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Antiliaudiškas siūlymas 
Juos reikia sveikinti 
Tikimasi labai daug 
Auga ir auga 
Labai teisingas argumentas

A. BIMBA
Prezidento Carterio kabi

neto narės Mrs. Juanita j 
Kreps sumanymas smerkti- i 
nas ir nepriimtinas. Ji siūlo, į 
kad Socialinio saugumo (So- ■ 
cial Security) benefitus rei
kia pradėti mokėti, tik sulau- 
kusiem 68 metų, o ne 65 
metų, kaip dabar yra daro
ma. Tai paliestų milijonus ir 
milijonus darbininkų. Jie bū- i 
tų baisiai nuskriausti. 65 i 
metai yra gražus amžius. Ir I 
jeigu darbininkas ar tarnau
tojas nori jo sulaukęs išeiti į 
pensiją, jo valia. Jis yra 
pakankamai įmokėjęs į So
cialinio saugumo fondą. Jam 
niekas jokios malonės neda
ro. Imdamas benefitus jis 
tiktai atsiima tą, ką dirbda
mas įmokėjo.

Kongresas turėtų šį Pre
kybos sekretorės pasiūlymą 
atmesti be jokių ceremonijų.

Pasibaigia vasara ir eks
kursijos į Lietuvą. Reikia 
pasidžiaugti, kad per praėju
sią vasarą gana daug Ameri
koje gimusių ir užaugusių 
lietuvių aplankė savo tėvų 
gimtinį kraštą. Ne visiems 
gal ten viskas patiko, ne visi 
gal parsivežė kuo geriausius 
ir gražiausius įspūdžius. To 
buvo galima tikėtis. Bet 
svarbu, kad jie aplankė savo 
tėvų žemę, kurioje yra ku
riamas naujas gyvenimas. 
Jie visuomet ją prisimins.

Juos visus reikia nuošir
džiausiai pasveikinti.

Lai 1978 metų eksursijų 
sezonas šiuo požiūriu bus dar 
turtingesnis!

Visa žmonija labai daug 
tikisi iš dabartinės, 32-sios 
Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos sesijos, kuriai 
teksią aptarti net 120 įvairių 
klausimų bei pasiūlymų. Pa
tys svarbiausi pasiūlymai 
siejasi su pasauline taika ir 
nusiginklavimu. Ir jie turėtų 
susilaukti didžiausio dėmesio 
šioje sesijoje.

Gal ne visos viltys bus 
pateisintos ar patenkintos, 
bet tikėkime, kad nors šiuo
se svarbiausiuose troškimuo
se žmonija nebus suvilta.

Jungtinės Tautos iš tikrųjų 
virsta pasauline organizacija. 
Šioje sesijoje tapo priimtos 
dvi naujos narės—Djibouti 
(Džibouti) ir Vietnamo res
publikos. Dabar J. T. turi 
149 nares. Ir jos, kaip atro
do, dar ilgai nesustos augu- 
sios, nes Afrikoje ir Azijoje 
vis naujos nepriklausomos 
valstybės gimsta ir nori joms 
priklausyti.

Šiuo laiku spaudoje ir suei
gose bei mitinguose plačiai 
diskutuojamas klausimas, ką 
daryti su federaliniu įstaty
mu, kuris faktinai įpareigoja 
samdytoją sulaukusį 65 metų 
darbininką išmesti iš darbo. 
Kongrese yra pateikti du 
biliai už šio įstatymo panaiki
nimą.

Argumentų netrūksta už ir 
prieš minėtus bilius. Gana 
stiprus argumentas už bilius, 
kad atleistų to amžiaus su
laukusių darbininkų vietas 
užima jaunesni darbininkai ir

I

Prancūzijos kairiųjų bendras Jie du tarėsi bendrais reikalais
frontas pavojuje

Paryžius. — Prancūzijos 
socialistų ir komunistų pasi
tarimai dėl bendro fronto 
ateities nedavė pageidauja
mų rezultatų. Plačiai kalba
ma apie bendro fronto pakri
kimą. Socialistų Partijos ir 
Komunistų Partijos vadai

Amerikos atstovė

Patricia Roberts Harris

Ji yra Amerikos Gyvena
mųjų Namų ir Miestinio Vys
tymo sekretorė ir delegatė 
Amerikos-Tarybų Sąjungos
namų ir statybos komisijos 
antrajame posėdyje Maskvo
je. Miss Harris buvo susiti
kusi ir kalbėjosi su Tarybų 
Sąjungos premjeru Kosygi
nu. Tai veikli, kovinga ame
rikietė.

New Yorko miestas 
pralaimėjo

Colorado Springs. — 
Jungtinių Valstijų olimpinis 
komitetas 55 balsais prieš 39 
parinko Los Angeles miestą 
atstovauti Ameriką tarptau
tinėse varžybose už 1784- 
1984 metų pasaulinę sporto 
olimpiadą. Tą privilegiją la
bai norėjo laimėti New Yor
ko miestas, bet jam nepavy
ko. Komitetas surado, kad 
Los Angeles turi geresnius 
sportinius įrengimus.

sumažėtų bedarbių armija. 
Bet taip pat tvirtas argu
mentas prieš tuos bilius, kad 
darbininkas, sulaukęs 65 me
tų, jeigu nori ir pajėgia 
ilgiau dirbti, jis turi teisę

nesusitaria dėl bendros pro
gramos ateinančių metų par
lamentiniams rinkimams. 
Tuo tarpu net socialistų ir 
komunistų priešai pripažįsta, 
kad tuose rinkimuose tokiam ! 
bendram frontui laimėti per-1 
spektyvos labai geros. .

Pranešimuose nepateikia- į 
; mos smulkmenos, kokiais na- 
j miniais ar tarptautiniais i
klausimais socialistai ir ko- ■ 
munistai negali prieiti vienos ■ 

1 nuomonės.
i Žinoma, derybos gali būti 
i atnaujintos ir susitarimas dėl 
bendros rinkiminės progra
mos pasiektas. Ypač komu
nistai, matyt, nenustoja vil
ties. Komunistų Partijos se
kretorius Georges Marshals 
sako: “Mes tebenorime susi
tarimo, mes tebenorime lai
mėti rinkimus, mes tebenori
me komunistų atstovų val
džioje.”

Atrodo, kad viskas pri
klausys nuo Socialistų Parti
jos vadų nusistatymo. Jie 
nesako, ką jie darys: sieks 
susitarimo su komunistais, 
ar leis kairiųjų jėgų bendram 
frontui pakrikti.

Giria religinę 
laisvę Vengrijoje

Budapest. — Šiomis dieno
mis socialistinėje Vengrijoje 
lankėsi pagarsėjęs amerikie
tis evangelistas Billy Gra
ham. Jį pakvietė Vengrijos 
dvasininkai. Graham labai 
patenkintas savo viešnage. 
Jis Vengrijoje neradęs nie
kur jokio religinės laisvės 
varžymo.

Korespondentai norėjo su
žinoti, ar evangelistas Gra
ham planuoja apsilankyti ir 
kituose socialistiniuose kraš
tuose. Jis atsakė, kad jis 
mielai priimtų užkvietimą 
apsilankyti į bet kurią šalį.

Kaip žinoma, Graham yra 
aršus antikomunistas.

Bangkok. — Aną dieną 
bomba sprogo visai arti tos 
vietos, kur vyko sueiga, ku
rioje dalyvavo ir Tailando 
karalius Aduldet su karalie
ne. Matyt, kas nors norėjo 
juos nužudyti.

dirbti. Gal jis iš pensijos 
negalėtų pragyventi, gal jo ] 
šeimos reikalams reikalinga ] 
jo alga ir t. t.

Mūsų supratimu, labai tei-1
singa yra darbo unijų judėji- i
mo pozicija, kurią išdėsto 
Amerikos Darbo Federacijos 
Socialinio saugumo direkto
rius Bert Seidman. Jis fak
tais įrodo, kad didelio skirtu-
mo kovoje su nedarbu ir 
kitomis mūsų ekonominėmis 
bėdomis nepadarytų darbti- 
nio verstino pasitraukimo ar
ba atleidimo iš darbo įstaty
mo palikimas arba jo panai
kinimas. Nereikia, girdi, sa-
vęs apgaudinėti.

Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Cyrus Vance 
Ikairėje] aprodinėja Tarybų Sąjungos užsienio reikalų 
ministrui Andrei Gromykai valstybės departamentą, kur 
jiedu turėjo pasitarimą abiem šalim bendrais reikalais. 
Gromyka yra atvykęs į Jungtinių Tautų Generalines 
Asamblėjos sesiją.

Izraelio komunistai griežtai 
smerkia valdžios politiką

Roma, (TASS-ELTA). Iz
raelio žemės ūkio ministro 
Šaromo iškelta masinio oku
puotų arabų teritorijų kolo
nizavimo programa—svarus 
įrodymas, kad Begino vy
riausybė ketina aneksuoti ir 
kolonizuoti visas arabų teri
torijas ir tuo pačiu išvyti 
Palestinos arabus iš gimtųjų 
vietų. Masinio kolonizavimo 
programa taip pat įrodo, kad 
Izraelio vyriausybė ketina
Izraelio ir arabų šalių santy
kiuose vykdyti nesibaigian
čių karų politiką. Tai kelia 
pavojų Izraelio ateičiai, 
prieštarauja tarptautinei tei
sei ir SNO rezoliucijoms, 
sakoma šia paskelbtame Iz
raelio Komunistų partijos 
CK Politinio biuro pareiški-
me.

Politinis biuras įspėja, kad 
Begino vyriausybės vykdo
ma aneksijų politika, atsisa-

Rezignavo tik 8 mėnesius 
ištarnavęs

Valstybės biudžeto direk
torius Mr. Bert Lance nebe
laukė Senato komisijos, kuri 
tyrinėjo jo bankines transak
cijas, nuosprendžio bei išva
dos, bet “geruoju” rezigna
vo. Jis esą nekaltas, jo sąži
nė esanti rami, jo bankinės 
biznio transakcijos buvusios 
pilnai etiškos ir teisingos, 
bet dėl prieš jį sukelto

BERT LANCE

triukšmo, jis nebegali efek
tingai tų pareigų eiti, dėl to 
ir rezignavo su dideliu “ap
gailestavimu.” Taip pat gi
liausiu “apgailestavimu” pre
zidentas Carteris savo “drau
go” pasitraukimą priėmė.

Bert Lance biudžeto direk
toriumi ištarnavo tiktai aš
tuonis mėnesius. Kokį dabar 
kitą- savo “draugą” mūsų 
prezidentas tai aukštai vietai 
paskirs, šiuos žodžius rašant, 
dar nežinia. Tuo tarpu Lance 
jau sugrįžo į savo puošnius 
palocius Calhoun, Georgijos 
valstijoje.

kymas vesti derybas su Pa
lestinos arabais, jos kraštuti
nės nacionalistinės pozicijos 
trukdo vėl pradėti Ženevos 
taikos konferencijos darbą, 
ruošia dirvą naujam karui.

Pareiškime nurodoma, 
kad, nors JAV vyriausybė 
žodžiais ir stoja prieš naujų 
izraeliečių gyvenviečių staty
bą okupuotose arabų terito
rijose, ji kartu aktyviai re
mia avantiūristinį Izraelio

Didelės istorinės reikšmės 
leidinys Lietuvoje

Vilnius. — “Minties” leidy
kla išleido Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Istorijos 
instituto paruoštą dokumen
tų rinkinį “Lietuvos Tarybų 
valdžios dekretai. 1918-
1919.”

Rinkinyje, skirtame Di- 
: džiojo Spalio 60-mečiui, 
spausdinami Tarybų valdžios 
Lietuvoje svarbiausieji dek- 

į retai, kuriuose buvo įstaty- 
i miškai išreikšta revoliucinė
| sukilusio proletariato valia,

d. manifestas apie tai, kad 
visa valdžia pereina į Tarybų 
rankas. Pateikti taip pat 
dekretai dėl Tarybų rinkimo, 
žemės, pramonės nacionali
zavimo, aštuonių darbo va
landų darbo dienos, sociali
nio aprūpinimo, liaudies 

i švietimo. 1919 metais, vyks- 
I tant aštriai kovai dėl Tarybų 
į valdžios Lietuvoje, Liaudies 
! komisarų taryba bei liaudies 
, komisariatai paskelbė dekre- 
i tus apie miškų bei kultūros

Ko mums reikia, jis unijų : įtvirtinti Komunistų partijos 
vardu sako, tai pilnos sam- j programiniai teiginiai apie 
dos sistemos—sistemos, ku- ] Tarybų Lietuvos visuomeni- 
rioje visi darbininkai turėtų i nę ir valstybinę santvarką,' 
teisę į darbą, kad visi, norin- ] apie darbo žmonių pagrindi- 
tieji, galintieji bei turintieji1 nes teises ir pareigas, apie 
dirbti darbininkai susirastų I darbininkų ir valstiečių val- 
darbą pagal savo pašaukimą, i stybės vidaus ir užsienio

Kaip žinoma, Tarybų Są- ] politikos principus.
jungoje net į naująją konsti- j Rinkinyje išspausdintas is- 
tuciją yra įrašyta kiekvieno i torinis Lietuvos Laikinosios 
žmogaus teisė į darbą. Lai- Į revoliucinės darbininkų ir 
kas ir Amerikoje už tokią | vargingųjų valstiečių vyriau- 
pagrindinę teisę kovoti. sybės 1918 metų gruodžio 16

vertybių apsaugą, Vilniaus} 
Universiteto atidarymą, Val
stybinio dailės muziejaus 
įkūrimą, M. K. Čiurlionio 
kūrinių nacionalizavimą, vi
sos eilės kultūros židinių 
steigimą.

Iš viso rinkinyje—61 doku- į 
mentas. Išspausdintas taip} 
pat B. Vaitkevičiaus įvadinis] 
straipsnis “Socializmo kuri- i 
mo Lietuvoje pradžia.”

Eltos koresp. I

Washingtonas. — Vieną 
kurią dieną spalio mėnesį čia 
lankysis Kubos prekybos mi
nistras Fernandez, kaip pra
neša Valstybės departamen
tas. Jo misija—gerinimas 
santykių tarp Kubos ir Jung
tinių Valstijų.

Pasmerkė rasistus 
ir miesto valdžią

Chicago, III. — Rugsėjo 
pradžioje čia įvykusioje Illi
nois-Iowa Jaunųjų Darbinin
kų Išsilaisvinimo Lygos kon
vencijoje buvo labai aštriai 
pasmerktas mieste rasistų 
siautėjimas ir miesto valdžia 
už nesistengimą jį sulaikyti.

Kreipdamasis į Chicagos 
jaunimą, Lygos pirmininkas

! Mark Almberg sakė:
“Baltasis jaunimas turi at

mesti šį rasinės neapykantos I 
kelią. Rasinė vienybė yra I 
raktas į laimėjimą darbų, j 
aukšto lygio apšvietos ir pa- i 

j saulinės taikos.”
Konvencijoje priimta plati ] 

I programa jaunimo kovai už ' 
j šviesesnį rytojų.

Milijonui Amerikos 
darbininkų 
užsinuodijimo 
pavojus

Šioje šalyje įvairiems rei
kalams per metus sunaudoja
ma daugiau kaip milijonas 
tonų gražiai, nekaltai atro
dančio alavo (“lead”). Tai 
bene plačiausiai vartojamas 
metalas. Apskaitoma, kad 
apie milijonas Amerikos dar
bininkų vienoje ar kitoje 
formoje turi kontaktą su 
alavo nuodingomis savybė
mis. Savo darbe arba užsiė
mime jie gali į plaučius 
įkvėpuoti alavo dulkių, arba į 
burną gauti nuo pirštų arba 
lūpų.

Alaviniai nuodai labai ken
kia žmogaus kraujui, inks
tams, pilvui, nervams ir t. t. 
Užsinuodijimo simptomai— 
netekimas apetito, galvos 
skaudėjimas, pilve skaus
mas, nervingumas, silpnu
mas.
a Tai paaiškėjo Californijos 
universitete Berkeley simpo
ziume, kuri suruošė Jungtinė 
Amerikos Plieno Darbininkų 
Unija ir Okupacinės Sveika
tos Programa.

vyriausybės kursą, žlugdo 
Ženevos taikos konferencijos 
sušaukimą, siekdama šanta
žuoti arabų tautas, mėgina 
nušalinti Tarybų Sąjungą 
nuo teisingos ir tvirtos tai
kos užtikrinimo proceso.

Įspėdamas, kad Sarono ko
lonizavimo programa gali 
įvelti Artimųjų Rytų šalis į 

• naują kruviną karą, Izraelio 
! Komunistų partijos CK Poli- 
i tinis biuras ragina visas tai-
kingas jėgas susitelkti kovo
jo prieš šią programą, už 
neginčijamų Palestinos ara
bų teisių pripažinimą, už 
Ženevos taikos konferencijos 
sušaukimą, dalyvaujant vi
soms suinteresuotoms ša
lims, taip pat Palestinos Išsi 
vadavimo organizacijai.

Su viltimi tapti 
premjere

Margaret Thatcher
Šioje šalyje lankosi Angli

jos Konservatorių partijos 
pirmininkė Mrs. Margaret 
Thatcher. Prieš kelis metus, 
kai konservatorių rankose 
buvo Anglijos valdžia, jinai 
buvo apšvietos ministrė. Da
bar ji vieną kurią gražią 
dieną tikisi tapti Anglijos 
premjere. Ta diena jai išauš, 
kai bus nuversta darbiečių 
vyriausybė.

Viešnia buvo labai iškil
mingai prezidento Carterio 
priimta Baltuosiuose Rūmuo
se (White House).

Šunys užuodžia 
mineralines rūdas

Maskva. — Jau keletas 
metų Tarybų Sąjungoje yra 
sėkmingai naudojami šunys 
suradimui žemėje įvairių mi
neralinių rūdų. Tam paruošti 
šunys rūdas užuodžia. Tai 
įdomus ir naudingas atradi
mas.

Bucharestas. — Rugsėjo 
22 d. čia lėktuvo avarijoje 
žuvo 29 žmonės

Amerikos farmeriai 
skundžiasi savo likimu

Už paliuosavimą 
“Wilmington 10” ]

Havana. — Afrikos, Azijos | 
ir Lotynų Amerikos Solida- j 
rūmo Organizacija pareikala
vo, kad kaliniai “Wilmington 
Ten” būtų paleisti iš kalėji
mo. Visi jie yra kovotojai, 
prieš rasinę diskriminaciją 
Jungtinėse Valstijose. Už tai 
jie nubausti ilgų metų kalėji
mu.

Prieškariniais laikais, bū-, farmerių pajamos pasieks 
tent 1936 metais Jungtinėse < apie 20 bilijonų dolerių. Tai 
Valstijose buvo 6,700,000 atrodo gana didelė suma. Bet 
farmerių (žemdirbių), o šian-•; paėmus infliaciją ir įvairių 
dien jų tėra 2,750,000! Bet ir reikmenų, kaip padargai, 
tik tie skundžiasi labai sun-į trąšos, pabrangimą, šios pa
ktais laikais. Daugelis jų pa-i jamos $4,300,000,000 mažes- 
liks savo ūkius stambioms I nės, negu buvo 1936 metais, 
korporacijoms ir bėgs į mies- i Todėl žemdirbiai turi kuo 
tus. i nusiskųsti. Čia kalbama, ži-

1936 metais visų farmerių i noma, apie smulkiuosius, 
pajamos siekė apie 11 bilijo- i vienos šeimos farmėrius. 
nų dolerių. ] Monopolistinės korporacijos

Agrikultūros Departamen-] daro sau didelius pelnus ir 
to aprokavimu, šįmet mūsų 1 šiandien.
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Žymiai pabrangs ligoninės 
patarnavimas

Sveikatos, Apšvietos ir Gerovės sekretorius Joseph A. 
Califano praneša, kad 1978 metais taip vadinamos “medi
care” sistemos ligoniams žymiai pabrangs ligoninės patar
navimas. Pavyzdžiui, dabar ligonis iš savo kišenės už 60 
dienų išbuvimą ligoninėje turi primokėti $124. 1978 jau 
turės mokėti $144. Jeigu ligoninėje pasiliks dar 30 dienų, 
tai vietoje $31, ateinančiais metais už kiekvieną dieną jau 
turėsime mokėti $41.

Pabranginimas ligoninės patarnavimo palies daugiau kaip 
šešis milijonus amerikiečių. Beveik visi jie yra darbo 
žmonės. Tai labai didelis ir skaudus jiems smūgis.

Žinoma, nei ponas Califano, nei prezidentas Carteris jų 
nepaklausė, ar jie pajėgs daugiau mokėti, ar ne. Labai 
daug jų nepajėgs. Bet ar sekretoriui ir prezidentui tas 
apeina? Negali užsimokėti, eik laukan iš ligoninės . . .

Bet pusiaukelės neužtenka
Neseniai New Yorke buvo suvažiavę Amerikos Transpor- 

tacijos Darbininkų Unijistai. 700 delegatų aštrias kalbas 
pasakė visa eilė darbo unijų lyderių ir politikierių. Bet 
svarbiausią kalba, aišku, pateikė unijos prezidentas 
Matthew Guinan. Jis daugiausia dėmesio kreipė į mūsų 
darbo unijų vaidmenį politiniame šalies gyvenime ir 
kovose.—Neužtenka—jis sakė—unijoms “mūsų draugams” 
padėti rinkimuose laimėti vietas valdžioje bei jos aparate. 
Turime budėti, kad užėmę vietas, jie vykdytų mums 
duotus pažadus. Mes, unijistai, girdi, turime pasidaryti 
politiniai daug smarkesni ir veiklesni.

Paraginimas labai sveikas ir vietoje. Bet ar to užtenka? 
Ne, neužtenka, nes tai yra sustojimas pusiaukelėje. Tie 
taip vadinami “mūsų draugai,” valdvietėse, yra kapitalisti
nių partijų—demokratų arba republikonų žmonės. Jie 
atstovauja prieš-darbininkiškiems, priešliaudiškiems inte
resams. Jie negali tiems interesams priešintis, prieš juos 
kovoti. Jų vienas kitas “darbininkų draugų” tiktai 
nuduoda, kad laimėtų jų balsus rinkimuose. Transportaci- 
jos Darbininkų Unijos prezidentas ta| puikiai žino, bet. 
delegatams to nepasakė. Jis nepasakėA kad unijoms reikia 
eiti daug toliau—reikia kurti savo politinę masinę partiją, 
liaudies partiją, kuri atstovautų liaudies interesams. Jis 
nepasakė, kad laikas labai pribrendęs mūsų darbo unijoms 
ir jų lyderiams atsisveikinti su kapitalistinėmis partijomis 
ir imtis nepriklausomos politinės veiklos.

Kaip kitaip, pavyzdžiui, visi politiniai reikalai šiandien 
atrodytų, jeigu Kongrese turėtumėme kokį šimtą masinės 
Darbo Partijos atstovų, kurie būtų tikri darbo liaudies 
draugai, kurie jos ir tiktai jos interesams atstovautų!

Istorinė pergalė
Gerai, kad šios šalies vyriausybė nebesipriešino Vietna

mo Liaudies Respublikos priėmimui į Jungtines Tautas. Ji 
tapo priimta vienbalsiai. Tai istorinė Vietnamo liaudies 
pergalė. Jų respublika dabar pilnateisė pasaulinės organi
zacijos narė.

Dabar mūsų vyriausybė turi daryti kitą ėjimą ir 
normalizuoti santykius su Vietnamo Respublika. Generali
nėje Asamblėjoje Vietnamo Respublikos delegacijos pirmi
ninkas Ngyen Duy Trinh pareiškė, kad tokių santykių su 
Amerika vietnamiečiai pageidauja. Jų įsteigimas priklauso 
nuo prezidento Carterio. Reikia tikėtis, kad jis apie tai 
rimtai pagalvos.

Ginklavimosi lenktynės 
tęsiamos aliarmuojančiu 
tempu

— Prieš porą metų Jungtinių Tautų sekretorius Kurt 
Waldheim pasiūlė sudaryti specialią ekspertų grupę, kuri 
visapusiškai išstudijuotų ginklavimosi klausimą ir iš savo 
atradimų pateiktų raportą. Sekretoriaus pasiūlymas buvo 
priimtas grupei ar komisijai sudaryti buvo pasiūlyta 
pasaulinei organizacijai priklausiančių 13 šalių ekspertų.

Komisija savo darbą baigė ir paruošė 92 puslapių 
raportą, kurį sekretorius Waldheim jį formaliai įteikė 
Generalinei Asamblėjai. Raporte storai pabrėžiama, kad 
industriniai išsivysčiusios šalys ginklavimosi lenktynes 
tebetęsia pavojingu, aliarmuojančiu tempu. Nei Helsinkio 
konferencija, nei detentė lenktynių nesumažino.

Raporte nurodoma, kad ginklavimuisi pasaulis kasmet 
išleidžia po 350 bilijonų dolerių. Komisija šiuo klausimu 
ragina Jungtines Tautas energingiau rūpintis, negu iki šiol 
rūpinosi.

Už ginklavimosi lenktynes yra atsakingos industrinės 
kapitalistinės šalys. Visos socialistinės šalys su Tarybų 
Sąjunga priešakyje seniai siūlo apriboti ginklavimąsi ir 
siekti pilno nusiginklavimo. Deja, kapitalistinės šalys su 
mūsų Jungtinėmis Valstijomis priešakyje, iki šiol į tuos 
siūlymus nekreipe dėmesio ir vis didesnes ir didesnes 
sumas išleidžia ginklavimuisi. Antai ir šiemet mūsų naujoji 
vyriausybė yra pasimojus 10 bilijonų dolerių daugiau 
išleisti militarizmo ir ginklavimosi reikalams, negu buvo 
pernai išleista.

Jungtinės Tautos seniai turi tuos socialistinio pasaulio

VISOS ŽMONIJOS 
GEROVĖS VARDAN

Ne vienos kurios šalies ar 
valstybės, bet visos žmonijos 
gerovė reikalauja mažinimo 
tarptautinio įtempimo ir sie
kimo pilno, visuotino nusi
ginklavimo. Šiam tikslui pa
siekti kelias, sako Algirdas 
Strumskis “Gimtajame kraš
te” (rugs. 15 d.) labai, labai 
sunkus, bet įveikiamas. Jis 
nurodo:

“Antai New Yorke baigė 
darbą. Paruošiamasis komite
tas Jungtinių Tautų Genera
linės Asamblėjos specialiajai 
sesijai dėl nusiginklavimo su
šaukti. Komitetas rekomen
davo sušaukti Jungtinių Tau
tų Generalinės Asamblėjos 
specialiąją sesiją nuo 1978 
metų gegužės 23 iki birželio 
28 d.

Pastarųjų metų įvykiai ro
do, kad būtinos nepaprastai 
energingos priemonės gin
klavimosi varžyboms sustab
dyti, žingsnis po žingsnio 
siekti nusiginklavimo. Pa
saulio visuomenės negali ne
jaudinti pranešimai iš JAV 
apie naujų rūšių ir sistemų 
ginklų—neutroninių bombų, 
sparnuotųjų raketų ir kitų— 
gamybos pradžią.

Imperializmo primestos 
ginklavimosi varžybos—štai 
nelaimė, kuri šiandien slegia 
žmoniją. Vis daugiau valsty
bių pagaliau supranta, kad 
vienintelis kelias išlaisvinti 
didžiulėms materialinėms 
vertybėms ir žmonių resur
sams, būtiniems socialiniam- 
ekonominiam vystymuisi,— 
tai visiškas ir visuotinės kon
trolės sąlygomis. Pasaulis 
kasmet išleidžia ginklavimui
si apie 300 bilijonų dolerių 
per dieną arba 34 milijonus 
dolerių per valandą! Šių me
tų pradžioje Jungtginių Tau
tų paskelbtame pranešime' 
sakoma, kad dabar karines 
išlaidos1 vidutiniškai vienam1 
kareiviui sudaro 12,330 dole
rių, tuo tarpu išlaidos liau
dies švietimui tesiekia maž
daug 219 dolerių vienam 
moksleiviui.

Nusiginklavimas—ilgas ir 
sunkus kelias. Bet jis įveikia
mas. Pažangioji pasaulio vi
suomenė tiki, kad savo įnašą 
čia įneš ir Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos spe
ciali nusiginklavimo sesija. 
Kartu socialistinės šalys 
reiškia vieningą nuomonę, 
jog kardinalių poslinkių čia 
gali duoti toks platus ir 
autoritetingas tarptautinis 
forumas, kaip Pasaulinė nu
siginklavimo konferencija, 
nes tai liečia visų šalių inte
resus.”

O KAIP SU AMERIKIEČIŲ 
ŽMOGAUS TEISĖMIS?

Vilniaus dienraštis “Tiesa” 
(rugs. 9 d.) vedamajame 
“Tarybinės Liaudies jėgos 
šaltinis” sako:

“Auroros” šūviai, sudrebi
nę priespaudos pasaulį, pa
skelbė naujos žmonijos eros 
pradžią. Nuo tų lemtingų 
revoliucinio heroizmo kupinų 
dienų praėjo šešiasdešimt 
metų. Per tą laiką upėmis 
nutekėjo daug vandens. 
Žmonių planetoje gimė ir 
užaugo naujos kartos. Buvo 
sugriauti ir iš naujo pastatyti 
miestai, perdažyti pasaulio 
žemėlapiai.

Spalio revoliucija iš esmės 
pakeitė tarybinių žmonių gy
venimą, padarė milžinišką 
įtaką kitų pasaulio tautų ke
lyje. Spalio revoliucijos gro
žis ir jėga nenustoja stebinti 
žmogaus proto.

Vienas iš pačių didžiausių 
Tarybų valdžios iškovojimų 
mūsų šalyje yra lenininės

tautų draugystės idėjų prak
tiškas įgyvendinimas.

Tarybinis pilietis—savo ša
lies patriotas. Mūsų patrio
tizmas savo esme yra giliai 
internacionalistinis. Jis orga
niškai suderina meilę savo 
tautai ir didelę pagarbą ki
toms tautoms.

Meilę savo daugianaciona
linei Tėvynei tarybiniai žmo
nės demonstruoja darbais— 
statydami gamyklas ir išau
gindami gausų derlių, plės
dami mokslo horizontus ir 
kovodami už taiką, auklėda
mi jaunąją kartą ir puošdami 
aplinką.

Mes ryžtingai kovojame su 
buržuazinės ideologijos sklei
dėjais, su visais tais, kurie 
nori supurvinti tautų drau
gystės žiedus, paskleisti ne
pasitikėjimą tarybinių žmo
nių tarpe.

Imperialistinė propaganda 
apsijuokė pabandžiusi panau
doti koVai prieš pažangias 
socializmo jėgas, prieš 
augantų Tarybų šalies tarp
tautinį autoritetą jų pačių 
sukurtą vadinamąjį “žmo
gaus teisių klausimą.” Visas 
pasaulis gerai žino, kad 
jAV-se 30 milijonų negrų, 
indėnų ir meksikiečių kilmės 
amerikiečių yra nutrenkti į 
rasinės diskriminacijos ir so
cialinių skriaudų prarają. 
Apie kokias žmogaus teises 
ponai imperialistai gali kal
bėti, jeigu jų šalyje žmogaus 
teises ponai imperialistai gali 
kalbėti, jeigu jų šalyje žmo
gus vertinamas ne pagal jo 
dorovines savybes, o pagal 
jo veido, odos spalvą, ne 
pagal jo darbą, o pagal jo 
piniginės storį?

JAU pripažįsta, kad 
VILNIUS
SULIETUVIŠKĖJĖS

Buvęs vilnietis Jonas Ku- 
.prionis kunigų' organe (rugs. 
15 d.) pripažįsta, kad tarybi
nė santvarka Lietuvos sosti
nę ne tik išlaisvino, bet ir 
labai smarkiai sulietuvino. 
Jis rašo:

“Padėtis keičiasi su Vil
niaus gyventojų sudėties pa
sikeitimu. Normaliai iš viso 
yra sunku ar net neįmanoma 
atgauti nors ir savas buvu
sias žemes, jei jos apgyven
tos svetimųjų. Atkuriant 
Lietuvos nepriklausomybę, 
Vilniuje ir jo apylinkėse do
minavo žydiškai-gudiškas- 
lenkiškas elementas, o lietu
viai buvo mažumoj, dėl to ir 
pastangos atgauti sostinę 
baigėsi nesėkme. Dabar pa
dėtis visai pasikeitusi. Vil
niaus gyventojų sudėtis pa
gal 1970 ftietų surašymą yra: 
lietuvių 42.8 proc., rusų 24.5 
proc. lenkų 20 proc., gudų, 
žydų ir kitų 12.7 proc. Per 
pastaruosius 7 metus lietu
vių tikriausiai dar bus pa
daugėję. Taigi Vilniuj dabar 
vyrauja lietuviai. Atrodo, ir 
jo provincijoj vyksta panašus 
procesas. Tiesa, iš užsienio 
nuvažiuojantieji lietuviai, 
ypač kurie anksčiau Vilniuj 
nėra buvę, sutikę ten daug 
svetimo elemento—rusų, 
lenkų, nuliūsta. Bet kurie 
ten gyvenome, kaip pats 
pamenu 1917-1919 metus, tai 
dabar padėtis diametraliai 
pasikeitusi. Tad šiuos visus 
aukščiau paminėtus faktus 
reikia laikyti teigiamais lie
tuviškajam reikalui.”

JAU GAUNA I KAILĮ IR 
KURT WALDHEIM

Menševikiškų "N.” redak
toriui jau labai sunkiai nusi
dėjo ir Jungtinių Tautų ge
neralinis sekretorius Kurt 
Waldheim. Mat, jis ėmė ir 
pagyrė Tarybų Sąjungos ir

jos prezidento Brežnevo pa
stangas žmonijos kovoje už 
taiką. Martynas Gudelis pik
tai drožia:

“Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Kurt Wald
heim, pasikalbėjęs su Sovie
tų Sąjungos prezidentu Leo
nidu Brežnevu Maskvoje, 
pripažino jį daugiausia taikai 
pasidarbavusiu žmogumi ir 
oficialiose ceremonijose pri
kabino jam Jungtinių Tautų 
taikos medalį. Šia proga abi 
pusės pasakė trumpas kal
bas, o sovietų žinių agentūra 
klausimą praplėtė ir pagarbi
no ne tik patį Brežnevą, bet 
ir visą Sovietų Sąjungą.

Jungtinių Tautų sekreto
rius, prieš prisekdamas dide
lį medalį, pareiškė, kad tarp
tautinė organizacija, pripa
žindama “nuolatinius ir vai
singus Brežnevo darbus pa
saulinei taikai ir tautų sau
gumui,” apdovanojo jį taikos 
medaliu. Sovietų agentėra 
dar prideda, kad abu didelių 
organizacijų vyrai dar aptarė 
taikos problemas Artimuose 
Rytuose. Kipro saloje ir ke
liose Afrikos vietose.

Kuo Brežnevas galėtų pri
sidėti prie Artimųjų Rytų 
taikos, ką jis gali padaryti 
Kipro saloje, ir kokia jo galia 
Afrikoje, tai niekas nežino, 
Jungtinių Tautų sekretorius 
tariasi su žmogumi, kuris, 
jeigu galėtų, tai ne taiką, o 
kivirčius kiekvienoje minė
toje vietovėje sukeltų? Arti
muose Rytuose taikos pasita
rimus veda sekretorius Cy
rus R. Vance, o ne Gromyka. 
Kipro saloje pasitarimus ve
da turkų ar graikų atstovai, 
tarpininkaujant amerikie
čiams, bet joks sovietų val
džios agentas neturi teisės 
ten nosies įkišti.”

[“N.”, rugs. 14 d.]
Ir “ignorantas” tas mūsų 

pasaulinės organizacijos va
das: nežinojo, kad šioje mūsų 
nelaimingoje planetoje turi
me tokį galvočių, kaip Gude
lis. Juk jeigu jis būtų žino
jęs, būtų jo rodos pasiklau
sęs pirma, negu atidarė savo 
burną apie socialistinį kraštą 
ir jos prezidentą. Ir iš viso: 
jeigu būtų pasiklausęs pas 
mūsų brolį Gudelį patarimo, 
ponas sekretorius būtų kojos 
neįkėlęs į Tarybų Sąjungą, o 
ką jau bekalbėti apie jos 
lyderio apdovanojimą taikos 
medaliu.

IR AUKŠTAS
DVASIŠKIS SMERKIA 
NEUTRONO BOMBĄ

"Izvestijos” koresponden
tas turėjo pasikalbėjimą su 
Maskvos ir Visos Rusijos 
patriarchu ir Pasaulinės Tai
kos Tarybos nariu Pime- 
nu. Šis tikinčiųjų rusų aukš
tas lyderis labai griežtai pa
smerkia Jungtinių Valstijų 
neutroninės bombos gamini
mą ir bandymus.

“Ši bomba, sprendžiant pa
gal pas mus gaunamas infor
macijas,” sako patriarchas, 
“yra pats baisiausias masinio 
naikinimo įrankis, sukurtas 
militariniams reikalams. 
Mes, tikintieji, stojame už 
visokios rūšies ginklų už
draudimą.

Jungtinių Amerikos Valsti
jų agresyviųjų jėgų tikslai 
absoliutiškai nesuderinami 
su milžiniškos žmonijos dau
gumos valia.”

• Prancūzas Žanas Šolė pa
davė į teismą savo buvusią 
žmoną Kliviją. Jis reikalavo, 
kad ta kompensuotų padary
tą moralinę žalą. Bendro 
gyvenimo metais Žanas kartą 
papasakojo žmonai apie savo 
fantastiškai turtingą dėdę, 
betrukus Klivija tapo savo 
buvusio vyro teta.

pasiūlymus. Kodėl juos neapsvarsto ir netaria savo žodžio? 
Tik todėl, kad kapitalistinis pasaulis to nenori. Todėl labai 
teisingas minėtos komisijos raporte raginimas Jungtinėms 
Tautoms labiau susirūpinti ginklavimosi lenktynių sulaiky
mu ir vadovauti kovai už nusiginklavimą.

Zamboanga. — Filipinų 
pietinėje dalyje įvyko aštrus 
policijos susikirtimas su mu- 
zulmonais sukilėliais. Kovoje 
žuvo virš 50 žmonių.
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Nesvietiškai klesti šios šalies ginklų gaminimo pramonė. 
Mūsų prezidentas ir kiti vyriausybės vadai yra geri ginklų 
šinkoriai.

US. ARMS 
INDUSTRY

Specialiai “laisvei”

Liaudies tradicijos ir 
dabartis Vilniuje

Meno darbuotojų rūmose 
įvyko Lietuvos TSR Liaudies 
Meno Draugijos trečiasis su
važiavimas. Ataskaitinį .pra
nešimą apie Draugijos yeiklą 
per praėjusius trejus metus 
padarė Draugijos valdybos 
pirmininkas Respublikos nu
sipelnęs meno veikėjas Pra
nas Gudynas.

Per ataskaitinį laikotarpį 
Draugija išaugo kiekybiškai 
ir kokybiškai. Dabar ji vieni
ja beveik du tūkstančius 
narių, kurie sukūrė nemaža 
įsimintinų kūrinių, šlovinan
čių Tarybinę liaudį, jos neuž
mirštamus žygdarbius. Liau
dies meistrai ąžuolų skulptū
rose įamžino pirmosiomis di
džiojo Tėvynės karo dieno
mis Tauragėje žuvusių pasie
niečių atminimą, sukūrė pa
minklą Tarybinės armijos 
kariams Usėnuose, nutiesė 
“Čiurlionio kelią.” Liaudies 
meistrų darbai gražiai pa
puošė Ignalinos nacionalinį 
parką, Lietuvos TSR Buities 
Muziejų, jie iškilo Anykš
čiuose ir Žemaitės sodyboje.

Sėkmingai vystėsi vaiz
duojamoji dailė—skulptūra, 
tapyba, grafika.

Per ataskaitinį laikotarpį 
buvo surengta daugiau kaip 
400 įvairaus profilio Liaudies 
meno parodų. Tarybų Lietu
vos liaudies meistrai palaikė 
glaudžius ryšius su broliškų 
respublikų ir socialistinių ša
lių meno entuziastais, jų dar
bų parodos pabūvojo dauge
lyje valstybių, jų tarpe JAV, 
Kanadoje, Norvegijoje, Suo
mijoje.

Geriausi darbai buvo eks
ponuojami respublikinėje 
liaudies meno parodoje Vil
niuje, nemaža jų dalis nuke
liavo ir į Sąjunginę parodą 
Maskvoje.

Liaudies Meno Draugijos 
valdybos pirmininku išrink
tas Pranas Gudynas.

Naujas teatro sezonas
Alberto Laurinčiuko dra

ma “Neapykantos Spalva,” 
pasakojančia apie nacionali
nio išsivadavimo kovą kapi
talistiniame pasaulyje, pra
dėjo savo naują 38 sezoną 
akademinis dramos teatras.

Šia drama kolektyvas da
lyvaus respublikiniame festi
valyje Panevėžyje, skirtame 
Didžiojo Spalio jubiliejui. Šis 
veikalas taip pat bus parody
tas Vokietijos Demokratinės 
Respublikos Veimaro ir Er
furto miestuose, į kur vilnie
čiai aktoriai išvyks lapkričio 
pradžioje.

Šalia pasaulinės ir rusų 
klasikos veikalų šį sezoną

akademiniame Dramos Tea
tre rampos šviesa išvys Jus
tino Marcinkevičiaus “Maž
vydas,” kiti originaliosios 
dramaturgijos veikalai.

V. Petkevičienė

IŠ LAIŠKŲ
Heilo Eva,

Sveikinu iš gražiosios Kali
fornijos. San Francisco savo
tiškai įdomus—darniai susi
lieja įvairių tautų ypatybės. 
^Lynoja, bet 'čionai lietus 
labai reikalingasA

Linkėjimai visam “Lais
vės” kolektyvui.

Helen Feiferienė
P. S. Helena išvyko atos

togų pas sūnų. Linkime jai 
praleisti laiką kuopuikiau- 
siai. Dėkojame už mūsų pri
siminimą. Ieva

Gerbiama “Laisvės” 
redakcija

Štai jau dvidešimt metų 
kaip gauname jūsų puikų 
laikraštį “Laisvė.” Su nekan
trumu vis laukiame sekančio 
“Laisvės” numerio. Mes la
bai susidomėję skaitome jūsų 
laikraštyje apie mūsų tautie
čių lietuvių gyvenimą bei 
veiklą Amerikoje.

Labai malonu, kad Ameri
kos lietuviai neužmiršta savo 
tautiečių Lietuvoje, už ką 
mes esame labai dėkingi.

Visus šiuos dvidešimt me
tų “Laisvę” mums prenume
ruoją mūsų brangus dėdė 
Antanas Globiečius, gyve
nantis Wilkes Barre, Pa.

Tad, miela redakcija, leis
kite per jūsų laikraštį “Lais
vę” tarti nuoširdų ačiū dėdei 
už laikraštį “Laisvę,” iš visos 
širdies padėkoti už laiškus ir 
palinkėti daug sveikatos ir 
viso, kas telpa žodyje “lai-

• M me.
Kartu siunčiame linkėji- 

i mus ir “Laisvės” redakcijai, 
sveikiname laisviečius.

Ona Kukienė 
su šeima

Kapsukas. 1977.12.IX.

Hi!
I* m sorry we will not 

attend the get-together Sun
day, Sept. 25th. Ed and I are 
visiting Louise in Albuquer
que, New Mexico. Last night 
we were to a rodeo. Tomor
row we go to Mexico, etc. It 
is 80 degrees plus during the 
day. Coming in we drove for 
two days during those 
storms in Missouri and Okla
homa.

Regards to all.
Nellie Shumbris



PENKTADIENIS, RUGSĖJO [SEPTEMBER! 30, 1977

SPALIO REVOLIUCIJOS 60-TĮ PASITINKANT

Pirmųjų vėliavnešių gretose
Dažnai Vilniaus gatvėse 

gali pamatyti šį aukšto ūgio, 
gan plačiu žingsniu žengiantį 
vyriškį. Dažnas jį pagarbiai 
sveikina. Ir nenuostabu. Su 
vienais vilniečiais jis pažįsta
mas ilgamečio darbo metais, 
kiti, o tokių tūkstančiai, jį 
matė savo įmonėse ir įstaigo
se, kai svečias pasakojo apie 
Spalio revoliuciją ir pilietinį 
karą Rusijos platybėse, revo
liucinius įvykius Lietuvoje.

Į jaukų kambarį veržiasi 
pirmieji pavasario saulės 
spinduliai. Jie apšviečia kny
gų lentynas ir gausias gėlių 
puokštes. Su jomis gausūs 
draugai ir pažįstami sveikino 
neseniai buto šeimininką, 
peržengusį aštuoniasdešimt 
pirmųjų metų ribą. Jis žvalus 
ir linksmas man rodo įvairių 
respublikos rajonų organiza
cijų sveikinimo adresus, pa
sakoja savo kelionių sumany
mus, su paskaitomis išvaikš
čiota visa Lietuva, o kvieti
mai vis plaukia.

Mano senas pažįstamas Ka
zys Klarys jau senokai pensi
joje. Tačiau namuose jį rasti 
nėra lengva. Daug laiko jis 
skiria partijos Spalio rajono 
komiteto neetatinės partinės 
komisijos, darbui.

Klario kovo draugų vardai 
plačiai žinomi. Jie įamžinti 
gatvių ir miestų pavadini
muose, paminkluose, apie 
juos parašyta daug knygų, 
mokslinių darbų. Ir Klarys, 
savo paskaitose pasakoja 
apie Vincą Kapsuką-Mickevi- 
čių, Zigmantą Angalrietį- 
Aleksą, kitus įžymius Lietu
vos revoliucionierius.

Ir kuo mažiausiai apie savo 
revoliucinius nuopelnus. 
Toks jau šio seno revoliucijos 
kario bruožas. Jis ryškiai 
atsispindi ir jo atsiminimų 
knygoje “Liaudžiai pakilus.”

Įdomus Klario gyvenimo 
kelias, apgaubtas tolimų ke
lionių kilometrais, rūsčiais 
pergyvenimais, brangiais su
sitikimais.

Panevėžio kraštų vargingo 
valstiečio sūnus nuo 12 metų 
pažino pas dvarininką uždirb
tos duonos skonį. Sunkiai 
dirbo, o skaityti ir rašyti 
pramokti sugebėjo. Vos 17 
metų teturėdamas išlipo JAV 
krante. Dirbo įvairiuose fa
brikuose. Žadėtos laimės taip 
ir nerado, o įdomių žmonių 
daug sutiko. 1915 m. įstojo į 
Lietuvių Socialistų Sąjungą 
ir priklausė jos kairiajam 
sparnui. Daug skaitė, lankė 
įvairias paskaitas.

Per karo dūmais ir neramu
mais apgaubtą pasaulį nuai
dėjo žinia: Rusijoje nuverstas 
caras. Vasario revoliucija. 
Amerikos lietuvių tarpe ge
rai žinomas socializmo skel
bėjas Vincas Kapsukas-Mic- 
kevičius paragino važiuoti

Alytaus rajono Dainavos kolūkyje veikia pirmoji Lietuvoje 
vaikų muzikos mokykla. M. Baranausko nuotrauka

H. VENCEVlClUS 
namo ir aktyviai įsijungti į 
revoliucinį judėjimą. Daug 
Amerikos lietuvių paklausė 
šio raginimo. Jų tarpe buvo ir 
Klorys.

Atvykęs į Rusiją įstojo į 
bolševikų partiją. Peterbur
go komitetas jauną komunis
tą pasiuntė į pietus, prie 
Dnepro, į Jekaterinoslavą 
(dabar Dniepropetrovskas). 
Čia Kazys mitinguose aiškino 
Spalio revoliucijos siekius, 
padėjo organizuoti į darbinin
kų rankas perėjusių įmonių 
darbą. O aplink siautėjo prie
šai, kūrėsi baltagvardiečiai. 
Teko organizuoti ginkluotus 
darbininkų būrius. Tais me
tais čia gyveno gražus būrys 
lietuvių. Daug jų paklausė 
komunisto Klorio žodžių ir 
organizavo gerai ginkluotą 
būrį. Siam būriui buvo lemta 
ypač pasižymėti.

Miesto banko seifuose susi
kaupė gausios aukso atsar
gos. Baltagvardiečiai užpuolė 
banką ir rengėsi auksą išvež
ti. Jaunos Tarybų respubli
kos auksą stojo ginti miesto 
darbininkai. Lietuvių darbi
ninkų tarpe matė ir jauną 
Klorį. Jo vadovaujami vyrai 
po smarkaus mūšio išvaikė 
baltagvardiečių karininkus, 
išgelbėjo auksą. Klorio būrys 
pelnė miesto Tarybos viešą 
padėką.
• Pilietinio karo audroje Klo
rys daug matė ir pergyveno. 
Kovėsi su anarchistais Voro
neže, įvairiomis bandomis.

1918 m. pavasarį partija 
iškvietė į Maskvą. Čia jis 
pirmą kartą pamatė žmogų, 
apie kurį buvo daug girdėjęs 
ir skaitęs. Balandžio mėn. 
Leninas atvyko pas Maskvos- 
Kazanės geležinkelio darbi
ninkus ir pasakė kalbą. Kartu 
su kitais, revoliucijos vado 
žodžių klausėsi Klorys. Jis 
jau žinojo savo tolimesnį 
likimą. V. Kapsuko pasiūly
mu jis ruošėsi vykti pogrindi
niam darbui į kaizerininkų 
okupuotą Lietuvą. Ir todėl 
kiekvienas Lenino žodis jam 
ypač brangus ir reikšmingas.

— Tuomet aš dar aiškiau ir 
plačiau supratau mūsų revo
liucijos siekius,—šiandien 
Klorys prisimena,—po mitin
go buvau kupinas naujų jėgų 
ir sumanymų . . .

O sumanumo daug reikėjo. 
Gimtajame Panevėžyje Klo
rys greit susirišo su drau
gais.

Mieste įsikūrė viena pirmų
jų Lietuvos komunistų orga
nizacijų. Jos vadovaujami 
darbininkai sudarė Miesto 
Tarybą. O mieste šeimininka
vo kaizeriniai okupantai, gal
vas' kėlė buržuaziniai nacio
nalistai. Partijos miesto ko
miteto pirmojo sekretoriaus 
Klorio raginami darbininkai 
ginklavosi.

Lietuvos darbo žmonėms į 
pagalbą skubėjo Raudonosios 
Armijos daliniai. Už kelių 
dienų jie turėjo pasirodyti 
Panevėžyje. Vokiečių divizi
jos vadovybė rengėsi su pa
skutiniais ešelonais išgabenti 
brangius įmonių įrengimus ir 
įmones sunaikinti. Klorys ry
žosi veikti. Dar su dviem 
draugais nuėjo į okupantų 
štabą ir nustebusiam geleži
nės divizijos vadui įteikė 
Panevėžio miesto darbininkų 
Tarybos ultimatumą: vokie
čiai privalo palikti įrengimus 
ir neliesti miesto. Priešingu 
atveju ginkluoti darbininkai 
panaudos jėgą ir sutrukdys 
vokiečių išvažiavimą.

Prie miesto artėjo raudo
narmiečiai, o mieste matėsi 
vis daugiau ginkluotų, raudo
nais kaspinais pasipuošusių 
darbininkų. Okupantai buvo 
priversti paklusti darbininkų 
valiai ir jų sąlygomis palikti 
Panevėžį.

Lietuvos revoliuciniame ju
dėjime svarbus vaidmuo ten
ka I-jai Lietuvos Komunistų 
partijos organizacijų konfe
rencijai, kuri nelegaliai įvyko 
1918 m. rugsėjo 15 d. Užuba- 
liuose, netoli Marijampolės. 
Tuo metu komunistų sukur
tos įvairiose Lietuvos vietose 
nelegalios partinės organiza
cijos ėmė ieškoti priemonių 
savo veiksmams suvienyti. 
Panevėžio ir Suvalkijos ko
munistai pirmojoje konferen
cijoje pasmerkė partijas, sie
kusias su užsienio pagalba 
darbo žmonėms užkrauti nau
ją jungą. Lietuvos komunis
tai priėmė svarbius nutari
mus praktinės veiklos ir tak
tikos klausimais. Konferenci
jos delegatai užmezgė ryšius 
su Vilniuje veikusiu Laiki
nuoju Centro Biuru. Buvo 
nutarta sušaukti LKP L jį 
suvažiavimą.

Pirmosios Lietuvos Komu
nistų konferencijos delega
tas, vienas jos organizatorių 
buvo K. Klorys. Jis vadovavo 
Panevėžio miesto Tarybai, 
vykdė kitus partijos pavedi
mus. O nuslopinus Tarybų 
valdžią Kapsukas ir Angarie- 
tis vėl jį pasiunčia į pogrindį. 
Kaune atstatomos partinės 
organizacijos, leidžiami atsi
šaukimai. Karinei žvalgybai 
pavyksta nustatyti Klorio ne
legalų butą. Kauno kalėji
mas. Ir čia Klorys veltui 
neleidžia laiko. Studijuoja 
Markso “Kapitalą,” ilgai kal
basi su įkalintais darbinin
kais, valstiečiais.

Pasikeitus politiniais kali
niais, Klorys išvyksta į Tary
bų Rusiją.

Čia jis antrą kartą pamato 
Leniną. 1921 m. balandžio 
mėn. partijos Maskvos mies
to komiteto pasitarime Leni
nas plačiai kalba apie tolimes
nes užduotis. Tai buvo an
troji vado kalba, kurią pa
vyksta išgirsti jaunam, ta
čiau jau gana daug spėjusiam 
pamatyti ir pergyventi Lietu: 
vos komunistui.

Klorys keletą metų mokėsi 
Sverdlovo komunistiniame 
universitete, dirbo partinį 
darbą Maskvoje, Chabarovs- 
ke, centriniu leidinių redakci
joje, Ir sunkiausiomis gyve
nimo valandomis palikdavo 
atsidavęs didiesiems revoliu
cijos idealams.

Po Didžiojo Tėvynės karo 
grįžęs į gimtinę aktyviai 
skleidė žinias, rūpinosi, kad 
gyvenimas būtų šviesenis, 
kultūringesnis. Klorio dar- 
bą“Žinijos draugijoje,” Kny
gų prekybos valdyboje res
publikos vyriausybė įvertino 
aukštu nusipelnusio kultūros 
veikėjo garbės titulu.

Klorys—pirmųjų Lietuvos 
revoliucinio judėjimo vėliav
nešių gretose. Ir šiandien 
daugelys jam galėtų pavydėti 
energijos, gražių sumanymų 
ir šviesaus optimizmo.

LAISVE

Palangoje.

Reklama ir buržuazinė 
žurnalistika 

A. AUKŠTAITIS
Kai kas XX amžių vadina 

“reklamos amžiumi.” Tai tei
singa turint galvoje kapita
lizmo pasaulį. Valstybinio— 
monopolistinio kapitalizmo 
ekonomikoje reklama vaidina 
itin didelį ir vis augantį 
vaidmenį.

Iš esmės reklama yra tapu
si tos ekonomikos šaka. Ji 
vystosi iš tų lėšų, kurias 
reklamai skiria kapitalistinės 
įmonės, siekiančios išplėsti 
savo prekėms rinką, didinti 
gamybą ir gauti kuo dides
nius pelnus. Todėl reklama 
pirmiausia rūpinosi turtuo
liai, gaminantieji masinio 
naudojimo prekes, ir aptar
navimo sferos atstovai. Lėšų 
įdėjimas į reklamą savo rėž
tu atneša pelną.

Tarp įvairiausių reklamos 
būdų, ypatingą vietą užima 
masinės informacijos priemo
nės—laikraščiai, žurnalai, te
levizija, radijas. Tarybinių 
mokslininkų paruoštoje kny
goje “Žurnalistika buržuazi
nėje visuomenėje,” remiantis 
kapitalistinių kraštų oficia
liais duomenimis, nurodoma, 
kokios sumos skiriamos re
klamai spaudoje. Pvz., 1960 
m. JAV-ose reklamai įmonės 
ir firmos išleido $11,600,000. 
Iš jų reklamai laikraščiuose, 
žurnaluose, televizijoje ir kt. 
buvo skirta 7 bilijonai (59,2 
proc.) Po 13 metų (1973 m.) 
iš 25,1 bilijono dolerių rekla
mai, net 15,3 bilijono (61,2 
proc.) atiteko masinės infor
macijos leidiniams (jų tarpe 
televizijai ir radijui).

Daugiausia lėšų skiriama 
reklamai dienraščiuose. Iš 
25,1 bilijono dolerių reklamai 
Amerikos kapitalistai 7,7 mi
lijonus atiduoda kasdieni
niams laikraščiams. Mat, 
dienraštis su dideliu tiražu? 
turi galimybę “prinešti” re
klamą prie masinio skaityto
jo—potencialaus pirkėjo. Di
dinti tiražą—pažymima mi
nėtoje knygoje,—suintere
suoti ir laikraščių leidėjai. 
Čia ir jų, ir reklamos davėjų 
interesai sutampa, ir abiems 
pusėms naudingi. Laikraščių 
leidėjai kovoja už reklamą, 
nes ji duoda jam pelną. 
Kapitalistas, jeigu yra tik

Aš eisiu
Kas supras mūs gyvenimo dalią?
Kas krūtinę jazminais papuoš?— 
Jau pavasaris tėviškę kelia, 
Vyturėliai valiuoja laukuos . . .

Jau pavasaris eina per žemę, 
Iš dabindamas jievos žiedais;
Aš einu per gyvenimo kelių, 
Kai lakštingala suokia rytais.

Aš einu, nenurims t, klajoju,
Ieškau spindinčios ryto rasos, 
Stengiuos dirbt dėl laimingo rytojaus, 
Paprasčiausio valstiečio dalios.

As vis eisiu, keliausiu, nerimsiu, 
Kol krūtinėje belsis širdis, 
Kol kūnas skausmuos nepailso, 
Kol tamsa neužspaudė akis.

ras, kad reklama padės iš
plėsti prekių rinką, moka 
laikraščiui už reklamos pa
skelbimą didelius pinigus.

Antai, puslapis reklamos 
tokiame laikraštyje, kaip 
“The N. Y. Times” kainuoja, 
$5,500 šiokią dieną ir $7,000 
dolerių sekmadieniais. Ketu
rių spalvų reklamos puslapis 
žurnale “Life” kainuoja 
$53,200. Šitie duomenys imti 
iš amerikiečių šaltinių (G. 
Talese. “The Kingdom and 
the Power,” New York, 
1969; L. Bogart “Strategy in 
Advertising,” New York. 
1967;).

Reklama itin ryškiai liudija 
buržuazinės spaudos ryšius 
su kapitalu, kuris savo rėžtu 
diktuoja žurnalistikai, jos 
krypčiai ir turiniui. Minėtoje 
tarybinių mokslininkų kny
goje pateikiama būdinga ci
tata iš amerikiečių autoriaus 
A. G. Lebling veikalo “The 
Press” (New York, 1964). 
“Spaudos funkcija visuome
nėje—rašo šis buržuazinis 
žurnalistas—informuoti, bet 
jos vaidmuo —daryti pini
gus.” Reklama kaip tik yra 
viena iš pagrindinių priemo
nių buržuazinei spaudai eg
zistuoti ir gauti pelną.

Mat, tiražas negali užtik
rinti leidėjui ne tik pelno, 
bet ir padengti laikraščio 
leidimo išlaidų. Juo labiau, 
kad—nurodoma knygoje,— 
buržuazinis laikraštis yra tur 
būt vienintelė prekė kapita
listinėje rinkoje, kuri par
duodama pigiau negu jos 
savikaina. Sakykime, “The 
N. Y. Times” savo laiku 
buvo pardavinėjamas už 20 
centų, nors numerio savikai
na—75 centai—taip kaip 
buržuazinis laikraštis gauna 
teigiamą finansinį balansą? 
Jį užtikrina reklama. Iš jos 
gautos lėšos sudaro visos 
kapitalistinės spaudos egzis
tavimo pagrindą. Dar dau
giau—reklama užtikrina tai 
spaudai ir pelną. Ji tat yra 
svarbiausias pelno šaltinis. 
Kaip tik šitai leidžia' rekla
mos davėjams—stambių mo
nopolijų savininkams—dary
ti poveikį spaudai, dargi lem
ti to ar kito leidinio likimą.

Kęstutis Balčiūnas

10 metų be Rojaus Mizaros
G.WlJMAS

Prieš dešimt metų, 1967 
i m. rugsėjo 23 d. Amerikos 
Į lietuvius ištiko labai skaudus 
į smūgis—mirė Rojus Mizara. 
| Netenka nė sakyti, kokia tai 
buvo didelė nelaimė ir nete
kimas. JAV pažangiųjų lietu
vių gretose pasiliko niekuo 
nepakeičiama žiojėjanti pro- 

I perša. Bet paguoda ta, kad 
| tauri progresyvi ir žmogui 
iškirta veikla ir darbai ne- 
■ miršta. Jie gyvi ir tebetar- 
i nauja šiandien mūsų didiems 
idealams.

Vienas iš paskutiniųjų Ro
jaus Mizaros rašto darbų 
buvo Vilniaus “Tiesai” pa
siųstas straipsnis “Ameriko-
je prieš penkiasdešimt metų ; užsienio buržuazijos inter- 
— JAV lietuviai ir Spalio I vencijai, daugelyje šalių ku-

■ revoliucija.” Jis tebėra toks : rėsi komitetai “Salin rankas 
i aktualus, lyg būtų rašytas j nuo Tarybų Rusijos.”—"Ne- 
! šiandien, artėjant įžymiajai buvo didesnio Amerikoje 
I Spalio 60-mečio sukakčiai. darbininkų mitingo—nurodo

— “Auroros” šūvių aidai— 
1 rašė R. Mizara,—Ameriką 
I pasiekė lapkričio 8 die
ną .........Kiekvienas galvo
jantis žmogus—pabrėžė jis, 
— suprato, kad po lapkričio
dienos pasaulis jau nebebus 
toks, koks buvo ligi tol.”

Iš tiesų prasidėjo dienos, 
kurios sukrėtė pasaulį. “Po 
lapkričio septintosios—skai
tome R. Mizaros straipsny
je,—Amerikos lietuviuose 
vyko didelis sujudimas, nors 
laikai čia buvo sunkūs—karo 
metai, viešai masiškai pasi
reikšti nebuvo lengva.” Tuo 
labiau, kad į darbą buržuazi
ja paleilo antitarybinės pro
pagandos mašiną, jos laik
raščiai mirgėte mirgėjo įvai
riausiais prasimanymais. ir 
melais. “Bet tai—pažymėjo

PLATUS LIETUVIŲ 
DAILĖS KELIAI

“Zodiako ženkliai” — taip 
vadinasi naujas žinomo lietu
vių monumentaliosios dailės 
meistro A. Garbausko vitra
žas. Iš Vilniaus “Dailės” 
kombinato dirbtuvių jis ke
liaus į Maskvą, kur papuoš 
sąjunginių prekybos rūmų 
salę.

Lietuviškas meninis akcen
tas Tarybų Sąjungos sostinė
je—ne pirmiena. Įvairiuose 
visuomeniniuose pastatuose, 
kultūros įstaigose galima pa
matyti A. Stoškaus, K. Mor
kūno vitražų, M. Mačiulienės 
mozaiką, K. Zimblytės deko
ratyvinės tekstilės, L. Cieš- 
kaitės—keramikos darbų.

Kaunietis dailininkas L. 
Strioga sukūrė dekoratyvinį 
goreljefą “Paukščiai” bei ki
tas skulptūras naujiesiems 
Maskvos Onkologijos centro 
rūmams, vitražistas K. Ba
nys—V. Lenino portretą vie
nam sostinės projektavimo 
institutų.

Pagal kompleksinės specia
listų grupės paruoštą projek- 

j tą Vilniaus “Dailės” kombi- 
• nate gaminami dekoratyvi
niai akcentai metalo, odos, 
stiklo ir tekstilės naujiems 
Tarybų Sąjungos Telegrafo 
agentūros rūmams.

R. Kriukelytės debiutas 
Italijoje

Vilniaus Dailės instituto 
auklėtinės jaunos keramikės 
R. Kriukelytės kompozicija 
“Laikas” išsiųsta į tarptauti
nę keramikos parodą, kuri 
pagal seną tradiciją kiekvie
nais metais yra rengiama 

i Italijos mieste Fajencoje.
i Parodos rengėjai su Lietu
vos keramika jau yra gerai 

. susipažinę. Prieš kurį laiką 
Fajencos miesto diplomais 
buvo pažymėti čia eksponuo
ti M. Bankauskaitės ir N.

Šulgaitės darbai, įvairių pa
rodos apdovanojimų yra par- 

I sivežę ir kiti respublikos 
I dailininkai.
| R. Kriukelytės kompozicija

3-IAS PUSLAPIS

R. Mizara,— nesulaikė masių 
nuo prijautimo Spalio revo 
liucijai.”

Straipsnyje aprašoma JAV 
pažangiųjų lietuvių veikla, 
remianti Spalio revoliuciją.

■ Sulaikius “Kovos” laikraštį, 
kairieji lietuvių socialistai 
ėmė leisti lapelius, atsišauki
mus, brošiūras apie Spalio 
revoliuciją. J pažangaus ju
dėjimo gretas stojo jaunų 
žmonių, kurie visomis jėgo
mis dirbo, kovojo, organiza 
vo, švietė mases, aiškindami 
joms Spalio revoliucijos 
reikšmę ir esmę.

Po kurio laiko stiprėjant

Ii. Mizara,—kuriame nebūtų 
buvęs iškeltas šūkis “Salin 
rankas nuo Tarybų Rusijos.” 

;O kai susikūrė Tarybų Są
junga, Amerikos darbininkai

7 Į kiekviena proga kėlė lozun
gą “Pripažinti Tarybų Sąjun
gą!" Ir tai buvo padaryta!

R. Mizara prisimena ir tų 
laikų įvykius Lietuvoje—Ta
rybų valdžios įkūrimą gimta
jame krašte. Kai imperialis
tai • ir vidaus reakcija už
gniaužė pirmąją proletarinę 
revoliuciją Lietuvoje — rašė 
jis, — “Amerikos lietuviai 
darbininkai buvo giliai įsiti
kinę—ir tai visur viešai skel
bė,—jog šis pralaimėjimas— 
laikinas. Ateis diena, kai bus 
pasiekta tai, ko nebuvo gali
ma pasiekti 1918-1919 me
tais. Ir jie neklydo.!’

“Laikas” kelionei į Fajancą 
buvo atrinkta sąjunginėje 
jaunųjų keramikų kūrybinėje 
stovykloje, kuri šiais metai' 
įvyko Rygos pajūryje.

Apie gyvenimą ir 
kūryba

“Tapytojo automonografi- 
ja”—tokia rubrika pažymėta 
lietuvių tapytojo Augustino 
Savicko knyga “Nerami ke
lionė,” kurią rusų kalba išlei
do sąjunginė leidykla “So- 
vetskij chudožnik.” Tai gau
siai iliustruotas pasakojimas 
apie dailininko gyvenimą ir 
kūrybą, apie tolimų kraštų 
gamtą ir žmones, apie nenu
maldomą kūrėjo troškimą vis 
geriau pažinti savo gimtąją 
žemę.

— Visi mano gyvenimo 
įvykiai,—rašo A. Savic
kas,—ir džiaugsmingi, ir 
liūdni—glaudžiausiai yra su
siję su kūryba . . . Ką ir kaip 
tapysiu ateityje—kol kas ne
žinau. Žinau tik viena—rei
kia dirbti nuoširdžiai. Nuo
širdumas—tai pats patiki
miausias vadovas kūryboje. 
Yra ir dar vienas reikalavi
mas dailininkui: neatitrūkti 
nuo savo epochos, nuo svar
biausių jos įvykių ir reiški
nių.

“A. Savicko peizažai, por
tretai ir siužetinės drobės, 
kaip pastebi knygos įžangoje 
Eduardas Mieželaitis,—tai 
apmąstymai apie žmogaus 
dalią.”

Leidinyje pateiktas A. Sa
vicko menotyros darbų sąra
šas, nurodytos parodos, ku
riose buvo eksponuojami dai
lininko darbai. V. Gavelienė

29 AMERIKIEČIAI JAU 
IŠLEISTI IR SUGRĮŽO

Kubos vyriausybė pildo 
duotą žodį: jau išleido 29 
amerikiečius ir jų 36 kubiš- 
kas gimines. Rugsėjo 22 d. 
visa 65 asmenų grupė pasie
kė Floridą. Prezidentas Car- 
teris esąs labai patenkintas.
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Vila Belos priemiestis
[Tęsinys)

5. Sukis: vienytis, kovoti

Kas gi čia taip aktyviai 
veikė, kur buvo ašis, kuri 
visa tai suko? įtrauktas į šį 
sukurį, aš išsiaiškinau, kad 
Vila Beloje jau veikė Brazili
jos komunistų partijos (BKP) 
lietuvių grupė, kad toji gru
pė būvu dalimi San Paule 
plačiai išsišakojusios BKP 

frakcijos. Taigi ko- 
ir buvo tarsi tąja 

baterija 
sriuvo

is. Entuziastingai 
skambėjo sukis: solidariai, 
vieningai su Brazilijos liaudi
mi kovoti prieš reakciją,

\ ila Belojo ir jos apylinkėse i 
dažnai būdavo naktimis iš- [ 
platinami Kompartijos, kom-1 
jaunimo atsišaukimai, ant’ 
elektros laidų iškabinamos GRAIKIJOS MOTERŲ 

gana ralK|()nos vėliavos su išrašy- DELEGACIJA LIETUVOJE 
tais revoliuciniais šūkiais. Vilnius. — Rugsėjo vidu- 

[ Tartum pačiu laiku į Vilą-ryje dvi dienas Tarybų Lie
jos mo-

ĮVAIRIOS žinios

sekmadieniais sukviečiami 
gausūs vilabeliečių ir kaimy
ninių apylinkių darbininkų 
susirinkimai, kuriuos mes 
vadinom “masovkomis.” Keli 
vyrai, būdavo, pasiunčiami į 
numatytus postus budėti, 
kad kartais neužkluptų poli
cija. Visi susėda ant žemės, j 
Vidury sėdasi kalbėtojas (ar 
pranešėjas). Tokiu pagrindi
niu kalbėtoju komunistai iš
rinkdavo jau pagyvenusį 

prieš dirbančiųjų eksploata- Smalinską................
torius!

Musų atmintyje neišdylan- 
lis pasiliko kilnaus ir bebai
mio, sumanaus ir autoritetin
go komunisto Jono Varkalio 
paveikslas. Jis vadovavo Vi
la Belos komunistams, apie jį 
tuomet sukosi visas pažan
gus judėjimas. Visad ramus, 
santūrūs, begaliniai draugiš
kas ir žodžiais, ir elgsena, 
v arkalis buvo tas žmogus, su 
kuriuo drauge eisi į pleškan
čia ugnį, su kuriuo, rodės, 
pasieksi sunkiausią pergalę. 
Jonas į Braziliją emigravo! 
jau komunistu iš Lietuvos. 
Jis labai daug ko mus mokė, i 
prisimindamas pirmąją Tary- i 
bu valdžią Lietuvoje, draugei 
su Raudonąja Armija į Lietu
vą atvykusius rusų bolševi-i

I dėtuvių 
munista; 
sklidina 
energija

iš kurios 
j įžiebtus

Dar vieni užtarėjai
Neseniai amerikiečių didla- šalyje, įdomu, kokias gi išva 

LKP miesto komiteto pirma- piuose pasirodė žurnalisto das padaro Slovo laikraštis? 
sis sekretorius J. Gureckas, Andersono rašinys, kur jis Jo redaktorius sakosi skam- 
ir miesto Vykdomojo komite-' graudžiai pasakoja apie nuši
lo pirmininko pavaduotojas' kaltelius Bražinskus. Skai- 
V. Greičiūnas įteikė L Simo-'tant U pasakojimą, ėmė ir 
naitytei simbolinį uostamies- . Pyktis, ir juokas: Bražinskai, 
čio raktą ir garbės pilietės '0 greičiau vietiniai jų talkau-

prirašė keliasdešimt veltis į nešvarią istoriją. Ta
da redaktorius telefonavęs 
“antikomunistiškam lietuviš
kam laikraščiui “Darbinin
kas,” Vlikui. Štai iš čia Slovo 
susilaukė pagalbos —gavo 
Bražinskų autobiografiją, ir 
susidarė vaizdą — kaipgi 
reakcionieriai atsineša į Bra
žinskus?

Ta straipsnio vieta ver
čiausia dėmesio. Sedych ra
šo, kad “pas mane susidarė 
įspūdis, jog lietuviai (tai yra 
— kraštutiniai reakcionie
riai), žinoma, užjaučia Bra
žinskus, tačiau jų entuziaz
mas atšalo. Svarbiausia 
skriauda susideda iš to, kad 
Prano Bražinsko perdaug

Anų metų sąlygomis į 
įspūdingai įvykdavo Gegužės 
Pirmosios, Spalio socialisti
nės revoliucijos metinių mi- Į atėjo elektra; kitaip i tuvoje viešėjo Graikij 
nėjimai. Tankiuose Taman- mes nepįjtume turėję, kur l terų delegacija.
duatėjo šlaituose būdavo ; tas vėHavas iškelti . . . Tai j Viešnios pabuvojo “Leli- 

I padaryti nereikėjo į stulpą i jos” siuvimo susivienijime, 
! įkopti. Kažkuris draugas pa-1 Panerio tarybiniame ūkyje, 
i siūlė savo išmonę pasigamin- parodoje “Viskas vaikams,” ČILĖS KOMUNISTAI
• ti keturšakį kablį, jo vidury- lankėsi mokykloje, vaikų NENULEIDŽIA RANKŲ
;je įtvirtinti vielos kilpelę darželyje, žiūrėjo “Lietuvos” Mexico City. — Prieš kele-
' siūlo gabalėliui užmegzti, tą [ ansamblio koncertą. Lietu- tą dienų Meksikos sostinėje

siūlą surišti su tvirta ilga ! vos Draugystės ir kultūrinių buvo atlaikytas Gilės Komu- mėginimas išsukti uodegas,
: virvele ir, kablį pritvirtinus I ryšių su užsienio šalimis nistų Partijos Centro Komi- kurias Amerikos įstatymas

juostą. ‘ tojai, 
puslapių klaikiausių niekų ir 
laukinių prasimanymų ir 
kiekvienam, kas tik arčiau

: Lietuvos yra buvęs, yra aiš- 
,ku, kad tai klaikiausi niekai 
ir prasimanymai, dar vienas

prie vėliavos viršutinio sker- draugijoje susitiko su mote- teto praplėstas posėdis. Jam baigia prispausti.

binęs ir j “lietuvišką konsula
tą” New Yorke, kur kažkoks 
“Spasis Raškys” su juo kal
bėjęs labai “diplomatiškai at
sargiai”— matyt, nenorėjo

įtempę dėmesį klausyda
vomės ilgai—-keletą valandų. 
Po Smalinsko taip pat įspū
dingai susirinkusiems pasa
kodavo ir Albertas Grimža, 
Bronius Sabrinskas, Juozas 
Lekavičius, Jonas Varkalis, 
Jonas Valiukas. į pabaigą iš 
“masovkos” dalyvių krūtinių, 
matyt, pranešėjų žodžiams 
įtaigiai veikiant, prasiverž
davo posmas:

sinio, eini jos iškabinti. Pasi- 
; renki laidus tokioj vietoj, 
I kur bus sunkiau policijai 
prieiti, permeti virvelę, už
trauki vėliavą ligi laido ir kai 
pajunti, kad vėliavą užkabi
no bent vienas keturšakio

rų aktyvu.

Sukilkit, vargdieniai

Atsukim skriaudėjams
ginklus,

Nuverskim nuo sprando
engėjus,

Galąskim aštriai durtuvus.
Tarsi erelio sparnais kilda

vo ir Tamanduatėjo skar- 
Mes J. Varkaliui skyrė-į džiais maištaujančios dainos. 

“Masovkų” proga buvo mo
komasi dainuoti “Internacio
nalą,” “Varšuvietę,” “Mar- 
seljetę” ir kt. Kitą sekmadie
nį vėl toj pačioj vietoj ar 
kitoj slaptavietėje įvykdavo 
Raudonosios pagalbos, ar 
Frakcijos, ar komjaunimo,

me didžiulę pagarbą už tai, 
kad jo vyresnį brolį, narsų 
revoliucionierių - komunistą I 
Petrą 1921 m. Kaune sušau-[ 
dė buržuaziniai nacionalistai. I 
•Jomis šito nepabūgo, uzeme ■ 
žuvusio brolio kovotojo vie- ' 
ta. atsidavusiai kovojo Bra- ;
zilijos komunistų gretose. ■ ALDLD kuopos susirinki- 
Nelabosios ekonominės kri-' mas. Darbininkai noriai lau
žės metais Jonas Varkalis, kėši į atokius pobūvius, ugdė 
regis, kviečiamas senutės savo klasinį sąmoningumą, 
mot inos, sugrįžo į Lietuvą, ir [ džiaugėsi šitaip praleidę poil- 
čia, fašistų Kupiškyje buvo ’ šio dienas.
persekiojamas. i 1930-1935 metų laikotarpiu

Dažnai Frakų pilies menėje koncertuoja žinomi respubli

no bent vienas keturšakio ris dabar lankosi Jungtinėse 
kablys, tada smarkiai timp- Valstijoje ir dalyvauja Jung- 
teli—ir viskas. Vėliava užka
binta, siūlas nutrūko, virvelė 
nukrito tau po kojomis. 1 I

Atsišaukimų platinti (jų j 
klijuoti ant namų sienų, ant 
mūrinių tvorų ir, kur priei
nama, pakišti po durų apa
čia, iškelti vėliavų ant elekt- 

1 ros laidų eidavome dviese, 
kai kada trise. Eidavome po 

už laisvę,! vidurnakčio, kai gyventojai 
jau sumigę, kai gatvėse be-

I veik nebėra praeivių. Iš pra- 
i džių neturėjom ginklo; vė- 
|liau, policijos patruliams 
I suaktyvinus gaudynes, bent 
i vienas mūsiškių nešėsi kokį 
palaikį revolverį ar pistoletą. 
Buvom griežtai susitarę gin
klą pavartoti tik gynybos 
atveju, tiktai tada, kai polici
ninkai mus vydamiesi ims 
šaudyti. Tuomet mes atsi- 
šaudysime, kad spėtume iš 
pavojaus pasprukti. Tiesą 
sakant, mums niekad nepri
siėjo susišaudyti. Kartą, kai 
grįžom uždavinį atlikę, turė
jom skanaus juoko. Mūsų 
brigadą sudarėm trys vaiki
nai. Vienam buvo pavesta 
gynyba. Už diržo užkištą jis 
nešėsi belgišką mažo kalibro 
brauningą. Žygį be incidehtų 
įvykdę sužinojom, kad drau
gas “gynėjas” tame braunin
ge teturėjo vos vieną kulke
lę ... Apskritai, policija 
mūsų vyrų neužkliudydavo 
tamsiose gatvėse. Paprastai 
jie bijodavo. Narsūs smar
kuoliais jie jausdavosi tik 
gerai apšviestose vietose, 
kur po ranka turėdavo prie
mones iškviesti daugiau poli
cininkų, patrulių automašinų 
ir mūsų draugus suspausti 
kuriame nors akligatvy—ten 
jau patekai lyg į žabangas ir 
per keletą akimirkų susio
rientuok kiek įmanydamas 
daugiau sunaikinti nelegalių 
lapelių, dažus, teptuką, kur 
nors tarpuvartėj ar tarpusie
ny paslėpti vėliavą. Vis bus 
lengviau, kai tave suims ma
žai teradę kaltinamųjų įrody
mų . . .

Mūsų veiklos rajonas buvo 
tikrai nemažas: San Kajeta- 
no miestas iki geležinkelio

platų pranešimą pateikė par- Į Ko norėti. Koki yra Ame-
ARABŲ NUSILEIDIMAS ^^kI kX ' didlapiai’ vvisi 
I7RAFI IU1 dn’ dlS PdreiSKe’ Kaa Aomu rai žinome—paduok ką nors
g , ... ' nistų Partija nesitrauks iš nežmoniška, kad tik kitoniš-
Egypto uzsiemo reikalų. kovos lauko> kad j, sieks ; ka> ir bus gerai. 0 ką jau 

““u?™! !S™a.1LFahIr2,:’_x!U^sumobilizuoti Pjausią liau- į bešnekėti, jei tą galima pa-
| i kreipti prieš Tarybų Sąjun

gą .. .
Betgi va atsirado dar vieni 

i Bražinskų užtarėjai. Štai
1 mano rankose, New Yorke , “nepriklausomas būdas.” Or-
1 leidžiamas laikraštis “Novoje 
! russkoje slovo” (Naujas rusų
žodis), kuris yra leidžiamas 

, rusų baltųjų emigrantų, karo
; metų bėglių, kurių ne vienas

tinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos sesijoje, pareiš
kė: “Arabai sutinka pripažin- 

i ti Izraelį Vidurio Rytų šalimi 
ir taikoje gyventi.” Kaip 
žinoma, iki šiol arabai Izrae
lio nepripažino ir su juo 
tiesioginiai nėjo į jokias de-; 
rybas. Todėl šis ministro 
Fahmy pareiškimas laikomas! 
svarbiu arabų nusileidimu iz
raeliečiams. Jis ragina izrae
liečius priimti jų ištiestą ran
ką.
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&

M!
■ i 
OI •
W* i

Luis Corvalan
dies frontą, kuris bus pajė- 

l gus Čilės militarinį fašistinį 
; režimą pakeisti demokratine 
■ civiline vyriausybe.

Corvalan pabrėžė, kad

ganizacijos padėjo jam ir 
sūnui, įnešė užstatą, dar 
daug kur padėjo, bet dabar 
Bražinskas nori veikti 
“pats,” su niekuo nesiskaity- 

| sunkiai prasižengė savo vai-1 damas . . . Aišku, tai sukly- 
! stybei, tautai ir žmonėms.

Toks tokį suprato: pats I 
laikraščio redaktorius Se- 
dych išpiškino ilgą istoriją, ir 
visai neprošal po ją pasidai
ryti.

Sedych perpasakoja nuo [ 
pradžios iki galo melagingą 
Bražinskų pasakojimą apie 

i “laisvės kovas,” antraip ta- 
I riant, kriminalą, už kurį bū- 
: tų ir Amerikoje kalėjiman

i dimas, ir tai gali labai pasun- 
; kinti bylą, užtęsti ją ilgiems 
metams.”

Taigi, dabar jau galutinai 
tapo aišku, kad veiksniai, 
reakcionieriai tiek jau atsi
kando ‘‘laisvės kovotojų,” 
kad net šnekėdami su kitos 
tautos tokiais pats reakcio
nieriais nebenori jų ginti ir 
prasitaria, su kuo turi reika
lą. Tikėkimės, kad nugalės 
Amerikos įstatymas ir sąži- 

i , , a v. iJlv- i ningų žmonių balsai, ir Bra-! tai pasakos! Bet čia kai kam ,.nskaj bus 
: mielas bet koks kriminahs-1 
{tas, rusų laikraščiui visai 
! negaila rusaitės, Bražinskų

SUSITIKIMAS 
WASHINGTONE

Praeitą savaitę Jungtinėse 
Valstijose su oficialiu vizitu 
lankėsi Izraelio Užsienio rei- ' 
kalų ministras Moshe Dayan j nors šiandien Čilės Komunis- 
ir tarėsi su prezidentu Carte- 1 tų Partija nuvaryta į pogrin- 
riu Vidurio Rytų labai opios dį, bet jos įtaka liaudies į uždaryti—bet negi jie apie I 
padėties reikalu. Sakoma, masėse labai didelė, 
kad Dayan išvažiavo nepa
keitęs nusistatymo prieš pri
pažinimą Palestinos Išsiva
davimo Organizacijos.

PRIEŠ LYTINU
1 SEGREGACIJĄ
i New Orleans. — Federali- i nužudytos . . .
nis teismas įsakė Mississippi I Bet palikime tą falšyvą nuo

i valstijos Amite pavieto vai- j pradžios iki galo istoriją nuo-j 
džiai t įminu nnnnilrinti mnVv. I

KVIECIA JUNGT. TAUTŲ
STEBĖTOJUS

Panamos valdžia kviečia I klose lytinę segregaciją. Vi- 
Jungtines Tautas atsiųsti de- Į sos mokyklos turi susidėti iš 
legaciją, kuri stebėtų Pana-1 abiejų lyčių moksleivių bei 
moję spalio 23 d. įvyksian-Į studentų. Tiktai keista, kad 
čius balsavimus pasirašytų' iki šiol tokia segregacija bu- 
sutarčių su Jungtinėmis Vai- j bo toleruojama.
stijomis. Čia, Jungtinėse i
Valstijose, tokias sutartis už- NEGIRDĖTI ALIEJAUS 
giria ar atmeta Senatas, o KOMPANIJŲ PELNAI 
Panamoje bus leidžiama vi
siems piliečiams referendu
mu pareikšti savo nuomonę.

džiai tuojau panaikinti moky-

tuoti iš šio krašto.
Netylėkime ir mes: rašyki^ 

me laiškus prezidentui Car
ter, Imigracijos įstaigai to 
reikalaudami.

“L.” Skaitytojas

Per šių metų pirmuosius

rių priskaitoma iki 8 milijo
nų, gali sužaloti prezidento 
Carterio kovą prieš nedarbą. 
Jis sako, kad kasmet į Ame
riką suplaukia nelegaliai nuo 
dviejų iki trijų milijonų atei
vių.

SAKO, SAVANORIŠKOS 
Į JĖGOS PASITEISINO

Washingtonas. — Kaip ži
noma, prieš ketverius metus 

I šioje šalyje buvo panaikinta 
; verstina tarnyba militarinėse 
, jėgose ir įvesta savanoriška.
Tyrinėjimai parodė, kad sa i NEW JERSEY UNIJOS 
vanoriška jaunų žmonių mili- į LAIKYSIS BEŠALIŠKAI!

. — Ame- 
^?i.e I r’k°s Darbo Federacijos-In- 

’ dustrinių Organizacijų Kon- 
I greso (AFL-CIO) Politinės 
Apšvietos Komitetas nutarė 
neužgirti nė vienos politinės 
partijos kandidatų būsimuo
se lapkričio mėnesį rinki
muose. Komitetas pataria 

; New Jersey valstijos unijis- 
I tams piliečiams patiems nu- 
i spręsti, už kuriuos kandida- 
I tus balsuoti.
į Komunistų Partijos kandi- 
i datus į N. J. gubernatorius

šešis mėnesius 21 aliejaus i tarinėse jėgose tarnyba pil-1 Cherry Hill, N. J. 
kompanijos pelnai buvo di- i pasiteisino, nors apie i rį^os i)arb0 Feder 
dėsni, negu per visus 1972 * 
metus! Energinės Akcijos di
rektorius James Flug sako,

Los Angeles, Cal. — Čia kad jų pelnai per pirmąjį šių 
juodųjų žmonių sąjūdžio yra metų pusmetį pakilo iki 
traukiamos teisman trijų tin-j $5,740,000,000. Tai reiškia, 
klų 20 vietinių stočių. Iš jų i kad per paskutinius penke- 
reikalaujama viso bilijono ; rius metus aliejaus kompani- 
dolerių atlyginimo. i jų pelnai pakilo 103 procen-

Stotys kaltinamos, kad jos [tais, tuo tarpu jų darbininkų 
vartoja rasinę diskriminaciją; algos tepakilo 38.5 procento, 
ir rodo juoduosius žmones ■ 
žeminančius ir įžeidžiančius Į GUBERNATORIUS

BILIJONO DOLERIŲ 
BYLA TEISME

tpkių militarinių jėgų efek- į 
tingumą pradžioje buvę abe-] 
jojimų.

TŪKSTANČIAI JUOS 
SVEIKINO

Praeitą sekmadienį, rugsė
jo 25 dieną, New Yorke 
i didžiuliame Beacon teatre 
i 

buvo Vietnamo Liaudies 
respublikos delegacijos 
Jungtinėse Tautose pasitiki

mas. Į šią nepaprastą ir bene___
filmus. Tai bene pirma tokia! PAKEITĖ NUSISTATYMĄ j pirmą tokios rūšies iškilmę ; rkaries Snektor sveikina ko- ■ ■ - ■.................. i Albany, N. Y. - Guberna- Jungtinių Tautų istorijoje, i mitetQ nuPtarirn4. Tai esąs

| torius Carey pagaliau nutarė supJauk^ tūkstančiai niujor- įrociymas, kad šios valstijos 
1 remti Mr. Koch kandidatūra i kiečių. O kai vietnamiečiai i 

pasirodė estradoje, sustojusi < 
publika juos kelias minutes 

dato Koch laimėjimas. Nomi- ■ sveikino audringais aplodis- 
nacijoje gubernatorius stojo i mantais. Vietnamo delegaci- 
už valstijos sekretorių Cuo-j pirmininkas Ngo Dien 

Į mo, bet Cuomo pralaimėjo, i širdingai padėkojo sueigos;
' Kadangi Cuomo pasilieka Li- j rengėjams ir publikai.
I beralų Partijos kandidatu, i 
; tai buvo manyta, kad gal i 
! Carey jį rems, o ne Koch. 1 
i Bet jis pakeitė nusistatymą. \

byla šios šalies istorijoje.

GRAŽIAI PAGERBTA
ŽYMIOJI RAŠYTOJA

Net keliasKlaipėda.
kos meniniai kolektyvai. Neseniai čia koncertą surengė ir ! Vila Prudente, Kinta da Pai- Isavaitesuostamiestyjeviešė- 
Lietuvos TSR Valstybinės filharmonijos pučiamųjų kvinte-! neira’ Ipiranga, Vila Zelina.Jj0 įžymioji lietuvių tautos 
tas. |Tai priemiesčiai (dauguma rašytoja Ieva Simonaitytė.

Jų), kuriuose buvo apstu di- jai pagerbti Lietuvos TSR 
Idžiulių tekstilės, metalo įmo- į Valstybinės konservatorijos 
i nių, maisto produktų, trąšų |fakultetų salėje buvo suruoš- 
i ir muilo fabrikų, remonto | tas iškilmingas vakaras. Salė 
[dirbtuvių, malūnų, kavos [buvo užpildyta rašytojos ta- 
: sandėlių, plytinių, lentpiū-i lento gerbėjais, kultūros ir 
I vių. Ten ir stengdavomės juo Smeno darbuotojais, visuome- 
į daugiau paskleisti partinių nės atstovais. Studentų et- 
i spausdinių, iškelti raudonų [ nografinis ansamblis pasitiko 

ant sienų išrašyti i mylimą rašytoją senovine 
Sūkius piešdavome i Klaipėdos krašto lietuvių 

-------  liaudies daina, o pavyzdinis

IK

i.

• •
*

Koncertas Trakų pily

Į Albany, N. Y. — Guberna-

■ remti Mr. Koch kandidatūrą 
Į į New Yorko miesto merus.
i Tai didelis demokratų kandi-

unijos nebus įrankiu nei de
mokratų, nei republikonų.

PRANAS RASČIUS

i vėliavų,
I šūkių.
i dviem būdais: su trafaretu ' liaudies daina, o pavyzdinis 
(kai šūkis iš daugelio žodžių) vaikų šokių kolektyvas “Žio- 
ir ranka laisvai, kai reikėda- | gelis”—išraiškingu šokiu ir

j vo nupiešti, tarkime, keturis gėlėmis. Vakarą-susitikimą 
didžiulius žodžius—“Abaixo su j, Simonaityte pradėjo'

| STAIGA MIRĖ ŽYMIOJI 
OPEROS SOLISTĖ

Paryžius. — Rugsėjo 16 d. j 
čia staiga nuo širdies smūgio į 
mirė Maria Callas, viena į 
pačių garsiausių operos solis-1 

1 čių. Ji buvo dar tik 53 metų ' 
; amžiaus.

Jascismo!,” “Viva URSS!”.
' Bėda būdavo su šia

miesto Vykdomojo komiteto' Washingtonas. — Senati- 
paišy- ; pirmininko pavaduotojas A. nis Užsienių Reikalų Komite- 

; ba” Vila Beloje—mažai buvo Songaila.

AUTOBUSAI GERIAUSIA 
SUSIEKIMO ĮMONĖ

Washingtonas. — Kongre
sinė Biudžeto Raštinė plačiai 
studijavo įvairias masinio su
sisiekimo įmones ir priėjo 
išvados, kad autobusai yra 
geriausia ir pigiausia susieki-, 
mo priemonė. Iki šiol daugu
mos manoma buvo, kad gele
žinkeliai yra geriausia ir 
efektingiausią priemonė. Sa
vo raporte komisija tą supra
timą paneigia.

Šermukšnyne 
) šermukšnyną papučia 
kas vakarą šiaurys. 
Jau daug prikrito lapų čia 
ir dar daugiau prikris.

Visi nukris,^isi, 
nurengdami šakas.

Ir nuslamens jie prie baltos 
pašlaitės ar akmens.
Ir tik ežiai naktibaldos 
po juos ramiai čežens.

Po juos ramiai čežens, 
guolius sau klodami...

! mūrinių pastatų. Negi pieši 
į ant pajuodusio barakėlio sie-

Šermukšniai apsinuoginę 
ilgėsis šilumos,
O medžių skausmas uogomis 

gruodyje lašnos.

KALTINA NELEGALIUS
ATEIVIUS

Washingtonas.
sekretorius Ray Marshall sa-į 
ko, kad nelegaliai čia iš; 
užsienių suvykę ateiviai, ku-;

tas jau pradėjo svarstyti 
Pažymint liaudies rašyto- i naująsias sutartis su Pana- 

jos 80 metų sukaktį, jai buvo ima. O iš Panamos praneša- 
i vystosi šioms 

' garbės pilietės vardas. Da- j sutartims su Jungtinėmis 
I bar, aidint vargonų muzikai, i Valstijomis smarki opozicija.

Nuotr aukose: LTSR Valstybinės filharmonijos pučiamųjų i nos- lokio užrašo niekas ne- suteiktas Klaipėdos miesto ma, kad ten
! _ _ _   *1* 1 1 ___________*1__________ C 1 * A. * „ « » /i ft TA «■» I . 4- .. -- l . .kvintetas po koncerto: pilies lankytojai klausosi koncerto. ; pastebės.

A. Baranausko nuotr. ; (Bus daugiau)

Darbo[ ir

ir
gruody dar la$nos 
raudonuos sniego, ..



PENKTADIENIS, RUGSĖJO [SEPTEMBER] 30, 1977 LAISVĖ 5 TAS PUSLAPIS

Jo mirtis—muzikos pasauliui
didelis nuostolis

Iš Lietuvos

»/ 
į I

I

I i 
i

Šiomis dienomis Anglijoje iš gyvųjų tarpo išsiskyrė 
garsusis muzikas Leopoldas Stokowski. Mirė sulaukęs 
gražaus 95 metų amžiaus. Nuotrauka daryta 1944 metais. 
Salia jo [dešinėje) Dr. John Finley Williamson, Westmins
ter choro direktorius. Tarp 1912 ir 1938 metų velionis labai 
pagarsėjo, diriguodamas Philadelphijos Orkestrą. Velionis 
taipgi buvo Įkūrėjas Amerikinio Simfonijos Orkestro, kuris 
skyrėsi nuo kitų Amerikos orkestrų tuo, kad jis susidėjo iš 
abiejų, baltosios ir juodosios rasių rinktinių muzikantų.

I r I 
■if

I 

į

•OPERACIJA “TIGRAS”
Nepale įgyvendinama seri

ja priemonių, kurių tikslas 
yra išgelbėti džiunglių kara
lių. Tigrų apskaita parodė, 
kad šiuo metu šalyje jų belikę 
apie šimtą. Katastrofiško gy
vūnų sumažėjimo priežastis 
yra intensyvi jų medžioklė ir 
miškų iškirtimas per pasta
ruosius 20-30 metų. Kitados 
nepaliečių! tigro kailis reiškė 
jo gerovę ir didvyriškumą. 
Dabar visiškai uždrausta 
šiuos žvėris medžioti.

1971. m. Bagdade buvo 
atidaryti trakiečių nacionali
nių drabužių namai, kurie 
netruko pagarsėti kaip rimta 
ir autoritetinga įstaiga, popu
liarinanti tūkstančių nežino
mų meistrų kūrybą. Plačiai 
tyrinėjama arabų nacionali
nių drabužių istorija, atkurti 
šumerų, Akadijos, Babilono, 
Asirijos laikų vyrų ir moterų 
drabužiai. Dažnai čionai krei
piasi užsienio madų kūrėjai, 

I ieškodami dabar ypač madin- 
I gų “egzotiškų akcentų.”

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.

officially informs its numerous clients 
that the sending of

DUTY-PREPAID GIFT PARCELS 
to relatives in USSR

is continuing as it has been during the past 45 years.
EVERY PARCEL IS INSURED.

There is nothing to be paid by the recipient.
The sending of a gift parcel is the best way 

to bring joy to your relatives.

Parcels are accepted in the following offices 
and branches:

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

Tel.: [2151-925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE: 
212 Fifth Avenue, Room 709 

New York, N. Y. 10010 
Tel.: [212]-685-4537 

[Between 25 & 26 Str.]
Office hours: Daily 9:00 A. M.-5:00 P. M. 

Saturdays: 10 A. M.-2 P. M.

WORCESTER, MASS. 01605 
82 Harrison Str.
(617)-798-3347
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Avenue 
(203)-224-0829
ELIZABETH, N. J. 07201 
956 A Elizabeth Avenue 
(201)—354-7608
VINELAND, N. J. 08360 
Parish Hall, West Landis Ave. 
(609)—696-9796
SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Avenue 
(201)—257-2113
NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 
(212)—OR 4-3930
BROOKLYN, N. Y. 11222 
661 Manhattan Ave.
(212)—389-6747
SYRACUSE, N. Y. 13204 
318 S. Wilbur Avenue 
(315)—476-6958
ROCHESTER, N. Y. 14621 
681—683 Hudson Avenue 
(716)—544-2151
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Str.
(215)—925-8878
BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 
(301)—DI 2-2374

CLEVELAND, OHIO 44109 
3491 West 25 St.
(216)—741-8082
CLEVELAND, OHIO 44134 
5432 State Rd.
(216)—749-3033
DETROIT, MICH. 48210 
6720 Michigan Avenue 
(313)—894-5350
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Campau Avenue 
(313)—365-6350
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Avenue N. E. 
(612)—788-2545
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 West Chicago Avenue 
(312)—235-7788
CHICAGO, ILL. 60632 
4065 Archer Avenue 
(312)-YA 7-5980 •
WHEAT RIDGE, COLO. 80033
4330 Quay Str. 
(303)—422-4330
LOS ANGELES, CAL. 90026 
2841 Sunset Blvd.
(213)—413-0177
SAN FRANCISCO, CAL. 94122 
1236 Ninth Avenue 
(415)—564-7981
SEATTLE, WASH. 98125 
115516th Place N. E. 
(206)-EM 3-5556

Request our new duty list.

per savo susirinkimą rugsėjo]
; 1 d. paskyrė po $50 “Vilniai”! 
ir “Laisvei.” Skaitytojai jau i 
pradeda atsinaujinti savo! 
prenumeratas ir prisideda su 1 
aukomis. •
Moterų Klubas turės savo, 

‘ susirinkimą su užkandžiais
- . spalio 13 d., 1 vai. popiet,

ICA svetainėje, 15901 St J
I j

, /’.'Clair Ave. ir prašo nares irilt was a successful • •• 4 •> . . • •- rėmėjus atsilankyti ir
. . leisti smagią popietę 

reunion was excit>ng:savpjl)> įr atsinaujinti 
people that haven t j raščip prenumeratas.

J. Petraus i

i Philadelphia, Pa.
We want to thank eve 

one for coming to the Lyros 
Chorus reunion on Sunday, 
September 11th at Rose and 
Joe Behmer (Rose Merkyte). 
Also for the donations and 
all the covered dishes the į 
women took the trouble to i 
make, 
day.

Our
| M M M M v

Lietuvos aukštųjų mokyklų i seeing 
žinomi moksliniu- j seen one another for 30 or j 

ir 1 more years. What fun!!
We also want to especially

j. I thank the senior parents in ' Hartford, CoiUl. Į 
i Vasara prabėgo žaibo grei-i 
| tumu ir atėjo ruduo, pasi- į

2 ‘ , (puošdamas gražiausiomis i
I he group that came back spalvomis Jau nebetoli ir . 

žiema su šaltais vėjais ir I

UNIVERSITETAS IR 
i PAŽANGA
I Vilnius. — Rugsėjo 22 die- 
į ną čia įvyko Mokslinė konfe- 
| rencija, kurios dalyviai na- 
1 grinėjo universitetų vaid-: 
mens didinimo šiuolaikinėmis 
mokslo ir technikos pažangos i 

; sąlygomis problemas. Konfe- į 
i rencijoje dalyvavo Tarybų 1

.•ry-

pra-| 
tarp 
laik-1

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antanas Malinauskas
mirė 1964 m. rugsėjo 16 d.

vadovai,
kai, universitetų rektoriai ir 1 

j prorektoriai.
Didelio susidomėjimo susi-1— ---- ; «---------  — ;

.laukė pranešimas apie Vii-1 making the effort to come; 
: niaus Valstybinio Vinco Kap- i anc^ visit with all, and hope , 
; suko Universiteto 400 metų : ^ey had an enjoyable day.
raidos kelią bei jo didelį į - " ■
mokslo ir kultūros vystymą, ! *rom the L. D. S. Lithuanian 
kurį skaitė šios aukštosios H ['P was exciting to listen to 

' mokyklos rektorius akademi ‘ *“..............
; kas Jonas Kubilius.

i ANTRASIS
: ENCIKLOPEDIJOS
TOMAS

“Mokslo” leidykla Vilniuje' bers.
I išleido “Lietuviškosios Tary-i Alice Whitlock [Pivariūnaitė] ■ 
i binės Enciklopedijos” antrąjį
• tomą. Knygoje pateikta pus- 
j septinto su viršum tūkstan- Į Cleveland, Ohio
I čio straipsnių, daug iliustra- 
; cijų, žemėlapių. Medžiagą to-
Į mui ruošė keli šimtai auto
rių. Bendras šios, kaip ir 
kitų tomų, tiražas—75 tūks
tančiai egzempliorių.

Šiuo metu Karolio Požėlos 
spaustuvėje Kaune surinktas 
trečiasis tomas ir pradėtas 
rinkti ketvirtasis. Abu juos 
skaitytojai gaus ateinančiais

: metais. Iš viso universaliąją 
į “Lietuviškąją Tarybinę Enci
klopediją sudarys dvylika 
knygų.

their travels and all the ĮSn*^; baigdamos rudenįj| 
pic ures ey oo . gave, rengjam£s prįe mpsų metinio i 
some an incentive to go to, Laisvės choro im0 su | 
Lithuania and Russia in the ■ į žimu da ti -į sėk. 
lilt 11 T'O 1w ’ . CO(-. .. ; mingu ir visiems įdomiu.-

We are donating $25 to the | Par imas įvyks sekmadie- ■ 
paper Irom the chorus mem-. nį_ spalio 3Q d x yal popiet>, 

! 157 Hungerford St.
Į Laisvės Choras žada labai I 
gražią programą duoti. Taip-1 
gi bus ir solistų, kurie jau , 
rengiasi su pasiryžimu. 
Moterų Klubo ir 
Choro šeimininkės 
puikias vaišes.

Taigi, kviečiame 
čiulius iš arti ir toli su mumis 
praleisti gražią popietę.

* * *

Onutės Žalienės 
tiko nelaimė. Ji 
nusilaužė šonkaulį 
susižeidė galvą. Buvo ligoni
nėje, o dabar antrą savaitę

O
Laisvės I 

planuoja ■
Youngstown Sheet and 

Tube įmonė užsidarys ir iš
mes 5,000 darbininkų į gat
vę. Kompanija neturėjusi 
pelno iš tos įmonės per tris 
metus. Pastatai ir įrengimai 
seni, kompanija neturinti pi
nigų įsigyti naujų. Kaltina 
valdžią, kad ji nepaisanti 
sureguliuoti importavimo iš 
užsienio plieno, kuris esąs 
parduodamas už pusę kainos, „ . 
kiek plieno pagaminimas čia j sesutės priežiūroje gydosi 

namie, Norvich, Conn. Gir- J 
dėjau, kad palengva sveiks- j

kainuoja.
Goodyear Tire and Rubber

visus bi-1

sesutę iš- 
puldama 

ir sunkiai

Liekame liūdesy, netekus mylimo ir mus mylėjusio 
vyro ir tėvo. Ir šiandien tebespaudžia širdis 

prisiminimas tų kančių, 
kurias jis kantriai kentė 
po mirtino apdegimo dar
be, o mes buvome beje 
giai jo gyvybę išgelbėti 
arba tas kančias mažinti.

Jis ilsisi gražiose Cy
press Hills kapinėse, pa 
laidotas laisvai, kaip jis 
pirm mirties pageidavo.

ONA MALINAUSKIENĖ, žmona
WILLIAM, sūnus
HELEN, duktė

Brooklyn, N. Y.

MASPETH, N. Y.

Mirus

Onai Kalvaitienei
Reiškiu gilią užuojautą jos vyrui Jonui, dukrai 

Emilijai ir jos šeimai, taipgi visiems artimiesiems.

ONA DOBILIENŲ
Brooklyn, N. Y.

| GASTROLIŲ Į OLANDIJĄ
Vilniaus Čiurlionio viduri

nės meno mokyklos styginių 
orkestras išvyko koncertuoti 
į Olandiją. LTSR Liaudies 

i artisto profesoriaus Sauliaus 
Sondecko diriguojamas or
kestras surengs koncertus 
penkiuose tulpių šalies mies- 

i tuose.
Tai antroji čiurlioniečių, 

prieš metus iškovojusių auk
so medalį tarptautiniame Ka- 

■ rajano jaunimo orkestrų kon- 
i kurse Vakarų Berlyne, kelio
nė į šią šalį. V. Petkevičienė

IŠLEIDO “MOKSLAS”
Janina Laniauskaitė, An

gelė Vyšniauskaitė. Iš lietu
vių kultūros istorijos, IX t. 
(128 psl.). Tai—gausiai ilius
truotas leidinys, kuriame 
analitiškai tiriama kultūros 
raida nuo XIX a. vidurio iki 
1940 metų, ypač valstiečių 
gamybinės patirties ir kūry
binės minties raida. Ši knyga 
skiriama etnografams, kraš
totyrininkams, istorikams, 
visiems, kas domisi kultūros i

Co., Akron, Ohio, raportuo
ja, kad atleis 570 produkcijos 
darbininkų ir 84 raštinės 
darbininkus. Sako, kad turi 
per didelį inventorių. Nesa
ko, kada atšauks darbininkus 
darban, jeigu užsakymai pa
kils.

White Motors Co. vietinė 
sunkvežimių (trokų) išdir- 
bystė labai sumažinta, o pa
didinta naujoje įmonėje Vir
ginijos valstijoje, kur gami
nami naujos rūšies sunkveži
miai. Aišku, kad ten ir pro
dukcija pigesnė . . .

* * *
Vietos policistai pradės 

kampaniją už algų pakėlimą 
—$3,000 į metus! 0 jeigu 
valdžia su jų reikalavimu 
nesutiks, jie paskelbs strei
ką. Be to, policistai dar turi 
200 nusiskundimų (“grievan
ces”), kurie pavedami arbi- 
tracijai išspręsti.

* * *
Ne viskas jau taip bloga 

mūsų apylinkėje. Mūsų drau
gai jau rikiuojasi su pagalba 
mūsų spaudai. Ir LDS kp.

ta. Mūsų nuoširdžiausi linkė
jimai, kad ji pilnai sugytų ir 
būtų tvirta. V. K.

Pittsburgh, Pa.
) ■>-• Į /

Rugsėjo 18 d. įvyko Lietu
vių Kapinių Draugijos susi
rinkimas. Jame dalyvavo visi 
komiteto nariai. Bet sklypų- 
lotų susirinkime dalyvių bu
vo nedaug. Priežastis gal 
buvo ta, kad tą pačią dieną 
įvyko keleto kitų draugijų 
susirinkimai.

Atidarius susirinkimą, bu
vo pagerbti mirusieji ir pa
laidoti Lietuvių Draugijos 
kapinėse.

Kapinių komitetas pateikė 
raportus iš visų atliktų dar
bų per visus metus. Visi 
raportai išklausyti ir priimti 
su padėka už gražų ir tvar
kingą kapinių užlaikymą.

Susirinkimui pasibaigus 4- 
tą valandą, visi dalyviai ir 
svečiai buvo pakviesti į va
karienę, kurią paruošė komi
tetas ir Kapinių moterų 
draugija. Maistas buvo labai 
geras. J. K. M.

WORCESTER, MASS.

Mirus

Marijonai Petkūnas 
[Kavoliūtei]

Reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui Pranui, 
dukrai Stellai, žentui Walter, sūnui Jonui, anū
kams, proanūkiams, visiems giminėms ir artimie
siem Amerikoje ir Lietuvoje.

A. ir NARUŠEVIČIAI

MIAMI, FLA.

Mirus

John Koch
Reiškiu širdingą užuojautą jo žmonai Marie ir jo 

giminėms bei artimiesiems.

BLANCHE SWED
Erie, Pa.

TORONTO, ONT., CANADA

Mirus

Zigmui Janauskui
Mylimam Draugui

Reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Bronei ir 
jos sesutei. Kartu liūdime netekę gero ir artimo 
draugo.

W. N. ŠIUPELIAI
Verdun, Que., Canada

Irena Čepienė. Lietuvių 
liaudies vestuvių veikėjai 

1(128 psl.). Gausiai iliustruo-i 
! tame leidinyje nušviečiama i 
i tradicinių vestuvių apeigų | 
i kilmė, raida ir prasmė, jų 
i savitumai ir bendrumai su 
kaimyninių tautų papročiais. į

Žmonės ir kalba (241 psl.). i 
! Knygoje rasime daugelio! 
(autorių straipsnių, populia-1 
i riai pasakojančių apie kalbos į 
i kultūrą, kalbotyrą ir jos isto- • 
: rija-

D. Čišalienė !
Informacinės 

i grupės redaktorė,
I ;

| Miami, Fla. ]
Reikalinga šeimininkė arba ■ 

Į vedusi pora pagaminti sek- i 
, madieniais pietus Lietuvių ] 
Socialiame Klube.

Reikalui esant galime duoti | 
butą ir kitus patogumus. Dėl ; 

' algos ir darbo sąlygų, prašo- 
| me tartis šiuo adresu:

Lithuanian Social Club
2610 N. W. 119th Street

Miami, Fla. 33167
(38-39-40)

FLORAL PARK, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Domininkas M.
Šolomskas

mirė 1976 m. rugsėjo 30 d.

Žmona— KAROLINA
Duktė—ONA

Jau praėjo vieneri ilgūs metai nuo mirties mūsų 
mylimo, kuris taip staigiai mus paliko.

Mes jo niekados neužmiršime.

TORONTO, ONT., CANADA

Mirus

Zigmui Janauskui
Ilgamečiu! pažangaus judėjimo veikėjui, vienam 

iš buvusio “Liaudies Balso” darbuotojui—reiškiame 
giliausią užuojautą jo žmonai ir visiems artimie
siems, o jam amžinos ramybės.

LIETUVIU LITERATŪROS DRAUGIJOS
Montrealo Kuopa

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

i



6-TAS PUSLAPIS LAISVĖ PENKTADIENIS, RUGSĖJO [SEPTEMBER) 30, 1977

Iš New Yorko Lietuvių 
Moterų Klubo veiklos

Iš gražaus vajaus pobūvio Netekome mielo draugo 7ramogŲkdendorius
Praėjusi sekmadienį, ne- Buknienė ir Nelė Ventienė. K. Nečiunsko

Susirinkimas įvyko rugsė- raščio “Laisvės.” Ji aprašo: 
jo 20 d. Laisvės salėje. Jis į Jungtinių Valstijų ir Kana- 
turėjo įvykti pas mūsų pro- ; dos pažangiųjų veikimą. Tad 
tokolų sekretorę, vaišingąją ; Klubas paskyrė $200 vajaus 
Bronę Keršulienę jos sodely- i fondui. Puiku, klubietės! 
je, bet kadangi lijo, tai nebu
vo galima ten susirinkti.

Klubietės atėjo linksmai 
nusiteikiusios, tik dalinosi 
atostogų įspūdžiais. Julia La
zauskienė pasakojo, kad ji 
buvo pasiekusi net Kaliforni
ją su dukra. Josephine 
Augutienė pasigyrė, kaip ji j 
linksmai laiką praleido Kana-

: paisant blogo oro, Laisvės 
salėje susirinko didelis būrys 
New Yorko ir apylinkės 
“Laisvės” rėmėjų. Smagu

Bronė Keršulienė pardavinė- Kazimieras Nečiunskas, vi-: 
jo bilietus. Kiti darbininkai siems new yorkiečiams gerai 
buvo: Povilas Venta, Alex žinomas draugas, išsiskyrė iš i 
Mitchell, Karolis Bender ir gyvųjų tarpo rugsėjo 18 d. ir 

(buvo matyti iš New Jersey Jurgis Wareson. Stalai buvo i buvo palaidotas Mount Oliv-
i draugus, kuriuos atvežė Mil- papuošti gėlėmis iš M. Stu- et kapinėse Maspethe rugsė- 
dred Stensler ir Feliksas kienės ir B. Keršulienės so- ' jo 22 d

SPALIO 29 I). 
ŠEŠTADIENĮ

New Yorko Pažangios 
Draugijos ruošia Spalio Re
voliucijos 60-mečio minėjimą. 
Bus meninė programa, trum
pos kalbos ir vaišės, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Pradžia 2 
vai. po pietų.
SPALIO 30 I).

Lietuvių Moterų Klubas 
rengia pietus su programa. 
Pelnas skiriamas “Laisvės” 
fondui. Pradžia 1 vai. Vieta: 
157 Hungerford Street, 
Hartford, Conn. Auka $4.

Juha Lazauskiene raportą-(dre(j Stensler ir Feliksas kienės ir B. Keršulienės so-1 jo 22 d. Kazimieras gimė
vo apie sergančią mūsų gerą ; Lupševičius. Turėjome ir iš dėlių. Julia Lazauskienė įtei-i 1890 metais gruodžio 7 d. i
buvusią seimininkę ^Kazę į toįįmos floras svečius kė Sofijai gražią puokštę1 Lietuvoje Balkūnų kaime, i

. .. - ? j—Praną ir Verutę Budronius gėlių iš savo sodelio. Miroslavo apylinkėje. Jis at- •
- -.......................... - ' iš Seminole. Jie mums papa-1 buvo I vyko į Jungtines Valstijas ,

šakojo apie pažangiečių veik- i . & ------------------ 1------
lą St. Petersburge. į Sofi’a”

Tvarkos vedėjas Povilas į j lyne ir čia daug veikė pažan- j
' bai skanus ir užteko visiems. ‘ draugijose. Jis per I

Meninę programą atliko ‘,lgus. metu® buvoJ Švento view, Long Islande, Central 
; Sofijos sūnus muzikas Frank i JuIr^ Pasalpineą draugijos I Island Nursing namuose. 
I Bražinskas paskambindamas jis uzeme valdy-: Ten jis taipgi nesnaudė. Jį
' pianinu ir padainuodamas i 
i kelias daineles. Victor Beke- ;
ris taipgi palinksmino mus .. .. .v, ,

i keliomis dainelėmis, akom.: tų unijos lietuviam 54 lo- Raudonojo 
panuojant Frank Bražinskui, i \ale' J!s buv0 t?1"8 re"leJas . "March of Dimes” vaiuose- 

Velionio labai artimi drau- 
Bendrovės, gai buvo Alekas Velička ir 

dažnai parašy-i Jurgis Bernotas, kurių mir- 
ir i tis jį labai paveikė.

Jisi Kazimieras buvo pašarvo- 
kur 

tūros Draugijos aktyvus na- gyvena jo mieloji dukra Ade- 
rys 185 kuopoje. Ha Wilson su šeima. Taipgi

Kazimierą ištiko smūgis Long Islande gyvena jo an- 
(stroke) 1968 metais, nuo 
kurio jis niekad pilnai neatsi
gavo. Jam buvo paralyžiuota 
kairioji koja ir ranka. Nuo 
1971 metų jis gyveno Plain-

Caikauskienę, kuri gydosi, 
1 “nursing” namuose. Ji nusi- ’ 
skundžia, kad labai nuobodu. 
Ji taip labai norėtų su klu-į 
bietėmis pasikalbėti arba 
gauti nuo jų laiškų. Jos . Venta atidarė sueigą praneš- 

, . . . 'adresas: 2099 Forest Ave., !doje. Apsidžiaugėme pama- staten Is,and N y , 10303 
”"jTelefonas. 720-8800—ext.

i 317. Ačiū Juliai Lazauskie- ! 
i nei, kad ji Caikauskiene rū- 
! pinasi ir mums praneša.

“Happy Birthday- P»eš pirmąjį karą. i
tortas, kuris netik ,; j

giųjų draugijose. Jis per:
1U111O* ' *1 ii /S i •
atliko l ^us me^us buvo Švento view, Long Islande, Centrali damas, kad ne vien “Lais- 

; vės” vajaus minėjimas šian- 
; dien, bet taip pat minime 
i Sofijos Stasiukaitienės gim
tadienį, o už visas vaišes: 

: apmoka jos vyras Jurgis. ■ 
Ilsė Bimbienė patarė na-Visa publika sudainavome.

~ - — • — .......... .  • • M

’ 0;' vai,” Radio City, nuo rugsėjo Nastė Buknienė įteikė nuo 1 j—* —....  ; “Laisvės,” per keletą kartų
20 d. iki spalio 6 d. “Laisvės” kolektyvo puikią- A. Bimba kalbėjo vajaus buvo “Laisvės

Aukų gauta klubui: per L puokštę gėlių. reikalu. Aukų surinkta. direktorius,
nutaręs rugsėjo 25 d. rengti! Mizarienę nuo H. Žukienės iš i Mūsų šeimininkės, dvi Ma- j $1,311. O pelno iš parengimo 1 davo žinučių “Laisvėje
filmų iš Lietuvos rodymą, i Binghamton, N. Y. $10 ($5 rytės (Stukienė ir Račkaus- liko arti $400—dėkui drau-; skaitė ją iki mirties.
Advokatė Masytė buvo suti- narystės duoklių ir $5 auka); kienė) paruošė ypatingai • gams Stasiukaičiams už ap- taipgi buvo Lietuvių Litera- tas. Hicksville,

čiusios Oną Keraminienę jau 
susveikusią, nes ji visą vasa
rą sirginėjo.

Susirinkimą atidarė Klubo j “,' 
pirmininkė Ieva Mizarienė, ji j* 
ir buvo paprašyta susirinki- i 
mą pravesti. Ji pasveikino' ^ėms matyti Soviet Festi- [ Sofijai Ilgiausių metų, 
po atostogų vėl pradedančias ! 
veikti klubietes. Savo rapor- i 
te aiškino kaip Klubas buvo ; 
nutaręs rugsėjo 25 d. rengti ■ 
filmų iš ]

; bose vietas Amerikos Lietu-i mylėjo visi tų namų patar
lių Piliečių Klube, Lietuvių nautojai ir gyventojai. Jis 
Kriaučių Klube, Amalgamei-, prisidėjo prie rinkimo aukų 

Kryžiaus ir

LAPKRIČIO 13
“Laisvės” Bendrovės meti

nis koncertas, pradžia 2 vai. 
po pietų, Laisvės Salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone

kusi filmus rodyti, bet jai tą 1 Per Nelę Ventienę nuo A. skanius pietus. Prie stalų i mokėjimą visų išlaidų, 
dieną negalint jų’rodyti, tą f Quater $15; per J. Lazau- patarnavimo dirbo Nastė Ieva Mizarienė
dieną pervedėm “Laisvės” 1 skienę nuo K. Caikauskienės į 
vajui atidaryti New Yorke, j taipgi aukojo Adelė Pe- į 
Mizarienė raportavo kad mi- f traitienė $5 ir J. Augutienė 

; $5. Su dovanomis ir maistu > 
prisidėjo Nelė Ventienė,; 
Adelė Rainienė, Ona Kera- 
minienė, Stella Narbutienė, 
Julia Šimkienė, Frances Ma- ■ 
Žilienė ir Viktorija Balkus.

Vaišių laiku, Ieva Mizarie
nė pranešė, kad šias vaišes 
surengė mūsų vaišingoji Bro
nė Keršulienė, prisiminimui 
savo sesutės Viktorijos, mi
rusios prieš 12 metų. Ji 
nuolat prisimena ją. Pirmi
ninkė prisiminė kaip tos dvi 
seserys Zmitraitės veikė 
Binghamtone. Jų tėvelis bu
vo pažangus žmogus, tad 
joms atvažiavus iš Lietuvos 
nereikėjo klaidžioti ir jos 
greit pradėjo veikti pažan- 
giąjame judėjime, o veikti 
tada nebuvo lengva, nes dar 
nebuvo daug pažangių mote- 
rų-merginų. Zmitraitėms 
reikėjo užimti vietas sekre
torių valdybose ir komisijo
se. Mes apgailestaujame ne- ■ 
tekimą Bronės sesutės ir 
veiklios klubietės. Klubietės 
dėkojo Bronei Keršulienei už 
tokias puikias vaišes.

Vaišes paruošti padėjo Ona 
Keraminienė, M. Račkaus
kienė ir Viktorija Balkus.

Šį mėnesį minėjo savo 
gimtadienį Nellie Skublickie- 
nė. Jai sudainuota “Ilgiausių 
metų.”

Kitame susirinkime vaišes 
paruoš M. Stukienė ir J. 
Šimkienė. Tad, iki pasimaty- 

, mo sekančiame susirinkime,
organizacijų veikla be laik-! spalio 18 d. Adelė Rainienė

rė Maspetho gyventoja Ona 
Kalvaitienė, kuri buvo veikli 
klubietė. Ji karo laiku nu
mezgė šimtus pirštinių, koji
nių bei megstinukų karei
viams ir nuo karo nukentėju
sioms Lietuvos žmonėms. 
Amžiną jai atmintį. Pirmi
ninkė taipgi raportavo, kad 
ji buvo nuvykusi į Bingham
ton, N. Y. į klubietės Pauli
nos Jasilionienės laidotuves. 
Šeimos pakviesta, ji negalėjo 
atsisakyti, nes Paulina buvo 
mums artima klubietė, nie
kad mūs nei aukomis nei 
darbu nepamiršdavo.

Praeito susirinkimo proto
kolą perskaitė sekretorė 
Bronė Keršulienė. Finansų 
sekretorė Anne Yakstis pui
kiai veda knygas. Iždininkė 
Nellie Ventienė išdavė bend
rą finansinį stovį. Iždas ne
mažas, bus galima veikti ir 
aukoti svarbesniems reika
lams. Dovanų 
Nastė Buknienė 
zauskienė už jų 
buotę pagirtos.

Klubo pirmininkė Ieva Mi
zarienė pranešė, kad spalio 
29 d. Laisvės salėje įvyks 
Spalio revoliucijos 60-mečio 
minėjimas, kuriame manome 
turėti svečių iš užsienio, ku
rių tarpe bus gerų daininin
kų. Kvietė visas dalyvauti.

Dabar vyksta “Laisvės” 
vajus, o mums “Laisvė” labai 
reikalinga. Įsivaizduokime, 
kokia būtų mūsų ir kitų

Serga
Cliffside, N. J. LLD ir 

LDS kuopų narys Jonas Ali
šauskas, kuris gyvena 305 
Mary St., Englewood, N. J., 
pergyveno sunkią operaciją 
—jam nupiauta viena koja ir 
daktarai dar tikrai 
kas bus su kita koja.

Šią žinią pranešė 
Stasiukaitis.

nežino,

Jurgis
IM

Sofija ir Jurgis Stasiukaičiai

komisija— 
ir Julia La- 
puikią dar-

Y..............100.00
Y., proga 
.............. .100.00 
................. 100.00 
................... 50.00 
................... 30.00 
...................25.00 
...................25.00 
...................25.00 
................... 25.00 
...................25.00

Labai išsiilgęs draugų 
ir bičiulių

g R

Steponas Večkys ir Amelia Yuskovic

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

LAISVĖS REIKALAI
Iš sekmadienio (rugsėjo 25 d.) pobūvio “Laisvės” 

fondui aukojo:
Niujorko Lietuvių Moterų Klubas, per N. Ventienę $200.00 
Lietuvių Namo Bendrovė, per W. Keršulį................. 100.00
Aido Choras, Ozone Park, N. Y., per W. Keršulį. . . .100.00 
Ilse ir Antanas Bimba, Richmond Hill, N. 
Walteris ir Bronė Keršuliai, Brooklyn, N 

Walterio 89 gimtadienio.
Jonas Juška, Richmond Hill, N. Y.........
Ieva Mizarienė. Jackson Heights, N. Y. 
Jonas Siurba, Qzone Park, N. Y............
Longislandietė........................................
Walter Misiūnas, Richmond Hill, N. Y. . 
Pranas Varaška, Woodhaven, N. Y. ... 
Peter Silk, Livingston, N.J...................
Eleonora Sungailienė, Oceanside, N. Y.
Anne E. Haley (Sungailaitė), Oceanside, N. Y............ 25.00
Walter ir Amelia Yuskovic, Stamford, Conn................25.00
Ona Babarskienė, Richmond Hill, N. Y., per

N. Ventienę ..........................................
Karl Bender, Richmond Hill, N.Y....................
Marcelė Šukaitienė, Woodhaven, N. Y.............
Pranas ir Verutė Budroniai, Seminole, Fla. . . . 
Alex Mitchell, Brooklyn, N. Y...........................
Wm. Paulauskas, New Vernon, N.J................
Anne Yakstis, Ozone Park, N.Y......................
Antanas Bel, Brooklyn, N. Y.............................
Jonas Grybas, Richmond Hill, N.Y..................
Nellie ir Povilas Venta, Brooklyn, N. Y............
Adelė Petraitienė, Little Neck, N.Y................
Ona Dobilienė, Brooklyn, N. Y..........................
M. Hacinkevičius, Great Neck, N.Y.................
Josephine Augutienė, Cliffside Park, N. J., per

N. Ventienę ...................................................... 10.00
S. Diržuvaitienė, Brooklyn, N. Y., per N. Ventienę . .10.00 
Mildred Stensler, Livingston, N.J............................... 10.00
Victor Becker, Livingston, N. J....................................10.00
George Wareson, Brooklyn, N. Y........ ........................ 10.00
Felix ir Adele Lupševičiai, Newark, N.J.....................10.00
Frances Maželienė, Brooklyn, N. Y.............................. 10.00
Bronė Ostapuk, Newark, N.J.......................................10.00
I. Danilevičienė, Brooklyn, N. Y...................................10.00
V. Zaveckas, Brooklyn, N.Y.........................................10.00
Ignas Beeis, So. Orange, N.J....................................... 10.00
L. Bikulčiai, Woodhaven, N. Y......................................10.00
N. ir B. Skublickai, Ozone Park, N. Y............................6.00
Mary Adams, Great Neck, N. Y., per N. Ventienę . . . .5.00 
Wm. Malin, Brooklyn, N. Y............................................ 5.00
Julia Šimkienė, Brooklyn, N. Y.....................................5.00
Adelė Rainienė, Brooklyn, N. Y...................................5.00

troji dukra Aldona Farrell su 
šeima. Liko, apart dukrų ir 
jų vyrų, trys anūkai. Visa 
šeima, matyt, labai mylėjo 
tėvą ir tėvelį, ir graudžiai 
ašarojo per laidotuves.

Velionis palaidotas šalia jo Ringliamton, N. Y. 
niekad nepamirštamos žmo- 1
nos Onos, kuri mirė 1954 r KLAIDOS ATITAISYMAS 
metais. Prie kapo man teko 
tarti atsisveikinimo žodį ang
liškai.

Po laidotuvių šeima pa-; ną. Tai klaida.
Parengimas įvyks spalio 8

po 
M. Lyno

Praeitos savaitės “Laisvė- 
pasakyta, kad mūsų pa

rengimas įvyks spalio 2 die-

Hartford, Conn.
Po ilgų atostogų vėl susi

rinkome į Klubą, vėl pradė
jome dainuoti, aptarti ru
dens bei tolimesnės veiklos 
reikalus.

Nors buvo manyta, kad gal i kvietė visus dalyvius į vieną
Laisvės Choras užbaigs dai-j Maspetho šaunų restaurantą j dieną. Pradžia 5 vai. 
navimą su savo auksiniu ju- • pietums. Ieva Mizarienė - pietų.
biliejumi, bet atrodo, kad i--------------------------------------------
^L?nktiV dingti n3 k,, > Women in the News also 7he ,affa'r fwas kbrigh- susirinkti, dainuoti, kur kas - , tened up by the fact that we
juos kvies. ’ The working women of (also celebrated Sophia’s

Esame pakviesti dainuoti I New York are now in the i birthday, 
keliuose poilsio namuose, ir, spotlight at an exhibition of 
tikimės dainuoti New Yorke i photographs, diaries and his- i HOME OF THE 
metiniame laikraščio “Lais- j torical commentary, 
vė 
mokytoja, prašo visų lankyti I Life, and Labor in New York 
pamokas. Dainuojame trečia- City,” on view until Oct. 29 
dieniais, 6:30 v. po pietų, 157 at Gallery 1199, 310 West 
Hungerford St. ; 43rd Street (near

* * * Į Avenue). The show
Klubietės moterys kviečia • work of three young 

pas save pietums, kur ir: historians. 
Laisvės Choras dainuos. Pa
rengimo pelnas skiriamas 
“Laisvės” laikraščio paramai. 
Įvyks spalio 30 d., 1 vai. po 
pietų. Dar nebus šalta. Nori
si turėti kuo daugiausia žmo
nių. Pietūs bus geri. Kaina

i tik $4.

Worn ! NEUTRON BOMB
koncerte. Wilma, mūsųįen at Work: 200 Years of , . ^ ... . .- ! Livermore, California, is

! the home of the neutron 
j bomb, the subject of anger 
i and fear. “We’re not a city of 
i Dr. Strangeloves,” said the 
i Mayor, Helen Tirsell, whose

Eighth 
is the 

women

* * *
The 15th New York Film - 

Festival, which began a 17- : 
day run Sept. 23rd is domi- 1 
nated by big and familiar Į 
European names. France is: 
represented by an impres- ■ 

i sive group of entries. Out-1
*** į standing is Miss Varda’s

Helen Carlson, Klubo pri-1 film, a tale of two feminist 
žiūrėtoja, su šeima buvo iš-1 friends called “One Sings, i 
važiavusi atostogų į Maine ' the Other Doesn’t.” 
valstiją. Sugrįžo labai paten-1 * * *
kinta. Praeitą savaitę ji at-, The Department of Justice į 
šventė savo gimtadienį. Du- ■ charged recently in a civil ■ 
kros jai parūpino tortą ir - suit that the New York State i 
gėrimų. Choras buvo pavai- • police had illegally discrimi- j 

! šintas. O mes jai sudainavo-1 nated against women,' ' • Į , Ii me abiem kalbom “Ilgiausių , blacks, and persons with , 
i metų.” ■ Spanish surnames and asked Į

* * * j a Federal court to order the
Choro pirmininkė dar te-: police to recruit and hire

beatostogauja, dar nelanko ’ more troopers from these 
pamokų, nors ji yra mums : groups in the future, 
labai reikalinga. Jerry prašo- į * * *
me nepamiršti savo pareigų. Leaders of Women Strike

* * * for Peace delivered to the
Gal prieš mėnesį mirė Jo-; White House petitions with

nas Vaciakauskas. Per ilgus 4,000 signatures demanding 
metus buvo Klubo rėmėjas.

Praeitą savaitę mirė “dipu- the “people killer” neutron 
[ kas” Bronius Stukas, apie 25, bomb. Earlier they had deli- 
metus gyveno pas Connie. vered petitions with 
Miller. Bronius daugiausia į signatures. 

| draugavo su svetimtaučiais ; *
| ir dažnai lankydavo Citizens, Laisve’s 
i Klubą. Buvo geros širdies; had a very

Helen Tirsell. 
husband, like thousands of 
other people in Livermore, 
works at “the lab.”

The lab is the University 
of California’s Lawrence Li
vermore Laboratory, a 
source of some of the most 
fearsome weapons ever fa-

, that President Carter halt shioned by man, and a place 
that is regarded by official 
Washington as a national 
resource essential to produc
ing the kind of weapons 
needed in modern war. Stu
dent and faculty groups pro
test the university’s close

6,000

* *
financial 
enthusiastic re-

drive

Šių metų liepos mėnesį man lankantis Lietuvoje turėjau 
progos aplankyti Steponą Večkį per daug metų buvusį 
“Laisvės” linotipistą, dabar gyvenantį Druskininkuose. 
Nors tuo laiku Steponas buvo ligoninėje operacijai, bet 
galėjau su juo trumpai pasimatyti.

Jis mane prisiminė, kuo aš buvau labai patenkinta ir 
džiaugiuosi.

Jis irgi atrodė labai patenkintas pasimatyti su drauge iš 
Jungtinių Valstijų.

Steponas prašė mane perduoti visiems draugams ir 
draugėms geriausius linkėjimus ir sakė labai norėtų iš jų 
išgirsti. Jis esąs jų labai išsiilgęs. Amelia Juskovic

; Viso ....................................... $1,311.00
j Širdingai dėkojame.

ADMINISTRACIJA
i---------------—--------------------------------------------------------------------- -—........ .... —--------

PAŽANGIEČIŲ 
DIENRAŠČIUI 
REIKALINGA PARAMA

“Daily World” administra
cija praneša, kad laikraštis 
perkeltas į naują, didesnę, 
parangesnę vietą. Bet per- I

i kraustymas kainavo apie 25 
tūkstančiai dolerių. Prašo 
skaitytojų paramos.

Naujas adresas toks:
Daily World
239 West 23rd St., 
New York, N. Y. 10011

I žmogus, visi gaudavo pasi- i sponse at the affair Sunday, affiliation with weapons of
| vaišinti iš jo kišenės. Mirė Sept. 25. Collection for our mass destruction. Twice or
dar tik 57 meti^ tesulaukęs. < paper was well over a thou- three times recently, a
Buvo gimęs Kaune, Šančiuo-! sand dollars. The biggest i group called the University

jse. Kaip nesmagu buvo šer- į individual donators were Ilse of California Nuclear Weap- 
meninėje, kad susirinko tik ; and Anthony Bimba; Walter: ons Laboratory Conversion 
apie 10 senosios imigracijos i and Brone Kershulis and ; Project has picketed the lab. 
lietuvių, o buvo tik vienas j John and Henry Juška. And, J People of Libermore can not 
dipukas iš New Britain, j of course Jurgis and Sofija I be very proud of their town. 
Conn., kiti gi visi jo giminės. Stasiukaitis who, as we al-1 (Based on an article in the 
Klausimas: Kur tie kiti visi. ready know, paid all the j New York Timesl

i jo draugai pasidėjo? E. B. i expenses for that affair. And! Use




