadow, according to 
my companion, and it lacked 
the strength of the Jones 
Beach waves.

Palanga impressed me with 
“Gintaro muziejus” (The mu
seum of amber), where there 
is a unique collection of 
amber. It would take days for 
one to study all of them and 
the scientific sources of the 
ways how the amber, the 
so-called Lithuanian gold, 
was formed. There were so 
many beautiful amber orna
ments behind glass case
ments that any woman in the 
world would not even dream 
of.

In Palanga, I was moved by 
the sight of “Birutės kalnas" 
(The Hill of Birutė). Since my 
childhood I heard the beauti
ful song which was sung by 
my parents and other Lithua
nians, and it went like this:

Yr’ aukštas kalnas,
Birute vadintas, 
žalioms pušelėms 
viršuj apsodintas ....
(There’s a high hill, called 

Birutė, planted with green 
little pine trees.)

I felt kind of nostalgic while 
being so close to the "Biru
tės” hill and listening to a 
well-known story about Biru
tė and Kęstutis.

While Palanga was immac
ulately clean and light in its 
building style, Klaipėda — 
the sea port, which is about 
15 miles away, was kind of 
dark and heavy. Well, no 
wonder it accounts for the 
German style. But it is 
interesting to note that even 
the new buildings were being 
built in a way that they 
would fit more to the general 
style and preserve the origin
al architectural character of 
the city. Even the fountains 
in the middle of a newly-built 
suburb preserved the feat
ures of the original style.

(To be continued)

giami geriausius sodybos 
konkursai. Centrinė Juknai
čių tarybinio ūkio gyvenvietė 
užėmė pirmąją vietą Visasą
junginiame geriausios gy- 
ventietės konkurse, o tarybi
nio ūkio vaikų darželis-lopše- 
lis pripažintas šalies vaikų 
ikimokyklinių įstaigų apžiū
ros nugalėtoju.

Ūkio kolektyvas sėkmingai 
pradėjo šį dešimtąjį penkme
tį. Mechanizatoriai pirmieji 
Lietuvoje baigė javapjūtę. 
Prikultas rekordinis šiems 
laukams derlius: iš kiekvieno 
hektaro — po 36,6 centnerio 
grūdų. Žymiai padidėjo gy
vulininkystės produktų ga
myba.
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rašydama. ar kalbėdama poterius. Pastarieji čia garnį pa
sireiškę . . .”

Mrs. Greene turėjo gerą širdį ir laikė nesuderinama su 
patrijotizmu atsakyti nelaimėje pagalbą net priešui. Ji 
priėmė į savo namus pulk. Aaron Burr po mirtinojo dile
lio su Hamiltonu, bet pati nebuvo1 namie taip ilgai, kol jis 
apleido jos namus, neturėdama kantrybės būti po vienu 
stogu su priešu.

Broliškumą, meilę artimo ji la
riumi jaunos respublikos gyvenime, bet jai atrodė, kad 
tūli net iš jos geriausių draugų 
dievaitį, užmiršdami pamatinius i 
bandymui savo kaimynų geraširdi
sirengė elgeta ir nepažinta aplankė kaimynus. Ji patyrė,
kad daugelis tų, kurie būtų iš tolo bėgę ją pasitikti atva
žiuojant karietoj, atėjusią elgetą j

Mūšiams aprimus, Mrs. Greene 
Grove, stambiame ūkyje, Georgia valstijos dovanotame 
jos vyrui, ūkis vėliau paskilbo kaipo progresyvinis, kada 
jos pagelbstimas jaunas žmogus Eli Whitney išrado med
vilnės išskyrimo įrankį (cotton gin

kė labai svarbiu fakto-

labiau svarbina aukso 
espublikos dėsnius. Iš- 
igumo, kartą jinai per-

ELIZABETH ZANE
Jaunuolės patrijotų dukterys ir seserys Revoliuciniame 

Kare yra atlikusios daugybę didvyriškų aktų pagalbos ar
mijai ir apsaugai šeimos, namų bei turto nuo priešų. Tuo 
pavyzdžiu yra Elizabeth Zane, Emily Geiger, Behetland, 
Foote Butler, ir kitos.

Toriui Simeon Girty pasimojus sunaikinti patrijotiškus 
Fort Henry, tuomet žinomo kaipo Fort Fincastle, Virgi
nijoj, gyventojus, revoliucijonieriai atsidūrė nelygioj, be- 
viltingoj padėtyje. Toris vedė su savim prieš fortą apie 
500 indijonų. Forto gynėjai, atvirame mūšio lauke pra
radę dvidešimt vyrų, beturėjo dvyliką, įskaitant ir ber
niukus. Vienok niekas nenorėjo pasiduoti, nusprendė ge
riau visi žūti mūšyje. Užsidarę forte kartu su ginamomis 
savo ir kritusių draugų šeimomis, forto Sąlygoms pade
dant, jie sėkmingai skynė, mažino priešo jėgas: sužibėjo 
išsigelbėjimo viltis! Bet staiga pajuto, kad parakas 
baigiasi.

Kas nors atsiminė, kad už forto, gale sodybos yra pa
slėpta maišas parako. Pulkininkas Shepherd paklausė 
liuosnorių parakui atnešti. Pasisiūlė keli, tarpe jų jaunuo
lė Elizabeth Zane. Elizabeth įtikino visus, kad jinai turinti 
eiti, kadangi į ją, kaipo mergaitę, mažiau kreips domės, 
kad ji bus greitesnė už vyresnius ir kad, jeigu žūtų, ma
žiau bus nuostolio forto apgynimui, negu kad jeigu kristų 
pratęs karys. Ją išleido.

Visų nuostabai, mergaitė, lyg paukštė, nuskrido stubon 
nepaliesta. Matomai, priešai susimaišė, negalėjo ūmai 
išsiaiškinti priežasties. Bet kada jinai už kelių minučių 

^pasirodė iš stubos kuo tai storai apsivyniojus aplink save 
ir ramiu, bet greitu žingsniu pasuko forto link, pasigirdo 
priešo abaze riksmas ir sekė šūviai. Pro ją ir ties ja 
zvembė ir krito kulkos. Bet Žane šuoliais, lyg stirna, vin
giuodama, šokdama, tai vėl nusilenkdama ir šliauždama, 
laimingai sugrįžo į fortą.

Neužilgo forte atgimė linksma gynėjams ir mirtinga 
priešams šautuvų kalba. Priešai vieni savimi nuklojo ko
lonistų žemę, o kiti išbėgiojo ir per tūlą laiką daugiau 
nekliudė forto.

švarė be nieko.
apsigyveno Mulberry

(Bus daugiau)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
TARYBŲ SĄJUNGOS
VADAI LANKYSIS

TIKSLAS DAR
TOLI NEPASIEKTAS

VENEZUELOJE
Prieš keletą dienų su oficia

liu vizitu Tarybų Sąjungoje 
lankėsi Venezuelos preziden
tas Carlos Andres Perez ir 
užkvietė tarybinius vadus ap
silankyti jo šalyje. Dabar 
praneša iš Maskvos, kad 
užkvietimas tapo priimtas. 
Lankymosi data nenustatyta. 
Venezuelą vizituos Komunis-

Atlanta. — Federaliniai pa
reigūnai praneša, kad skiepi- 

amerikiečių nuo pikto- 
kiaulinės flu” labai toli

j im as
sios ‘
atsilikęs. Buvo pasimota apie 

iką jau turėti visus 
•ytus. O kaip iš tikrųjų 
ai sustovi?

šį la
įskiep
reika

Labai blogai. Dar tiktai 
apie 20 procentų amerikiečių 

tuos reikalingus skie-

kaltas? Kur apsileidi-Kas 
mas?

Pan 
pijimo programa labiausiai 
šlubuoja didmiesčiuose. 
Daug 
siuosę miesteliuose bei kai
muose.

Reikia žinoti, kad skiepiji
mas Atliekamas nemokamai. 
Bet, žinoma, daug amerikie
čių skeptiškai žiūri į skiepų 
efektingumą kovoje su “flu”, 
ir šia paslauga nesinaudoja.

eigūnai sako, kad skie-

geriau sekasi mažuo-

NANCY HART
Raney Hart buvo nemokinta, bet aistri laisvės mylėto- 

ja, kuri net savo vyrą uz nesiskubimmą kovon uz laisvę 
pavadino “prastu ramsčiu/’ o priešams Elbert apskrityje, 
Georgia, pridarė bėdos. Apie ją istorikas rašė:

“Vulgariška ir beraštė, bet svetinga ir vertinga moteris 
patrijotė... negraži, žvaira, plačia, kampuota burna, 
gramėzdiškos figūros, rupiai kalba ir nevykusių judesių, 
bet turi moters širdį savo draugams, nors jos širdis tigro 
ar Katrinos Montour priešams jos krašto ...”

Kartą prašomą pagamint priešų oficieriams valgį, jinai 
atsakė, kad ji nevirs tiems, kurių kariai viską nuo jos iš
plėšė. O kada jie nušovė paskutinį jos kalakutą ir atnešę 
virtuvėn įsakė išvirti, tai ji taip vilkino, kad nuėjusios 
vandens parnešti mergiščios-dukters paduotas signalas 
duotų apylinkėj besislapstantiesiems vyrams progą gerai 
prisirengti ir neprašytus svečius užpulti.

Priešus susodinus valgyti, Nancy Hart, bėginėdama pro 
šalį su patarnavimais, po vieną išstumdinėjo lauk jų šau
tuvus. O kada jie pamatė ;jos siekį, ji stvėrusi dar nenu
slėptą šautuvą įsakė jiems nesijudinti iš vietos, nes kitaip 
nušaus. Vienas nepaklausė ir krito ant vietos negyvas. 
Kiti išsigandę tūlą laiką stovėjo. Paskiau susitarę visi 
vienu kartu šoko atimti šautuvus. Dar vieną ji ant vie
tos nušovė, o .kitus išlaikė iki vyras su kaimynais pribuvo. 
Likusius priešus vyrai pakorė, kadangi Mrs. Hart patvar
kė, jog sušaudymas toriams per geras.

šis buvo ne vienintelis iš jos partizaniškų žygių.
Panašiose partizaniškose kovose su priešu pasižymėjo 

labai daug moterų. Vienos iš jų, kaip Mrs. Hart, laimin
gai išliko, kitos už tai atmokėjo savo ir šeimos gyvastimis, 
bet neapykanta priešui ir meilė laisvei akstino jas kovoti, 
nežiūrint asmeniškų aukų.

Rebecca Motte iš Charlestown, So. Carolina, leido su
deginti savo namus, kad apsupti ir sunaikinti priešus.

Catharine Schuyler padegė savo kviečių laukus prie 
Albany, kad nepatektų priešams.

Carlos Andres Perez
tų Partijos sekretorius Leo
nidas Brežnevas, prezidentas
Nikolai Podgorny ir premje
ras Aleksei Kosygin.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
CALIFORNIJOJE

Ferndale, Cal. — Šiaurinė
je Californijos dalyje lapkri
čio 26 dieną įvyko žemės

Tas parodo didelį ryšių 
tarp Venezuelos ir Tarybų 
Sąjungos pagerėjimą.

Denver. — Nacionalinė 
Miestų Lyga kreipiasi į iš
rinktąjį prezidentą Jimmy 
Carter, kad jis, užėmęs prezi
dento vietą, tuojau paskirtų 
pusketvirto bilijono dolerių 
viešiesiems darbams did
miesčiuose. Tas padėtų su
mažinti nedarbą.

drebėjimas. Laimė, kad jis 
buvo vienas lengvųjų, todėl
nepaliko jokių nuostolių. Ta
čiau paliestos apylinkės gy
ventojai, žinoma, buvo smar
kiai sujaudinti.

San Francisco, Cal.
kovą už Čilės 
politinių kalinių 
LAISVŲ

Lapkričio 19 dieną Union 
Continuations Committee su-

CATHARINE GREENE
Mrs. Catharine Greene, generolo žmona, bene buvo pir

moji moteris susirūpinus kariams priežiūra, gydymu ir 
patogumais. Revoliucijos karui kilus, ji savo namus už
leido ligoninei, o pati išėjo su armija, kur prisiėjo pergy
venti visokių padėčių, tame skaičiuje ir sunkiąją žiemą 
prie Valley Forge. Daug kitų moterų pasekė ją, padėda
mos mobilizuoti mitybą, gydymą ir švelninti nejaukią ap
linkumą.

Gimus ir augus kveikeriškoj ir darbingoj atmosferoj 
Rhode Islande, Mrs. Greene negalėjo pakęsti tuščio pui
kavimo ir veltėdžiavimo, tad protarpiais patekus į pie
tines valstijas tarp vergais ir tarnais apsistačiusių ponių, 
ji piktinosi tomis, kurios net tais kritiškais laikais dar 
rado laiko ir ištekliaus ponauti. Laiške savo draugei Miss 
Flagg ji rašė:

“Jeigu manai būti gyventoja šio krašto, nemanyk apsi
sėsti su savo virbalais; priešingai, turėsi pusę savo laiko 
praleisti pasigraiinimui, vieną ketvirtadalį atlikti ir pri
imti vizitus, kitą ketvirtadalį barimui tarną, su kartkarti- 
niu kietu plumpt per galvą; arba giedodama, skaitydama,

PAKĖLĖ
PLIENO KAINA

Trys didžiosios plieno ga
mybos korporacijos — 
United States Steel, Bethle
hem Steel Corporation ir 
Republic Steel Corporation 
pakėlė plieno kainą šešiais 
procentais. Valdžia nesiprie
šina. Tuojau šias korporaci
jas paseks ir kitos. Neišven
giamai pakils kainos ant visų 
kitų prekių.

PAKARTOJO
PASMERKIMĄ IZRAELIUI

Nairobi, Kenya. — Jungti
nių Tautų Apšvietos, Mokslo 
ir Kultūros Organizacija 
(UNESCO) pakartojo pir
miau priimtą savo pasmerki
mą Izraeliui už jo vedamas 
represijas iš arabų užgrobto
se žemėse. Rezoliucijoje taip
gi smerkiami Jeruzalėje iz
raeliečių atliekami, kasinėji
mai ir kitokie darbai, kurie 
pakeičia šio istorinio miesto 
charakterį.

Susirinkimas taipgi nutarė 
nebeteikti Izraeliui kultūri
nės pagalbos, kol jis nepakeis 
savo politikos Jeruzalėje.

Iš kitos pusės, už tokius 
žygius prieš Izraelį, Jungti
nės Valstijos nutraukė teiki
mą finansinės pagalbos 
UNESCO. Iki šiol šios Jung
tinių Tautų įstaigos visą ket
virtadalį išlaidų padengdavo 
Amerika.

ruošė pobūvį (vakarienę) už 
Čilės politinių kalinių išlaisvi
nimą. Nors įėjimas buvo $6 
asmeniui, bet susirinko gra
žios publikos. Mat, parengi
mo garbingas tikslas — su
kelti finansų kovai prieš Čilės 
fašistinį kruviną režimą.

Archie Brown, Jungtinių 
Amerikos Valstijų BATUC 
Committee lyderis, trumpoje 
kalboje
dėtį. Jis nurodė, kaip viso 
pasauli 
ninkai
Čilės liaudies išsilaisvinimą iš
fašistinio režimo. Jis taip pat 
į publi 
kovai p 
liepimas buvo labai gražus. 
Buvo tokių, kurie aukojo ir 
po šimtinę.

Be to, Archie Brown nuro
dė, kad bus naujojo preziden
to Jimmy Carter reikalauja
ma, kad jis sulaikytų militari- 
nę, ekonominę bei finansinę 
Čilės militaristų fašistiniam 
režimui

apibūdino Čilėje pa-

o organizuoti darbi- 
šiandien kovoja už

<ą kreipėsi aukų tai 
aremti. Publikos atsi-

pagalbą. •
J. Kamarauskas

Miami, Fla.
Lapkričio 15 d. staiga mirė 

Izabelė 
nė), sui 
žiaus. 
' Liude 
ir Eugene.

Klubo vardu sūnums ir jų 
šeimoms bei visiems jos arti
miesiems reiškiu giliausią 
užuojautą. N. lešmantienė

Jachim (Jakimavičie- 
laukus 81 metų am-

syje liko sūnus Halas

Philadelphia, Pa.
NUOSTOLINGAS 
“STEBUKLAS”

Šis didmiestis vadinamas ir 
“Broliškos Meilės” miestu. 
Pennsylvanijos valstija turi 
taip vadinamus “mėlynuo
sius” įstatymus, draudžian
čius daug ką veikti sekmadie
niais. Bet stebuklingų įstaigų 
kol kas neturime.

Liepos mėnesio pradžioje 
Amerikos Legionieriai suva
žiavo į Bellevue-Stratford 
viešbutį laikyti savo suvažia
vimą. Kaip paprastai, jie ten 
nakvojo, valgė, gėrė, balia- 
vojo. Bet įvyko baisi katas
trofa. Staiga mirė 29 svečiai 
legionieriai ir 151 skaudžiai 
susirgo. Šią katastrofą ko
mercinė spauda paskelbė ma
žomis eilutėmis, kuo mažiau
sia minėdama viešbučio pava
dinimą.

Tyrinėtųjų pribuvo net iš 
Washihj^lPno. Žmonėms rūpi 
žinoti, kasgi čia kaltininkas. 
Bet komisijos jo nesuranda. 
Amerikos legionieriai irgi ne 
kokie skurdžiai. 29 narių 
staigi mirtis ir nėra kaltinin
ko . Vietinių ir valstybinių 
daktarų nuomonė pasidaliju
si: Vieni sako, kad čia įvyko 
‘‘stebuklas”, o kiti teigia, kad 
kalta misteriška bakterija, 
apie kurią žinių neturime. 
Bet kaip čia buvo, kad toji 
“misteriška” bakterija nieko 
kito nekliudė, o tiktai legio
nierius?

O prabėgus keturiems mė
nesiams po katastrofos, vieš
bučio savininkai paskelbė, 
kad jie visai uždaro viešbutį, 
ir apie 400 darbininkų išmeta 
iš darbo, nes viešbučio admi
nistracija per šį laiką turėjusi 
425 tūkstančius dolerių nuo
stolių!

Viešbučio savininkais yra 
Bankers Securities Corpora
tion. Viešbučio svečiai visuo
met pareidavo iš turtingosios 
klasės. Jeigu legionierių žu
vimas tik “mistiškas” stebuk
las, tai 400 darbininkų labai 
skaudus “stebuklas”!

Bellevue-Stratford viešbu
tis statytas prieš 72 metus 
ant kampo Broad ir Walnut 
gatvių. Buvo žinomas kaipo 
brangiausias viešbutis šiame 
mieste. Tas tik parodo, kad ir 
turčiai “Stebuklų” nemėgsta 
— traukiasi kad ir nuo savųjų 
ponų viešbučio savininkų, pa
naudojusių “stebuklą” prieš 
Amerikos Legionierius . . .

R. M.

Binghamton, N.Y.
MŪSŲ LIGONIAI

Praeitą savaitę sumaniau 
aplankyti Juzę Navalinskie- 
nę, kuri, kaip žinia, gyvena 
Willy Point Nursing Home. 
Kaip ir pirmiau, ji gerai 
nusiteikusi. Apklausinėjo 
apie visus pažįstamus. Palin
kėjo Viso gero.

Taipgi norėjau aplankyti 
Helen Žukienę, bet negalėjau 
prisibelsti, tai paskambinau 
jos seseriai Paulinai Jasilio- 
nienei. Ji pasakė, kad Helen 
serga ir pas ją^guli lovoje.

Taipgi jau du mėnesiai 
serga L. Mainionis, bet jį 
aplankyti neteko. Jis gyvena 
pas sūnų ir aš neturiu jo 
adreso.

Jums visiems linkiu atgauti 
sveikatą. Jonas Vaicekauskas

Reading, Pa.
Lapkričio 24 d. čia nuo 

širdies priepuolio, ligoninėje 
išgulėjęs 12 savaičių, mirė 
Kazimieras Zambusevičius, 
sulaukęs 83 metų amžiaus. 
Paliko liūdinčią žmoną, kuri 
taip pat nebetvirtos sveika
tos, ir draugus. Pagal velio
nio prašymą, jo kūnas buvo 
sudegintas. Laidotuvės buvo 
privatiškos.

Kazimieras Zambusevičius 
buvo susipratęs, pažangus 
lietuvis, “Laisvės” skaityto
jas ir rėmėjas.

Mūsų giliausia užuojauta 
Kazimiero žmonai Antaninai. 
O velioniui amžinos ramybės.

SAN FRANCISCO, CAL

DR. HOLLAND ROBERTS 
MIRTIS

Spalio 22 dieną po ilgos 
ligos mirė Dr. H. Roberts, 81 
metų amžiaus. Velionis buvo 
ilgametis American-Russian 
Instituto prezidentas ir bu
vęs Stanfordo Universiteto 
profesorius bei mokslininkas, 
kuris nemažą dalį savo am
žiaus pašventė kovai už pa
saulinę taiką, ir kuris iki savo 
gyvenimo paskutiniųjų dienų 
ragino siekti draugystės ry
šių su Tarybų Sąjunga ir 
kitomis socialistinėmis šali
mis. Dr. Roberts daug kartų 
lankėsi Tarybų Sąjungoje, 
taip pat vieną kartą ir Lietu
voje.

Praeitais metais jam suka
kus 80 metų amžiaus, Tarybų 
Sąjunga sveikino jį ir suteikė 
jam aukščiausią atžymėjimą. 
Taipgi Tarybų Lietuvos vy
riausybė prisiuntė jam spe
cialiai išaustą nepaprastai 
gražią juostą, sveikinant jį. 
Net ir mūsų Amerikos prezi
dentas Fordas prisiuntė jam 
sveikinimą už ilgametę veiklą 
už palaikymą abiejų šalių 
taikingo sugyvenimo.

Jubiliejiniai atžymėjimai
Lapkričio 13 dieną Ameri

can-Russian Institutas, kuris 
čia gyvuoja nuo 1932 metų, 
surengė Tarybų Sąjungos 59 
ir JAV 200 metų gyvavimo 
sukakties paminėjimą. Minė
jimas įvyko First Unitarian 
Church, 1187 Franklin St. 
Pirmininkavo Dr. Carlton 
Goodlett.

Visų pirma buvo paprašy
tos skaitlingos publikos atsi
stoti ir vienos minutės tyla 
pagerbti Instituto prezidento 
Dr. H. Roberts atminimą. Po 
to buvo iškviestas Velionio 
asmeniškas draugas Harry 
Bridges, International Long
shoremen’s Unijos ilgametis 
prezidentas, tarti žodį. 
Bridges yra aplankęs Tarybų 
Sąjungą. Jis pasveikino šio 
renginio dalyvius ir trumpai 
apibūdino Jungtinių Ameri
kos Valstijų problemas. Pas
kui pirmininkas iškvietė tris 
jaunus studentus, kurie vasa
ros metu pagal JAV ir Tary-

bų Sąjungos kultūrinių mai
nų programą, gavo progą 
lankytis Tarybų Sąjungoje. 
Jais buvo: Tammy Brans
ford, Marin College studentė; 
Gerald Wong (kinietis), San 
Francisco valstijos universi
teto studentas. ir Jose Zape- 
da, kompiuterių technikas. 
Studentų kalbos buvo trum
pos. Jie sakė, kad jų visa 
viešnagė Tarybų Sąjungoje 
buvusi labai įdomi ir neuž
mirštama. Jaunuolius stebino 
tarybinių miestų puiki švara 
ir jū gyventojų šiltas draugiš
kumas. 0 ypač studentę 
Tammy labai sužavėjo Lenin
gradas ir tas nuostabusis 
Ermitažo Muziejus. Be to, 
Tammy sakė, kad Tarybų 
Sąjungos žmonės labai nori 
draugiškų santykių su Ame
rika.

Sekantis kalbėtojas buvo 
Mike Davidow, kuris Tarybų 
Sąjungoje gyveno šešerius 
metus ir parašė knygą “Cities 
Without Crisis”. Davidow 
trumpais bruožais nušvietė 
Tarybų Sąjungos žmonių gy
venimą. Po jo kalbėjo Vivian 
Hallinan iš Women’s Interna
tional League. Ji pateikė 
išsamią kalbą apie moterų 
kovas už taiką. Toliau sekė 
televizijos ir radijo artistai 
John Randolph ir Sarah Cun
ningham, kurie atliko drama
tišką skaitymą.

Siame minėjime dalyvavo 
iš Tarybų Sąjungos 20 asme
nų turistinė grupė, suside- 
dedanti iš įvairių profesijų 
žmonių. Jų tarpe buvo ir 
vienas lietuvis iš Kauno — 
Kęstutis Džidolikas, mašinų, 
statybos direktorius ir tech
nikinių mokslų kandidatas. 
Be to, publika turėjo malonią 
staigmeną, nes šioje grupėje 
buvo labai žymus Tarybų 
Sąjungos operos dainininkas 
Vladimir A. Magorin, kuris 
savo labai gražiai skambančiu 
balsu sužavėjo visus daly
vius. Net teko išgirsti iš 
publikos jšsireiškimus, kad 
operos solisto Magorino pui
kus, aukštai išlavintas balsas 
primenąs buvusį didįjį daini
ninką Šaliapiną. Magorin su
dainavo keturias dainas, vie
na kurių buvo populiari daina 
“Old Man River”. Luisa A. 
Khmelnitskaja, koncertų pia
nistė, akompanavo Magori- 
nui ir dar pati gražiai padai
navo porą dainų.

American-Russian Institu
tui šiame renginyje su pasiža
dėjimais buvo sudėta apie 14 
šimtų dolerių. Primintina, 
kad prie šių aukų prisidėjo ir 
San Francisco ir Oaklando 
LLD kuopos, paaukodamos 
po $50, o su aukomis nuo 
pavienių narių, susidarė arti 
dviejų šimtų dolerių.

Vienu žodžiu, šis jubilieji
nis renginys buvo sėkmingas.

L-ma

KANAI
Graži Moterų 
Klubo popietė I

Toronto. — Lapkric 
dieną popiet Toronto 
vių Moterų Klubas 
gražų pobuvj. Sjo pJ 
centre buvo viešnia iš I 
to, a d v o k a tė S t e fa n i j a 
tė (su ja ta pačia n 
atvyko ir jos mamytė, 
ir M a ik i s ir Petronėlė j 
kai. Taigi, turėjome nei 
ris svečius iš 1 )et roito).

Pirmiausia, Stefanil 
rontiečius laba) graži 
sveikino, pa reikš d a m a, 
jau seniai troško 11 
lankytis. Viešnią torori 
pasveikino energingu I 
plojimu. Po to ji pare! 
mą, kurį ji susuko kl 
Lietuvą ir Lietuvoje. 1 
buvo ne tik tuo įdomi! 
parodė labai daug I 
vaizdų, bet ir tuo, 11 
buvo įgarsintas, t Film J 
nukentėjo dėl to, kai 
buvo nepakankamai J 
sinta, šviesa veržėsi pi 
gus). Ji gražiai aiškinti 
mus vaizdus, o prie to I 
muzika pritaikyta. I 
manyti, kad tokio ii Imi 
minimas jai nemažai kl 
Tas rodo didelį jos iri 
parodyti tautiečiams I 
Lietuvos gyvenimo vi 
Prie to, ji parodė d J 
filmą, Lietuvos studl 
mintą. Programa užėil 
2 valandų laiko. Jos pal 
timą torontiečiai labail 
no. I

Taipgi dalyvavo J. J 
kas su žmona iš Hamill

Po filmų, buvo pasij 
mas. Klubo narės, 11 
nė, J. Kuisienė, 0. \| 
nė, U. Sasnauskienė, I 
kienė, A. Guobienė I 
Ylienė paruošė skarl 
gių, kavutės. Visi <1 
skaniai pasivaišino. I 
vaišių sekė draugiški 
kalbėjimas su \ iešnil 
svečių iš Detroito. I

Moterų klubas ir J 
kurie šiame pobūvyje I 
vo, širdingai dėkoja I 
tiečiams, kad jie mul 
kė, o ypatingai dėkojl 
nijai. Jie savo mašinai 
žė filmus ir prožekt® 
tikrai labai gražiai pa.® 
torontiečių malonumi®

Komitetas taipgi 1.1 
kingas toms draugė® 
rios namuose pagan® 
kandžiams m a i st ą, I 
skanėsių, kuriais visi I 
pasivaišino. I

Klubo K ore s pi

SOUTH BOSTON, MASS.

PADĖKA
Lapkričio 7 d., mirus mano mylimai motinai Suzanna 

Shukis (Chaplik), nuoširdžiai dėkoju giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, kurie atsilankė į šermeninę ir 
palydėjo į paskutinius namus. Ji per pastaruosius 
dvejis metus sunkiai sirgo ir dabar ilsisi amžinu 
miegu.

Širdingai dėkoju už gėles, simpatijos atvirukus ir už 
visas kitas asmeniškas užuojautas bei paslaugas. 
Dėkoju už aukas, kurios buvo man priduotos, kad 
perduočiau į Joslin Diabetes Foundation (Research), 
kur gal jų darbas pagelbės surasti cukrinei ligai būdus 
išnaikinti.

Giliai esu dėkinga mano antrai motinai Petrūnei 
■Žukauskas, kuri tiek daug pagelbėjo man ir dažnai 
lankė mano motiną. Jos dukrai Helen Bond dėkoju už 
gražius ir širdingus žodžius daug kartų ištartus, 
pataisyti nuotaikai. Mano vyrui Frank noriu tarti ačiū 
už jo kantrybę ir supratimą, kai ėjau pas Mamą kas 
vakarą per paskutinius dvejus metus, ją pavalgydinti 
ir paguosti.

Nuoširdžiai dėkoju Stanley Rainardui už atsisveiki
nimo kalbą šermeninėje ir kapinėse, taip pat’ir Joseph 
Lubin šermeninių direktoriui už gražių patarnavimą.

OLGA SHUKIS GRAHAM

Windsor, Ont
Skersai Detroito u 

dasi miestas Windso: 
riame gyvena daug p 
lietuvių. Spalio 22 
Grace ligoninėje min 
soro pažangus lietuvi 
Marcinkevičius, k;. 
siems buvo žinom; 
Charles Martin. Jis 
metų amžiaus, neved 
lionis buvo pažangus 
skaitė Kanados “iJ 
Balsą" ir New York 
vę”.

Iš Lietuvos at važią 
metais ir visą savo g j 
praleido tarpe pažand 
vių. Jis buvo toks 
pažangus lietuvis, k;J 
jis neturėjo progos 
JAV — jam kelias 
buvo uždarytas dėl j 
nių pažiūrų. I

Jis sirgo plaučių 1 
mirė nuo širdies pr| 
Jo geri draugai Si 
Emilija Baltuliai jį J 
ligoninę, ji prižiūrėjl 
mirus, sutvarkė visi 
tuves. I

Laidotuvių apeigJ 
Morris Funeral Įlomi 
25 dieną j koplyčią J 
nepapr as t ai d a u g Al 
ir Detroito liet u vių I 
Čioje ir Green Lawn I 
al Gardens kapinėse |
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KANADOS ŽINIOS
Graži Moterų 
Klubo popietė

Toronto. — Lapkričio 21 
dieną popiet Toronto Lietu
vių Moterų Klubas turėjo 
gražų pobūvį. Šio pobūvio 
centre buvo viešnia iš Detroi
to, advokatė Stefanija Masy- 
tė (su ja ta pačia mašina 
atvyko ir jos mamytė, taipgi 
ir Maikis ir Petronėlė Stunč- 
kai. Taigi, turėjome net ketu
ris svečius iš Detroito).

Pirmiausia, Stefanija to- 
rontiečius labai gražiai pa
sveikino, pareikšdama, kad ji 
jau seniai troško Toronte 
lankytis. Viešnią torontiečiai 
pasveikino energingu rankų 
plojimu. Po to ji parodė fil
mą, kurį ji susuko kelyje į 
Lietuvą ir Lietuvoje. Filmas 
buvo ne tik tuo įdomus, kad 
parodė labai daug gražių 
vaizdų, bet ir tuo, kad jis 
buvo įgarsintas. (Filmas kiek 
nukentėjo dėl to, kad salė 
buvo nepakankamai aptam
sinta, šviesa veržėsi pro lan
gus). Ji gražiai aiškino mato
mus vaizdus, o prie to buvo ir 
muzika pritaikyta. Reikia 
manyti, kad tokio filmo paga
minimas jai nemažai kainavo. 
Tas rodo didelį jos troškimą 
parodyti tautiečiams naujos 
Lietuvos gyvenimo vaizdus. 
Prie to, ji parodė dar kitą 
filmą, Lietuvos studijų ga
mintą. Programa užėmė virš 
2 valandų laiko. Jos pasišven
timą torontiečiai labai įverti
no.

Taipgi dalyvavo J. Aršaus- 
kas su žmona iš Hamiltono.

Po filmų, buvo pasivaišini- 
mas. Klubo narės, L Rukie- 
nė, J. Kuisienė, 0. Vilkelie
nė, U. Sasnauskienė, A. Poš
kienė, A. Guobienė ir A. 
Ylienė paruošė skanių val
gių, kavutės. Visi dalyviai 
skaniai pasivaišino. 0 po 
vaišių sekė draugiškas pasi
kalbėjimas su viešniomis ir 
svečių iš Detroito.

Moterų klubas ir visi tie, 
kurie šiame pobūvyje dalyva
vo, širdingai dėkoja detroi- 
tiečiams, kad jie mus atlan
kė, o ypatingai dėkoja Stefa
nijai. Jie savo mašina atsive
žė filmus ir prožektorių. Ji 
tikrai labai gražiai pasiaukojo 
torontiečių malonumui.

Komitetas taipgi labai dė
kingas toms draugėms, ku
rios namuose pagamino už- 
kandžiams maistą, iškepė 
skanėsių, kuriais visi dalyviai 
pasivaišino.

Klubo Korespondentė

Windsor, Ontario
Skersai Detroito upę ran

dasi miestai Windsoras, ku
riame gyvena daug pažangių 
lietuvių. Spalio 22 dieną 
Grace ligoninėje mirė Wind- 
soro pažangus lietuvis Kazys 
Marcinkevičius, kuris vi
siems buvo žinomas kaip 
Charles Martin. Jis buvo 75 
metų amžiaus, nevedęs. Ve
lionis buvo pažangus lietuvis, 
skaitė Kanados “Liaudies

kinimo kalbą pasakė Stefani
ja Masytė. Grabnešiai buvo 
windsorieciai Antanas Gegž- 
na, Petras Karalius, Charles 
Šankus, Jurgis Kuodis, An
tanas Rimša ir Petras Radze
vičius. Po laidotuvių draugai 
Baltuliai visus pakvietė pietų 
į Canada Tavern, 5923 Te
cumseh Road East, kur buvo 
patiekti skanūs pietūs.

Ir ne tik šiais pietumis 
draugai Baltuliai norėjo ve
lionio Charles Martin atmini
mą pagerbti, bet tuo pat 
tikslu aukojo po $50 “Vilniai” 
ir “Laisvei”. Buvo gražios 
laidotuvės ir draugai Baltu
liai viską sutvarkė kuo pui
kiausiai.

Lai Tau, Kazimierai, būna 
lengva Windsoro žemelė!

Stefanija

Montreal, Que.
LIGONIAI

J. Tamasionienė randasi 
Reddy Memorial ligoninėje.

R. Kavalevičius staigiai iš
vežtas į Verdun General ligo
ninę.

G. Taruška netikėtai su 
mašina perpjovė ranką, turė
jo kreiptis į Verdun General 
ligoninę.

J. Ležinskas, išvežtas į R. 
Viktorijos ligoninę.

Linkiu ligoniams greit pa
sveikti.

IŠVYKO - ATVYKO
M. 0. Bendžaitytės, P. 

Bendžaitienes dukrelės, išvy
ko į Angliją, Londoną, pra
leisti gražaus laiko.

S. H. Virbalai išvyko į 
Bostoną atšvęsti sūnaus gim
tadienį.

A. Šiuplevičienės sesutė su 
dukrele atvyko iš Philadel- 
phijos aplankyti sunkiai ser
gantį švogerį P. Šiuplevičių.

Laimingos viešnages.
MIRĖ

Po trumpos ligos mirė Ado
mas Judickas, 74 m. Paliko 
nuliūdime T. Lietuvoje žmo
ną, 2 sesutes. Kilęs iš Augli
ninkų Kaimo, Prienų rajono, 
Jezno valsčiaus. Į Kanadą 
atvyko 1929 m. Kadangi arti
mų čia neturėjo, tai laidotu
vėmis rūpinosi A. Dagilius.

Lapkričio 13 d. po trumpos, 
bet sunkios ligos mirė Adelė 
Švedytė (Botyrienė), 74 m. 
Paliko nuliūdime vyrą Petrą, 
tris sesutes ir du brolius T. 
Lietuvoje, taip pat artimus ir 
daug pažįstamų. Velionė bu
vo ilgametė Sūnų ir Dukterų 
Draugijos narė.

Kilusi iš Bajorų Kaimo, 
Vilkaviškio apskričio. Į Kana
dą atvyko 1927 m.

Artimiesiams gili užuojau
ta, o velioniems lai būna 
lengva Kanados žemelė.

GAVO ŽINIĄ
P. Petronis gavo liūdną 

žinią iš T. Lietuvos, kad ten 
mirė jo mylimas brolis Pane
vėžietis.
.Užuojauta Petronių šeimai.

J-na

Vienas iš daugelio tokių vaizdų

Spalio 14 d., kaip žinia, Kanados darbo unijos pravedė 
vieno protesto prieš valdžios politiką streiką. Apskaitoma, 
kad jame dalyvavo daugiau kaip milijonas darbininkų. Šioje 
nuotraukoje pavaizduojamas tiktai vienas streikierių susi
rinkimas.

vo šias dainas: “Ar tu žinai” 
ir “Malūnas”. Duetas — dai
navo Augustinas Iešmantą ir 
May Gabrėnienė. “Ar atmeni 
laiką, mielas”, “Plaukia sau 
laivelis” ir “Vėl berželiai šla
ma”. Duetas — A. Iešmantą 
J. Zacharka: “Paleisk tėveli 
lankon žirgelį” ir “Negerk 
broleli Trečios’’. Pabaigai 
dainavo kvintetas: “Dainos 
mūs skamba”, “Kur Nemu
nas teka”, “Aušta vasaros 
rytas” ir “Tėvynė Lietuva”.

Dainų programa buvo įvai
ri ir įdomi, dainininkai parti
jas atliko žavingai, meistriš
kai.

Publika jų dainavimą paly
dėjo gausiais ir nuoširdžiais 
aplodismentais. Valys Bun- 
kus miamiečiams už gražias 
dainas širdingai dėkojo. Lin
kiu, sakė, kad mūsų bendra
vimas meno srityje ir asmenį-

MIAMI, FLA.

PADĖKA
Noriu išreikšti širdingą padėką visiems mane 

lankiusiems ligoninėje bei prisiuntusiems atvirukus.
Dėkoju visiems L. S. K. draugams už nuoširdumą.
Mano sveikata žymiai pagerėjo ir jau neperblogiau- 

siai matau. Tikiu, kad ir vėl teks greitai susitikti su 
visais ir bendrauti kaip ir pirmiau.

JOHN ANDRIUS

MIAMI, FLORIDA

ST. PETERSBURG, FLA.
Lapkričio 6 d. LSC salėje 

įvyko LLD 45 kp. susirinki
mas. Jį pravedė kuopos pir
mininkė Adelė Pakalniškie
nė. Pirmiausia buvo' tylos 
minute pagerbti mirusieji 
kuopos nariai — Ona Pąlio- 
nienė, Leo Valanchius ir Vik
toras Valey. Toliau sekė val
dybos raportai. Adelė Pakal
niškienė pranešė, kad rugsė
jo mėnesį kuopa turėjo du 
sėkmingus parengimus ir įtad 
į kuopą įsirašė trys nauji 
nariai. Taipgi, priminė, kad 
lapkričio 25 d. (Padėkos Die
ną) bus kuopos parengimas.

Finansų sekr. Julė Andriu
lienė pateikė kuopos finansų 
stovį. Iždininkas P. Alekna 
sutiko su sąskaita.

Iš renginių komisijos p 
nešimą pateikė P. Alekna ir 
P. Mockapetris. Visi pranėši- 
mai priimti, susirinkimą pa
baigus šeimininkė pateikė 
pietus. Po pietų Dainos Mylė
tojų choras padainavo kelėtą 
dainelių. Vadovavo Adelė Pa
kalniškienė. Toliau sekė šo
kiai.
KLUBO VEIKLA

ad 
ie-

ra-

Susirinkimą pabaigus visi 
buvo pavaišinti pietumis. Po 
pietų V. Bunkus pranešė, kad 
šios dienos popietė bus nepa
prasta, nes įvyks žiemos 
sezono atidarymas. Progra
mą pildys dainininkai iš Mia
mi, Fla. Jis pristatė Adelę 
Pakalniškienę vesti progra
mą.

Adelės Pakalniškienės va
dovybėje Dainos Mylėtojų 
choras padainavo tris daine
les. Toliau pristatė Nataliją 
lešmantienę. Ji pasveikino 
pobūvio dalyvius, dėkojo klu
bo valdybai už pakvietimą ir 
vaišes. Toliau sekė dainos, 
May Gabrėnienė dainavo solo 
“Saulutė raudona”, ir “Ant 
ežero bangų”, muz. Šimkaus. 
Augustinas Iešmantą solo: 
“Sūnau”, muz. Abariaus, “Oi 
laukiau laukiau” ir “Pamylė
jau vakar”, muz. S. Šimkaus. 
Trietas — Natalija, Marytė ir 
May: “Oi neklauskie tu širdu
žės”, “Aš Tavęs tik noriu” ir 
“Ievužė”.

Marytė Nevins akordeonu 
sau akomponavo. Ji padaina-

nė draugystė pasilaikytų dar 
ilgai.

Taip pat dėkojo Dainos 
Mylėtojų chorui ir Adelei 
Pakalniškienei už vadovybę, 
pianistam Helenai Janulis ir 
Walteriui Žukui už akompa- 
navimą dainininkams, publi
kai už skaitlingą atsilanky
mą.

Inž. Antanas Gabrėnas pa
baigai tarė keletą žodžių. 
Sakė: Malonu, kad mūsų 
idėjos ir bendri siekiai palai
ko tarp mūsų draugystę. 
Linkiu jums sveikatos ir sėk
mingai darbuotis pažangiaja
me judėjime.

Toliau sekė šokiai prie ge
ros muzikos ir draugiški po
kalbiai.

PRANEŠIMAS
Gruodžio 4 d. įvyks LLD 45 

kp. susirinkimas. Bus renka
ma valdyba 1977 m. Pradžia 
10:30 vai. ryto.

Gruodžio 11 dieną klubo 
susirinkimas. Taip pat bus 
renkama valdyba 1977 m. 
Pradžia 10:30 vai. ryto, pie
tūs 12 vai. Įvyks LSC salėje, 
314-15 Avė.,South.

Prašom visus dalyvauti.
V. Bunkienė

VĖL NETEKOME 
GERO DRAUGO

Trečiadienis, lapkričio 17 
— tai LLD 75 kuopos pietūs 
ir susirinkimas buvo skirtas 
išreikšti mirusio Prano 
Kvietko žmonai Mariutei liū
desio momentu širdingą 
užuojautą nuo visų sueigos 
dalyvių.

Pranas ir Mariutė Kvietkai 
yra ilgamečiai LLD ir kitų 
pažangiųjų organizacijų na
riai, mūsų spaudos skaityto
jai ir rėmėjai. Velionio žmona 
M. Kvietkienė savo vyro 
atminčiai aukojo pietus LLD 
kuopos nariams ir svečiams. 
Ji atnaujino “Laisvės” ir “Vil
nies” prenumeratas ir abiem 
laikraščiam aukojo po $25. 
LLD kuopos susirinkimas iš
reiškė pagarbą mirusiems na
riams ir linkėjimus ilgiausių 
metų M. Kvietkienei šio liū
desio momentu.

Pranas Kvietkas (Kviet- 
kauskas) gimė 1886 metais 
Lietuvoje. Jo tėvai išaugino 
nemažą šeimą - tris brolius 
ir tris sesutes. Kaip visiems 
tų laikų mažažemiams val
stiečiams, taip ir Pranui jau
natvėje teko piemenauti ir 
bernauti pas turtinguosius 
ūkininkus. Žinoma, taip ir 
Pranas senoje Lietuvoje ne
turėjo progos siekti aukštes
nio mokslo, bęt pramoko 
skaityti ir rašyti^Jis buvo 
darbštus ir gabus darbe.

Kaip sakoma, didesnio duo

nos kąsnio ieškodamas, 1912 
metais Pranas Kvietkas emi
gravo į JAV. Čia jis veik visą 
darbingą gyvenimą praleido 
Mass, valstijoje, Bostone ir 
jo apylinkėje.

Pranas dirbo įvairiose pra
monės įmonėse, paskiau ati
darė nuosavą parduotuvėlę. 
Bet visuomet jis buvo pažan
gaus darbininkų judėjimo 
eilėse. Priklausė LSS ir kito
se lietuvių organizacijose. 
Susitaupęs dolerių, Pranas 
1933 metais ir jo pirmoji 
žmona grįžo Lietuvon, tikė
dami, kad buržuazinėje “ne
priklausomybėje” galės lai
mingai gyventi. Bet tos lai
mės smetoninėje Lietuvoje 
Kvietkai nerado — grįžo 
Amerikon visam gyvenimui.

Tačiau laikas bėgo, 1960 
metais mirė Prano Kvietko 
pirmoji žmona — Pranas liko 
vienas, jaunųjų palikuonių 
Kvietkai nesusilaukė. Pranas 
vėl buvo laimingas, kai jis 
sutiko antrą gyvenimo drau
gę pažangietę Marytę. Su 
Maryte Pranas laimingai gy
veno iki mirties.

1965 metais Pranas ir Ma
rytė Kvietkai apsigyveno 
Floridoje. Miamyje jie įsikū
rė nuosavos namuos, čia jie 
įsijungė į LLD ir LSK veiklą. 
Prano gyvenimo kelionė tru 
ko virš 90 metų. Marytė 
Kvietkienė ir dabar dalyvau 
ja mūsų sueigose. į/r.kirne jai 
ilgiausių metų. \ . Bovinas

Lapkričio 13 LSC salėje 
įvyĮw klubo susirinkimas. Jį 
pravedė klubo prez. Valys 
Bunkus. Pirmiausia tylos mi
nute buvo pagerbti klubo 
mirusieji nariai Ona Palionie
nė, Leo Valanchus ir Vikto-

MIAMI BEACH, FLORIDA

Mirus

ViolaZutra
Reiškiame gilia užuojauta vyrui Juozui, dukrai Gene 

Peterson ir šeimai, giminėms ir draugams.

OLGA ir FRANK GRAHAM
South Boston, Mass.

MIAMI, FLA. f

LIŪDNAS PRISIMINIMAS I
Vincas J. Stankus į

Mirė 1973 m. gruodžio 17 d. j
Nemaloni man trijų metų sukaktis. Ilsėk-s. Vincai, | 

— tu uirbai visų žmonių gerovei.

at

ras Valey.
Toliau sekė valdybos ra

portai. V. Bunkus pranešė, 
kad spalio mėnesį klubo rėn- 
giniai buvo sėkmingi, taip
pranešė apie mirusio Joino 
Ragausko palikimą klubui ir 
M. Sarkiunienės gautas nau
jas narys į klubą, Alfonsas 
Švėgžda.

Viceprezidentas W. Du- 
bendris ir Direktoriai užgy 
V. Bunkaus raportą.

Klubo finansų sekr. Adelė

rė

Pakalniškienė pateikė smulk
menišką klubo finansų stovį. 
Iždininkas Jonas Rūbas su
raportu sutiko.

Iš renginių komisijos pra
nešimą pateikė p. Alekna ir 
P. Mockapetris. Visi raportai 
buvo priimti.

NO. MIAMI BEACH, FLORIDA

Mirus

Frank Kvetkas
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Mary, broliams 

Gasper ir Stanley Kvetkams, giminėms ir draugams.

OLGA ir FRANK GRAHAM
South Boston, Mass.

Balsą” ir New Yorko “Lais
vę”.

Iš Lietuvos atvažiavo 1928 
metais ir visą savo gyvenimą 
praleido tarpe pažangių lietu
vių. Jis buvo toks atvirai 
pažangus lietuvis, kad dėl to 
jis neturėjo progos aplankyti 
JAV — jam kelias į JAV 
buvo uždarytas dėl jo politi
nių pažiūrų.

Jis sirgo plaučių liga, bet 
mirė nuo širdies priepuolio. 
J<\ geri draugai Stasys ir 
Erūilija Baltuliai jį nuvežė į 
ligoninę, jį prižiūrėjo, o jam 
mirus, sutvarkė visas laido
tuvės.

Laidotuvių apeigas vedė 
Morris Funeral Home. Spalio 
25 dieną į koplyčią prisirinko 
nepaprastai daug Windsoro 
ir Detroito lietuvių. Koply
čioje ir Green Lawn Memori
al Gardens kapinėse atsisvei-

DETROIT, MICH.

LIŪDNAS MIRTIES MINĖJIMAS

Walter Norkus
mirė 1960 m. gruodžio 4 d.

Paliko mane, savo žmoną Anna, netik liūdinčią, bet 
ir sergančią. Mielas mano Waltereli, 16 metelių jau 
praėjo kaip guli gražioje bet šaltoje žemelėje. Aš Tavo 
paliktoje man vargingoje bakūžėlėje per 16 metų 
išgyvenau viena ir Tavęs nepamiršau.

Dažnai prisimindama Tave, gailiom ašarom apsilieju 
veidą. Ne tik aš liūdžiu Tavęs, liūdi Tavęs sūnus 
Walter su žmona ir šeima. Liūdi duktė Pranutė su 
šeima Kalifornijoje. Aš, mielas Walter, liūdžiu bet 
jaučiu, kad mirtis jau netoli nuo manęs ir greit 
paguldys mane šaltoje žemelėje šalia Tavęs.

Liūdinti žmona —
ANNA NORKUS ir Šeima

MIAMI, FLA.

Mirus

Frank Kvetkui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Mary, bro

liams Gasparui ir Stanislavui, jų šeimoms ir visiems jo 
artimiesiems.
V. Bovinas
G. Aimanta
M. J. Koch
J. S. Jurevich
J. Budris
J. G. Finenko
A. Klimas
J. Smolenskas
M. Pansky
Blanche and Mother
Dimitry and Wife
F. H. Mankauskai

J. Zakarchka
A. Bečienė
P. Gudelis
A. Jasinski
J. Deninson
S. Y. Nohorniak
G. Stankus
G. J. Uhalkiai
J. Zutra
J. Krasnickas
J. Vitartienė
A. Švėgžda

M. Cvirka
M. Buržienė
N. A. Procyssyn
J. N. Kisel
P. Urban
P. Gasper
A. N. Iešmantai
J. M. Nevins
M. Navickienė 
J. S. Thamsonai
S.J.Jankauskai

ELIZABETH STANKUS

MIAMI, FLA.

Mirus

Izabelienei
J akimavičienei- Jackim

Reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnums Halas ir
Eugene, jų šeimoms ir visiems artimiesiems bei
draugams.
J. Augutienė T. M. Bay ei n J. Dennison
M. Navickas A. Bečienė J. Budris
F. Kalinchuk Ch. IV. T h am ošiu n ai S. J. Jurevičiai
S. Trehonuk M. Brušienė E. Stankus

' W. P. Rygel An. Kapituk J. M. Nevins
P. Gudelis F. H. Mankauskai T. ILChaikis
J. M. Kissel Y. Smolenskas J. Krasnickas
A. Švėgžda I. Vitartienė A. 11 ūme niūk
A. Klimas S. J.Honik A. M. Gabrėnai
M. Kvietkas J. P. Masarowski \ . A. Nevins
M. Y. Koch T. Kaszowski E. Hinmar.
P. Smith P. Posicnnyk A. N. Iešmantai

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Victor J. Valley
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Evai, jo trims 

seserims Lietuvoje, kitiems giminėms, art iriesiems 
bei draugams.

M. STRIŽAUSKIENĖ
KLEMENSAS ir BERTHA STRAUSS

Bridgeport, Conn.
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MALONUS SUSITIKIMAS
Lapkričio 22 dieną iš vieš

nagės Tarybų Lietuvoje su
grįžo "Vilnies” redaktorius 
Stasys J. Jokubka su žmona 
Ona. Pakelėje į Chicagą. 
Jiedu buvo porai dienų susto
ję New Yorke. Čia juos 
gražiai priėmė ir pernakvodi- 
no Ona Yozėnienė.

Ant rytojaus su svečiais 
turėjome Laisvės salėje susi
tikimą. Greitomis tik keletas 
musų turėjome laimę išgirsti 
"Vilnies” redaktoriaus parsi
vežtus iš gimtojo krašto įspū
džius. 0 jis jų per poros 
savaičių viešnagę įsigijo gana 
daug. Stasys ir Ona Lietuvo
je, visur buvo šiltai sutikti ir 
priimti. Mums parvežė nuo 
Lietuvos draugų ir draugių 
nuoširdžiausius sveikinimus 
ir geriausius linkėjimus.

Kaip žinia, draugui Jokub- 
kai ten besilankant, Lietuvos 
TSR Rašytojų ^Sijungos va
dovybė aukšta'Mvertino jo 
ilgametę žurnalistinę veiklą, 
išrinkdama jį Sąjungos gar
bės nariu, l ai didelė garbė ir 
mums visiems Amerikos pa
žangiesiems lietuviams.

Drg. Jokubka nepamiršo 
pasididžiuoti "Vilnies” kolek
tyvu, kad jis sudarė jam 
sąlygas "ištrūkti" iš redakci

jos ir dar kartą aplankyti 
mūsų gimtąjį kraštą, kuris, 
pasak jo, yra taip gražiai 
suklestėjęs. Rep.

“Laisvės” vajus
Praėjusios "Laisvės” laido

je skelbtoje ataskaitoje įvyko 
sekamos klaidos:

R. Merkis, Philadelphia, 
Pa. turėjo 476 punktus, o ne 
376.

Iš Brockton, Mass, aukų 
praleista pirma eilutė: "Per 
S. Rainard gavome $80”, o 
ten tik parašyta kas aukojo.

Praleistas J. Savichunas, 
Toronto, Ont., Canada, kuris 
aukojo $5.

Atsiprašome.
Administracija

Sunkiai susirgęs
Prieš kelias dienas teko 

aplankyti laisvietį Juozą Za- 
yan (Zajankauską), kuris, 
kaip žinia, guli Wyckoff 
Heights ligoninėje. Gaila, 
kad Juozo sveikata dar vis 
nesitaiso, priešingai, dargi 
žymiai pablogėjusi. Operaci
ja, kurią ligonis pergyveno, 
matyt, pageidaujamų rezul
tatų nedavė.

Linkime Juozui sustiprėti.

Niujorko Lietuvių Moterų Klubas kviečia į banketą 
sekmadienj, gruodžio 5 d., 1 vai., Laisvės Salėje, 102-02
Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. Tikslas pobūvio — 
pagerbti klubo pirmininkę Ievą Mizarienę ryšium su jai
suteikto LTSR Aukščiausios Tarybos nusipelnusios kultū
ros veikėjos vardo. Pietus bus duodami 1 vai. Dalyvaus 
“Vilnies” redaktorius S. J. Jokubka ir iš Detroito S.
Masytė. Turėsime svečių iš Lietuvos. Auka $5.

Meninės programos pildytojai

Irene Janulis Victor Becker, Sr. Amelia Young

Kviečiame ų popietę
Filmai bus iš Lietuvos. Juos rodys 

Salomėja Narkėliūnaitė gruodžio 19 die
ną Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park. Pradžia 2 vai. po pietų. Bus 
ir užkandžių. Auka tiktai 2 doleriai. 
Ruošia Lietuvių Literatūros Draugijos 
185 kuopa. Visi ir visos kviečiami 
dalyvauti ir gražiai praleisti popietę.

Kp. Valdyba

KAZYS NEŪIUNSKAS, vyras 
ADELĖ ir ALDONA, dukterys 

J. WILSON ir B. FARRELL, žentai 
Hicksville, N. Y.

Mirė 1954 m.
Šių metų gruodžio 7 dieną sukaks 22 metai kai mirtis 

atskyrė mano mylimą gyvenimo draugę ir dukterų 
motiną. Mes jos liūdime.

LIŪDNA SUKAKTIS

Ona Nečiunskienė

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Agota KimtienėII

mirė 1948 m. gruodžio 6 d.
Daug metų jau prabėgo nuo jos mirties, bet mūsų 

mielos Mamytės niekad nepamiršime.
ALGIRDAS — sūnus
EMILIJA - dukra

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Lillian Kavaliauskaitės
ir

Margaret
Kavaliauskaitės-Cowl

Mano mylimos sesutės atsiskyrė iš mūsų gyvenimo 
tarpo ir aš likau viena. Prisimenu jas kiekvieną dieną.

Jos abi buvo laisvietės, daug dirbo liaudies naudai, 
todėl skiriu "Laisvei” $200.

AGNĖ JUREVIČIENĖ, sesuo
St. Petersburg, Fla.

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

Aido Choras vadovybėje Mildred Stensler

Iš Niujorko Moterų 
Klubo susirinkimo

Lapkričio 16 d. susirinki
mas nebuvo taip skaitlingas, 
kaip kitais kartais. Šalčiam 
staigiai užėjus, klubietės pa
bijojo išeiti iš namų, nes jau 
nebejaunos -- saugoja svei
katą. »

Klubo pirmininkė Ieva Mi- 
zarienė pravedė susirinkimą. 
Valdybos ir komisijų raportai 
išklausyti ir priimti. Sekreto
rė Anne Yakstis pristatė 
naują narę Olga Margos, jos 
sesutę, kurią susirinkusios 
narės priėmė su džiaugsmu.

Teresė Simas dalyvavo su
sirinkime su savo giminaite 
Julia Lausadas, kuri svečiuo
jasi iš Hawaii pas d.. Simus. 
Buvo malonu su ja susipažin
ti.

Sužinota apie sergančias 
klubietes. Ona Keraminenė 
sunkiai pergyveno kelias ope
racijas, but džiugu, kad jau 
grįžusi iš ligoninės ir gydosi 
namuose. Frances Mažilienė 
taipgi turėjo operaciją ir 
išbuvo ligoninėje tris savai
tes, dabar jau gydosi namuo
se. Klubietės siunčia užuo
jautą abiem narėm ir linki 
greit susveikti.

Mūsų Klubo pirmininkės 
Ievos Mizarienės pagerbimo 
pietūs įvyks sekmadienį, 
gruodžio 5 d., 1 vai., Laisvės 
salėje. Kviečiame visas nares 
ir apylinkės lietuvius daly
vauti.

Po susirinkimo turėjome 
vaišes, kurias pagamino vice
pirmininkė M. Stukienė ir M. 
Sukaitienė. George Wareso- 
nas, kuris buvo Lietuvoje šią 
vasarą, įteikė mūsų Klubie- 
tėms dėžę saldainių iš Lietu
vos. M. Sukaitienė prisidėjo 
su skaniu gėrimu. Aukomis 
prisidėjo Paulina Jasilionienė 
iš Binghamton, N. Y. su $10; 
po $5 aukojo Amelia Yusko- 
vis iš Stamford, Conn, ir jos 
sesutė Mary Zoubra; po $2 
aukojo Teresė Simas ir Nellie 
Skublickienė. Dėkojame.

A. R.

AIDO CHORAS DIRBA
IR DAINUOJA

Seniaus Lietuvoje ūkinin
kai susikviesdavo talkas kū
limui javų ir kitiems dar
bams. Pabaigus darbą, su
ruošdavo užbaituvių balių: 
stalus apkraudavo maistu, 
pastatydavo naminio alaus 
statinę (bačką), jaunimas pa
sišokdavo ir padainuodavo ir 
t. t. Tai būdavo užmiršimas 
tų visų užbaigtų sunkių dar
bų .. .

Aido Choras, nors gyvuo
damas toli nuo Lietuvos, 
prisilaiko tų senų Lietuvos 
liaudies papročių bei tradici
jų. Mūsų choristės, ateida
mos į praktikas, atsineša 
namie pagaminto maisto, py
ragų. Užsibaigus prakti
koms, paruošia stalus, išver
da kavos, ir visi susėdam 
pasivaišinti. Laikas nuo laiko 
atvyksta choro rėmėjų ir 
choristus pavaišina. Draugiš
kai pasikalbame, aptariame 
Choro reikalus.

Pasitaiko, kad choristai 
švenčia savo gimtadienius. 
Choras jiems padainuojame 
"Ilgiausių metų”.

Kai pasitaiko, kad ten pat 
savo buveinėje Lietuvių Dar
bininkų Centro Valdyba turi 
posėdį, tai visi kartu pasivai
šiname, praleidžiame laiką 
prie kavutės ir užkandžių.

Beveik visi aidiečiai vienu 
ar kitu laiku yra lankęsis 
Tarybų Lietuvoje. Parvykę 
pasidalija savo ten įgytais

įspūdžiais ir mus pavaišina iš 
Lietuvos parsivežtais gardu
mynais.

Mūsų Aido Choras yra 
aktyvi organizacija New Yor- 
ko apylinkėje. Jis daug pa
tarnauja kitoms organizaci
joms, ypatingai “Laisvės” 
laikraščiui. Kai "Laisvė” pra
deda vajų, choristai ateina į 
pagalbą. “Laisvės” direktorių 
taryba kasmet ruošia meti
nius koncertus. Aido Choras 
išpildo dalį programos, ir visi 
choristai su vadove Mildred 
Stensler priešakyje įsijungia 
į darbą. Vienos choristės 
porą dienų patriūsia virtuvė
je, kitos patarnauja prie stalų 
ir atlieka kitus darbus. Į 
"Laisvės” parengimus visuo
met susirenka daug žmonių, 
be Aido Choro pagalbos būtų 
sunku apsieiti.

Žmonės myli mūsų Aido 
Chorą ir remia jį materialiai 
ir moraliai. Antai, laike pas
kutinių praktikų Vladas Mi- 
šiūnas paaukojo bonką “stip
riosios”, Jurgis Stasiukaitis 
$10, Nellie Shumbrys nese
niai įstojusi į Chorą, taipgi 
paaukojo $10. Choro narė 
Onutė Babarskienė, prisimin
dama savo mylimą Juozą, 
taipgi buvusį aidietį, paauko
jo $5, taipgi Sungailienė pa
rėmė Chora su $5.

Choras visiems reiškia di
delį ačiū. Povilas Ventą,

Choro pirmininkas

I

Su Aido Choru sutiksime 
Naujus Metus

Šeštadienį, sausio 1 dieną, 1 vai. po 
pietų, Aido Choras ruošia Naujųjų Metų 
sutikimą Laisvės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park. Kaip kasmet, taip ir 
šiemet duos gerus pietus, bus dainų, kas 
norės, galės ir pasišokti. Auka tiktai $7.

Kviečia Aido Choras

Ieva Mizarienė
"Oi, tu ieva, ievuže, kol 

nežydi žiemužę!” O mūsų 
draugė Ieva žydi visada, 
žiemą ir vasarą — nei vėjas, 
nei audros nepalaužia ją. Jau 
ji žydi mūsų veikloje virš 50 
metų ir vaisių duoda, i akty
viai veikdama už darbipinkų 
reikalus, už taiką ir geresnį 
gyvenimą. (

Nelengva buvo /jai augti 
darbininko gausioj^šeimoje. 
Iš prigimties ji buvo drąsi ir 
iškalbinga. Jai norėjosi pa
siekti aukščiau, norėjo eiti 
aukštus mokslus, o moksle 
buvo begalo gabi. Bet šeimos 
padėtis sulaikė ją. Ji užbaigė 
komercinio biznio mokyklą ir 
pradėjo dirbti raštinėje. Nuo 
pat jaunatvės (dar mokyk
loje mokantis), jai patiko 
pat jaunatvės (dar mokykloje 
mokantis), jai patiko veikti 
reikšti mūsų organizacijose 
— Meno Sąjungoje, Liaudies 
Teatre, Literatūros Draugi
joje, Moterų Sąjungoj ir vi
sur kitur. x

Ji išdirbo apie 35 metus 
didelėje biznio įstaigoje, va
dovaujanti tą įstaigą.

Didžiuma mūsų moterų su
laukusios pensijos amžiaus, 
pasiliuosuoja iš darbo ir 
džiaugiasi, kad gali sau rytais 
ilgiau pamiegoti ir pabūti 
tiktai šeimininkėmis. Jos gali 
imti vakacijas, važiuoti kur 
nori. 0 ne mūsų draugei Ievai 
tokia laimė! Ji prieš porą 
mėnesių minėjo savo 70-tą 
gimtadienį. Rodosi, kad ir ji 
turi teisę pasiimti ilgą vakaci- 
ją po tiek metų darbo. Bet jos 
sąžinė neleidžia tai daryti, 
nes ji žino, kad labai reikalin
ga pažangiame judėjime. Ji 
dabar dirba "Laisvės” admi
nistracijoje ir visuose centri
niuose komitetuose, užimda
ma atsakingas pareigas. Nu
miršta draugas bei draugė, ji 
turi važiuoti atlikti paskutinę 
atsisveikinimo kalbą. Ji va
žiuoja į kolonijas kaip "Lais
vės” laikraščio atstovė, kuo
met rengiami pobūviai. Ji ten 
pasako kalbą, agituoja už 
laikraštį, parveža aukų, o 
vėliau dar ir aprašo apie 
renginį.

Pereitą vasarą ji vadovavo 
vienai literatūros Draugijos 
ekskursijai į Lietuvą, o su
ruošė per du metu net šešias 
grupes, kuriose kiekvienoje 
buvo nemažiau 30 žmonių. 
Tai ir buvo didelis darbas, 
šalia visų kitų darbų, o ji tą 
padarė.

Ką galima daugiau iš Ievos 
reikalauti? Vėliau stengsiuos 
aprašyti iš jos veiklos Liau
dies Teatre, kur ji su savo 
mylimu vyru Rojum Mizara 
daug darbo įdėjo.

Todėl ir džiaugiamės mes 
visi, kad Lietuvos TSR Aukš
čiausioji Taryba suteikė jai 
nusipelniusios kultūros vei
kėjos garbės vardą. Mes čia 
to negalime jai suteikti, tik 
galime pagerbti ją, rengdami 
pagerbimo pobūvį.

Linkiu Ievai dar ilgai gy
venti ir veikti kaip iki šiol su 
mumi.

Ją gerbianti ir mylinti,
A. R.

Pasiūlymas prieš 
įkaitų ėmimą

United Nations. — Jungti
nių Tautų Generalinėje 
Asamblėjoje pasirodė naujas 
ir gana praktiškas pasiūly
mas. Jį pasiūlė 17 šalių su 
Vakarų Vokietija priešakyje.

Pasiūlymas griežtai drau
džia įkaitų ėmimą, per lėktu
vų užgrobimus, ar kurioje 
nors kitokioje formoje.

Siūlomoje sutartyje visos 
šalys pasižadėtų tokius žy
gius ne tiktai griežtai pa
smerkti, bet ir jų atlikėjus 
aštriausiai nubausti arba su
grąžinti ten, iš kur jie kilę.

Dabar tokios sutarties nė
ra, ir kiekviena šalis arba 
valstybė žmonių užgrobėjus 
traktuoja taip, kaip jai patin
ka.

Pramogų kalendorius

GRUODŽIO 19 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.

BRIEFS

Salomėja Narkėliūnaitė
An affair you should not 

miss — film showing by 
Salomėja Narkėliūnaitė Sun
day, December 19. She is an 
excellent photographer and 
film maker. Films she will be 
showing this time have not 
been shown before and they 
are made in Lithuania. So 
keep that date — Sunday, 
December 19 for an interest
ing afternoon in Laisve’s hall, 
2 o’clock. After films showing 
there will be refreshments. 
Donation $2.

♦ * *
According to “Bicentennial 

News” Dr. Mary Walker of 
New York was — and still is 
— the only woman ever to 
receive the Congressional 
Medal of Honor out of the 
3.310 awarded during the 
past 113 years.

Dr. Mary Walker served 
as a surgeon in the Union 
Army during the Civil War. 
She was also a lawyer, teach
er, author, lecturer and in
ventor at the time she re
ceived the award in 1865, and 
might best be described as at 
least 100 years ahead of her 
time when it came to the 
matter of women’s rights. 
She was outspoken in word 
and considered outlandish in 
dress because she felt more 
comfortable in pantsuits than 
the fashionable long dresses 
of the day.

* ♦ *

Cindy Breakspeare

Miss Jamaica, 22 year old 
Cindy Breakspeare, was cho
sen Miss World 1976 in 
London. Nine participants 
withdraw protesting South 
Africa’s race policies.

* * *
Residents in the neighbor

hood of New York Boulevard 
and South Road went to 
police organized asking for 
help and protection Drug 
problem has gotten so bad 
around there tha't they don’t 
even hide it. "It s all day, all 
night,” one resident was 
saying. “I’m afraid to allow 
my 9 year old to go even to 
the mailbox”, said the other.
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