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IEVA MIZARIENĖ
Gauname labai daug nusi

skundimų iš skaitytojų, kad 
laikraštis nepasiekia jų laiku, 
arba kartais kai kurių nume
rių net ir visai negauna. 
Žinokite, mieli skaitytojai, 
kad mes reguliariai išsiunčia
me laikrašti kiekvienų ket
virtadieni—specialiai nuvež- 
dami į paštų. Mūsų paštas 
mums sako, kad jie išsiunčia 
laikrašti tų pačia dienų. Tad, 
jeigu jūs negaunate, jums 
reikia kreiptis į savo paštų, 
sako centrinis paštas.

Ta pati bėda kankina ne 
tik mus. Matome ir kituose 
laikraščiuose nusiskundimus, 
kad skaitytojai negauna laik
raščio.

Bloga padėtis, bet sunku 
išspręsti, kaip būtų galima 
jos išvengti.

□
Washingtone Cenzo Biuras 

pranešė, kad sausio mėnesy
je Jungtinėse Amerikos Val
stijose turėjome 216 milijonų 
gyventojų, reiškia paaugome 
1.6 milijonu per metus. Sis 
padidėjimas gyventojais toks 
pat kaip padidėjimai 1972, 
1973 ir 1974 metais, bet šiek 
tiek 1975 metais buvo gyven
tojais sumažėta.

Taipgi Biuras pranešė, kad 
dabar gimstantieji vaikai gali 
tikėtis ilgesnio amžiaus — 
berniukai gali sulaukti 68.7 
metų, o mergaitės 76.5.

Geras pranešimas. Galėsi
me ilgiau gyventi, jeigu pasi
seks mums sukontroliuoti 
poliurijų, visokias netikėtas 
ligas, karus, bedarbes, badų, 
ir t. t.

. .□
Jau užbaigėme vienų mė

nesį mūsų vajaus. Džiugu, 
kad į fondų įplaukė, taip 
sakant, “užsibrėžta norma.” 
Juk mūsų tikslas surinkti 
$15,000 į fondų per tris 
mėnesius, o per rugsėjo mė
nesį surinkome $5,000. Vie
nok, dar daug darbo stovi 
prieš akis iki pasieksime 
$15,000 sumų.

Laukiame vajininkų iš dau
giau kolonijų. Labai svarbu 
išrinkti prenumeratas iš se
nų skaitytojų, bet taip pat 
svarbu gauti ir naujų skaity
tojų.

□
Šiomis dienomis mus pa

siekė skaudi žinia iš Toronto, 
Kanados. Nuo širdies smūgio 
mirė draugas Zigmas Ja- 
nauskas, kuris su Jonu Yla ir 
Kostu Kilikevičium per ilgus 
metus dirbo prie išleidimo 
“Liaudies Balso.” Kai susirgo 
draugas Kilikevičius, pasili
kę du draugai—Yla ir Ja- 
nauskas—dar vis pajėgė iš
leisti laikraštį. Bet susirgus 
ir draugui Janauskui, jau 
reikėjo laikraščio leidimų su
laikyti.

Reiškiame giliausių užuo
jautų draugei Bronei Janaus- 
kienei, netekusiai mylimo 
gyvenimo draugo.

Draugui Kilikevičiui, kuris 
dabartiniu laiku randasi ligo
ninėje, linkime greit susveik- 
ti.

Mes, niujorkiečiai, laukia
me spalio 29 dienos! Tų dieną 
minėsime Spalio revoliucijos

Atkaklus moterų 
priešas j Milijonai Amer. darbininkų 

dirba sveikatai pavojingose 
sąlygose

— Pirmą i nežinomos. Bet ir tai, kas 
Valstijoje ! raporto jau paskelbta, turėtu 

okupacinio j pritrenkti visą šios šalies !
I darbininkiją. Pav., Instituto’B

-..... .. ...... ___ ! tyrinėtojai surado, kad kiek-i|||
sąlygų, kokiose dirba ' vienas ketvirtas šios šalies • -•

Popierius labai 
: susirūpinęs

Washingtonas. 
kartą Jungtinėse

i buvo Nacionalio
Į saugumo ir sveikatos institu- | 
i to pravestas toks tyrinėji- I 
į mas ;
; šios šalies darbininkai. Tam ! darbininkas priv<
i reikalui gerai paruošti in- i jo sveikatai pavojingose są- ■ 
jspektoriai aplankė 4,636 įmo- ’ lygose! Juk tas paliečia de- , 
■ nes, kuriose dirba 985,000 i sėtkus milijonų darbininkų. į 
Idarbininkų, ir nuodugniai jo- Jų sveikata ir gyvastis pavo- ! 
įse ištyrė darbo sąlygas. Bu
vę apklausinėta ir 10,000 
samdytojų-savininkų. Tyri
nėjimas buvo pravestas 

11972-1974 m.
Instituto raportas susideda 

į iš 697 puslapių. Jį dabar 
i plačiai studijuoja įvairios su 
i sveikatos reikalais susijusios 
; įstaigos. Raporto smulkme- 
' nos šiuos žodžius rašant dar

Griežtai paneigia

Vyskupas John M. Allin
Port St. Lucie, Fla. — 

Episkopalų Bažnyčios pirmi
ninkas vysk. J. M. Allin 
įteikė vyskupų suvažiavimui 
rezignaciją. Jis griežčiausiai 
priešingas Episkopalų kon
vencijos nutarimui leisti ir 
moterims kunigauti. Kaip 
katalikų bažnyčioje, taip 
epsikopalų moterys ir šian
dien nėra laikomos lygiatei
sėmis su vyrais žmonėmis ir J Paneigia melllS 
kumU°S neįsileidžiamos į I apie olimpiadą

Vyskupas Allin yra vienas ! Ne tik Amerikos komerci- 
iš tų, kurie planuoja pasi- I nėję spaudoje, bet ir šalies 
traukti iš Episkopalų bažny- j Kongrese varoma plati pro- 
čios ir įsteigti naują sektą, i paganda, kad būk Tarybų 
kurioje moteris bus laikoma Sąjunga konspiruojanti su 
nevertu kunige būti sutveri- besivystančiomis šalimis ne

leisti Izraelio sportinikams 
1 dalyvauti sporto olimpiadoje, 
j kuri 1980 metais įvyks Mask-

Didelis deficitas I voje. Tarybų Sąjungos olim- 
Federalinis Prekybos De-i Prados ruošimo komiteto pir- 

partamentas praneša, kad j mininkas Vitaly Smirnov sa- 
šios šalies prekybos deficitas k°» y ra pikčiausias melas
per praeitą rugpjūčio mėnesį 
buvo rekordinis, pasiekė 
$2,670,000,000. Vadinasi, 
daugiau įvairių produktų bu
vo importuota, negu ekspor
tuota. Tai laikoma labai ne- 
normališka padėtimi.

mu.

> sios sancs 
erstas dirbti i H

;juje! i
Pranešime apie Instituto |

i atradimus ir raportą nieko! 
į nesakoma, kas yra siūloma ■ 
■ su tomis sąlygomis daryti. O ' 
, gal tyrinėtojai neturi jokių ■ 
i pasiūlymų. Sužinosime vė-, 
I liau.

Reikia tikėtis, kad šiais į 
j atradimais i 
I kuo greičiausiai susirūpinsi 
mūsų darbo unijų judėjimas. ■ 
Jis turėtu visos šalies mastu 
pradėti griežčiausia kovą už' 
tų pavojingų darbininkų ! popiežius Paulius VI pasakė 
sveikatai sąlygų pašalinimą. ]af)aj pesimistišką kalbą. Jis 
Juk geruoju pelnogrobiški, 
pramonės savininkai nesi

Paulius VI |kairėje] 
vyskupų suvažiavime

Roma. — Rugsėjo mėnesį 
, per ištisas keturias savaites 

!s I tęsėsi Katalikų bažnyčios 
ir atidengimais j vys|<Upų jr gar(jino]ų 5-asis 
įeini eiieirnnine I v. .. ■» , ,suvažiavimas. Jame dalyva

vo 204 dvasininkų iš visų 
pasaulio kampų.

Atidarydamas suvažiavimą

i pripažino, kad visur tikėji
mas traukiasi iš kelio prieš 

skubins tokias sąlygas paša-, mok>s|ąt prieš ateizmą. Jis 
linti. V aldžia taip pat turėtų karštai ragino susirinkusius 
imtis, žygių gelbėti darbiniu- i auk§tus savo bažnyčios dva- 
kų sveikatą.

Abidvi šalys vieningai 
už siekimą taikos 
Vidurio Rytuose

I Praeitą savaitę Jungtinių Tarybų Sąjungos Vidurio 
; Valstijų sekretorius Cyrus Rytų taikos klausimo nebu- 
i Vance laikė ilgą pasitarimą vo. Laukiama apie pasitari- 
I su Tarybų Sąjungos užsienio mo rezultatus bendro abiejų 
i reikalų ministru Andrei Gro- šalių komunikato.
: myko Vidurio Rytų reikalais.
i Abi pusės pasižadėjo ener- , Bene svarbiausias šiandien 
j gingai darbuotis už pašalini- . nesutikimo tarp Izraelio ir 
; mą skirtumų tarp Izraelio ir arabų klausimas yra Palesti- 
! arabų kraštų. Vieningai bus j nos reikalai. Izraelis griežtai 
i siekiama, kad dar šiais me- ! priešinasi Palestinos Išsilais- 
i tais būtų sušaukta taikos vinimo Organizacijai turėti 
i konferencija Ženevoje.

Sakoma, kad nuo to laiko, nepriklausomą delegaciją, 
kai 1973 gruodžio mėnesį po i Iki šiol Jungtinės Valstijos 

' dviejų dienų posėdžiavimo 
! Ženevos konferencija buvo 
nutraukta, tokio konstrukty
vaus ir reikšmingo pasitari
mo

konferencijoje savo atskirų,

tarp Jungt. Valstijų ir

palaikė Izraelio pusę, o Tary
bų Sąjunga palestiniečių. Ar 
šis skirtumas pozicijoje tapo 
pašalintas arba suderintas? 
Turėtų greitai paaiškėti.

Iš 
kad

sų ministras Simha Ehrlich. 
“Bet jeigu PIO dalyvauja, 
mes negalime dalyvauti."■ sininkus su ryžtu ir padidin-

■ ta energija mestis į kovą 
! prieš ateizmą.

Beje, nusivylę tie dvasinin- 
! kai, kurie tikėjosi, kad kaip 
| tik šiame suvažiavime Pau- 

.... . T . t. x liūs VI dėl sutrikimo sveika-Vilmus. — Lietuvos r oto- i, . v. ... .r.. , .. . tos ir gero amžiaus (jis jaugranjos meno draugijos salo-1 .. . . OA .. . ..... . . x.. T m i- I atšventė 80-ąj| gimtadienį)ne Vilniuje atidaryta Talino; . . . 7.c . . . . . x J 2 , i rezignuos ir popiežiaus sostąlotoklubo meistrų nuotraukų 1 .. . . .
, t • i i • • , užleis kuriam nors jaunes-paroda. Joje dalyvauja apie . . .. . . , .i" x • x ... imam kardinolui, tapo skau- 130 autorių, pateikusių įvai- į

raus žanro skirtingos temati
kos darbų. Nuotraukos pasa
koja apie Tarybų Estijos 
pramonės, žemės ūkio laimė
jimus, supažindina su kultū
ros darbuotojais, meninin
kais. Nemaža ekspozicijos 
nuotraukų vaizduoja jaunimo ; 
gyvenimą, laisvalaikį, poilsį.

I J - I

Į Šią maždaug šimto nuo-
pasiuntė vietnamiečiams tokį : traukų parodą paįvairina T.
sveikinimą:

Brangūs draugai!
Nuoširdžiai sveikiname jus į kos, subtiliai perteikiančios 

rudenėjančios gamtos spalvų 
gamas, savitą Estijos peiza
žą. L. Kareiva

mininkas Vitaly Smirnov sa-

prieš Tarybų Sąjungą.
Smirnov sako: “Nei komi

tetas, nei tarybinių sporto 
organizacijų vadovybė neda
vė savo atstovams jokių įsa
kymų, siekiančių neleisti Iz
raeliui dalyvauti 1980 m. 
olimpinėse varžybose.”

Nuoširdžiausi sveikinimai 
Vietnamo Socialistinei

Respublikai
Maskva. — Kai Tarybų 

Sąjungą pasiekė žinia, kad 
Vietnamo Socialistinė Res
publika tapo priimta į Jung
tines Tautas, Tarybų Sąjun
gos liaudies ir vyriausybės 
vardu prezidentas L. Brež
nevas ir ministrų tarybos 
pirmininkas A. Kosyginas

Japonai protestuoja
Tokyo. — Japonijos Užsie

nio Reikalų Ministerija pa
siuntė Kinijai labai aštrų 
protestą prieš branduolinių 
ginklų bandymą. Ji nurodo, 
kad po šio bandymo Japoni
joje radiacija pakilo 200 pro
centų ir sudaro žmonių svei
katai didelį pavojų.

Kinijoje branduolinio ban
dymo sukelta radiacija pasie
kė Jungtines Valstijas, bet ji 
daug silpnesnė ir pripažinta 
nepavojinga.

Nairobi, Kenya.
gautas pranešimas, kad Etio
pijos Darbo Unijų Federaci
jos pirmininkas buvo nužu
dytas rugsėjo 1 dieną. Tai 
auka reakcininkų.

ir jūsų asmenyje brolišką 
vietnamiečių tautą ryšium su 
tuo, kad Vietnamo Socialisti
nė Respublika priimta į Su- 

I vienytųjų Nacijų Organizaci- 
j ją. Sis reikšmingas įvykis 
I yra vietnamiečių tautos, so
cialistinės sandraugos šalių 
ilgos ir atkaklios kovos dėl 
pagrįstų Vietnamo valstybės 
teisių tarptautinėje arenoje 
rezultatas.

Priklausydama Suvienytų
jų Nacijų Organizacijai, Viet
namo Socialistinė Respublika 
turės naujas plačias galimy
bes kartu su broliškomis 
socialistinėmis šalimis, tai
kingomis pasaulio valstybė
mis įnešti konstruktyvų in
dėlį į visuotinės taikos ir 
saugumo 
tautinio 
vystymą.

stiprinimą, tarp- i 
bendradarbiavimo

Vietnamo Sočia-Linkime
listinei Respublikai tolesnių 
laimėjimų įgyvendinant tai
kią užsienio politiką, kuriant 
socializmą.”

Lietuvoje įdomi
Estijos foto 
nuotraukų paroda

Grepo, L. Mianiko bei kitų 
autorių spalvotos nuotrau-

džiai suvilti. Paulius to nepa
darė ir, kaip atrodo, nesiruo
šia padaryti.

Pakeliamos 
federalinės algos

Washingtonas. — Valdžios 
patvarkymu, su spalio mėne
sio pradžia federalinės val
džios “baltkalnieriams” dar
bininkams ir militariniams 
tarnautojams algos pakelia
mos, 7.5 procento, arba ben
drai paėmus, $3,400,000,000. 
Pakėlimas paliečia daugiau 
kaip 3 milijonus žmonių.

Jiedu prieš nuėmimą reguliavimo

60-mečio sukaktį. Tai bus 
šeštadienis. Tą dieną ruošia
me todėl, kad tikimės svečių 
iš Lietuvos, kurių tarpe bus 
žymių menininkų, visuome
nininkų, mokslininkų.

Belgradas. — Jugoslavijo
je su vizitu 3 dienas lankėsi 
Panamos valdžios vadas gen. 
Torrijos Herrera. Buvo susi
tikęs ir tarėsi su prezidentu 
Tito ir kitais Jugoslavijos 
vadovaujančiais žmonėmis.

Senatorius James Abourezk iš South Dakota ir senatorius 
Howard Metzenbaum iš Ohio vadovauja kovai prieš 
nuėmimą kainų kontrolės nuo naturališkų dujų. Kontrolės 
panaikinimas būtų didelis smūgis darbo liaudžiai, nes dujų 
kaina tuoj būtų pakelta.

Izraelis griežtai atmetė 
Jungtinių Valstijų— 

Tarybų Sąjungos planą
Tel Aviv pranešama, ti į Ženevą, bet be Palestinos 

Izraelio valdžia nė vie- Išsilaisvinimo Organizaci-
nos dienos nedelsdama griež- jos,” pareiškė Izraelio finan- 
čiausiai atmetė Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
priimtą ir siūlomą planą dėl 
Ženevos konferencijos tikslų
ir sušaukimo. Ypač kritikuo- Bet atrodo, 
jamos Jungtinės Valstijos už 
susitarimą su Tarybų Sąjun
ga Vidurio Rytų klausimu.

Dviejų didžiųjų šalių planą 
Izraelio valdžia laiko bandy
mu iš lauko pusės priversti 
ją priimti jai nepriimamas 
sąlygas. “Mes galime važiuo-

Nauja profesinė 
technikos mokykla

Kapsukas. — Šiaurinėje 
miesto dalyje, tyliavandenės 
Šešupės prieglobstyje, įsikū
rė vidurinių profesinės tech
nikos mokyklų miestelis. Ant 
Šešupės kranto neseniai iški
lo nauji daugiaaukščiai kor
pusai. Rugsėjo pirmąją su
klego moksleivių balsai: atsi
darė Kapsuko 51-oji miesto 
vidurinė profesinė technikos 
mokykla, kurioje ateity mo
kysis 600 moksleivių.

Mokyklos direktorius Ge
diminas Tirlikas pasakoja, 
kad čia ruoš specialistus ko
munaliniam ūkiui: šaltkal
vius santechnikus, elektro- 
montuotojus, tinkuotojus-da- 
žytojus, stalius ir mūrinin
kus. Statybininkai netrukus 
atiduos valgyklą, 195 vietų 
bendrabutį, gamybinio 
kymo dirbtuves, aktų 
sporto sales.

mo- 
ir

kad arabai 
labai patenkinti Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų .Sąjungos 
siūlomu planu. Palestiniečių 
spauda pabrėžia, kad tarybi- 
nis-amerikinis planas yra po
zityvus, geras žingsnis į pa
stovią ir teisingą taiką Vidu
rio Rytuose.

Grąžinami žuvusių 
amerikiečių palaikai

Hanoi, Vietnamas. — Rug
sėjo 30 dieną 21 amerikiečio 
kareivio ir 1 civilinio ameri
kiečio palaikai tapo perduoti 
Jungtinių Valstijų pareigū
nams. Jie bus sugrąžinti 
Amerikon ir čia palaidoti. 
Amerikos delegacija, kuri 
perėmė palaikus, susideda iš 
10 narių. Jai vadovauja 
Frank Sieverts.

Dar yra 1,800 be žinios 
amerikiečių kareivių ir civili
nių dingusių Vietname per 
karą.
Argentina suėmė 
keletą žvejybinių 
laivų

Buenos Aires. — Argenti
nos valdžia suėmė devynius 
Tarybų Sąjungos ir Bulgari
jos žvejybinius laivus. Kalti
na juos, kad jie nesilaikė 
nustatytos 200 mylių zonos, 
kad jie žvejojo visai arti 
Argentinos krantų. Aišku,Armagh. — Šiaurinės (

Airijos katalikų bažnyčios i kad šis Argentinos valdžios 
vadas arkivyskupas Tuomas; ėjimas pakenks jos santy- 

I Fiaich ragina katalikus ir kiams su socialistiniais kraš- 
: protestantus užmiršti praeitį tais.
ir siekti susitarimo, paremto, Pradės Veikti 
taika ir teisingumu.

Miestų gyventojų 
skaičiaus augimas

Per 1970-mečio pirmuosius 
penkerius metus Jungtinių 
Valstijų didmiesčių gyvento
jų skaičius paaugo 6,200,000. 
Ir, kaip atrodo, tas procesas 
nežada sustoti. Apie 
3,500,000 sudarė farmeriai, 
palikę mažus ūkius ir suplau
kę į didmiesčius. Jų žemes 
paėmė stambieji farmeriai, 
arba korporacijos.

Pradės veikti naujas 
keleivinis lėktuvas 

. — Pranešama,Maskva.
j kad greitu laiku pradės veik
ti naujas viršgarsinio greičio 
keleivinis lėktuvas TU-144. 
Jis turi 140 sėdynių. 2,500 
mylių kelionę iš Maskvos į 
Almą Atą, Tarybinio Kazak- 
stano sostinę, lėktuvas pada
rys į 1 valandą ir 55 minutes, 
vietoje 4 valandų su papras
tu keleiviniu lėktuvu. Tai 
didelis skirtumas.
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Darbo unijų vadų 
apsileidimas

Federalinis Darbo Statistikų Biuras praneša, kad Jungti
nių Valstijų darbo unijų narių skaičius ne auga, bet mažėja. 
Jeigu 1974 metų pabaigoje jų buvo 20,199,000, tai su 
pabaiga 1976 m. beliko 19,420,000. Per dvejus metus unijos 
neteko 767,000 narių!

Kas kaltas? Kame priežastis? Kuo šį tragišką reiškinį 
pateisina darbo unijų vadai—ypač tų unijų, kurios nariais 
silpnėja? Jie tyli, nes jie puikiai žino, kad apart jų 
apsileidimo ir nepaisymo, kito pateisinimo nėra. Milijonai 
darbininkų ypač pietinėse valstijose tebėra neorganizuoti.
O per pastaruosius desėtką metų nebuvo vedamas joks metų, negali būti naujo po- 
vajus juos suorganizuoti, įtraukti į unijas. į piežiaus rinkikais. Prieš to-

Daug unijų eilinių narių nusivylę savo lyderių apsileidi- j kjus spaudoje kartojamus 
mu, neveiklumu ir nepaisymu jų reikalų, pameta unijas. į spėliojimus Vatikano spau- 
Jie daro klaidą. Jų pareiga pasilikti unijose ir kovoti už į dos agentūra pakartotinai 
dabartinių subiurokratėjusių vadų pakeitimą naujais va- j pareiškė, kad visi spėliojimai 
dais, kurie nuoširdžiai ir ištikimai rūpintųsi darbininkų ‘ neturi jokio pagrindo. Vati-
gerove.

Po beveik 60 m.
sugrąžinta pilietybė

Pradžioje šio šimtmečio Eugene V. Debs buvo vienas 
žymiausių Amerikos darbo liaudies vadų ir kovotojų už 
naują rytojų. Jis pats buvo darbininkas, geležinkelietis, 
todėl gerai suprato darbo žmogaus reikalus. Net penkiais 
atvejais jis buvo Socialistų Partijos kandidatu į šalies 
prezidentus. Jis nuoširdžiausiai sveikino Socialistinę Spalio 
Revoliuciją ir susikūrimą pirmosios pasaulyje darbo žmonių 
valstybės buvusioje Rusijos imperijoje.

Eugene Debsas, kaip ir dauguma šios šalies socialistų, 
griežčiausiai priešinosi Jungtinių Valstijų įsitraukimui į 
Pirmąjį pasaulinį karą. Už aštrią jo pasakytą prieškarinę 
kalbą 1918 metais Canton,* Ohio, jis buvo suareštuotas ir 
teismo nubaustas 10 metų kalėjimu. Paskelbdamas jam šią 
žiaurią bausmę, piktas teisėjas jam atėmė ir pilietybę. 
Beveik trejus metus atsėdėjus federaliniame Atlantos 
kalėjime, 1921 metais prezidentas Hardingas Debsui 
dovanojo bausmę. Jis buVo išleistas iš kalėjimo, bet jam 
pilietybė nebuvo sugražinta. Kalėjimo sunkios sąlygos 
Debsui palaužė sveikatą, ir 1926 metais mirtis jį išskyrė iš 
gyvųjų tarpo.

Tiesa, Eugene Debsas iki pat mirties pasiliko Socialistų 
Partijos nariu ir neperėjo į jam kalėjime esant susikūrusią 
Komunistų Partiją, bet jis nepakeitė savo nusistatymo 
Spalio Revoliucijos ir Tarybų Sąjungos klausimu. Jis 
pasiliko jų nuoširdžiu pritarėju.

Neseniai Massachusetts valstijos gubernatorius pripaži
no, kad prieš 50 metų Sacco ir Vanzetti buvo neteisingai 
nubausti mirtimi. Panaši istorija su Dėbso nupilietinimu. 
Naujasis federalinis prokuroras Griffin Bell pareiškė, kad 
teisėjas pasielgė neteisėtai ir neteisingai, Debsą nupilietin- 
damas, kad iš tikrųjų Debsas mirė pilnateisiu Jungtinių 
Valstijų piliečiu.

Kur buvo visi kiti buvusieji prokurorai, kad jie šio Dėbso 
nupilietinimo neištyrė ir neatitaisė tos istorinės neteisy
bės?

Prokuroro Griffin Bell ėjimą nuoširdžiausiai sveikina visi 
geros valios amerikiečiai.

Plieno darbininkų 
reikalavimas Kongresui

Plačiai veikiantis Nacionalinis Eilinių Plieno Darbininkų 
Komitetas pasiuntė šalies Kongresui reikalavimą, kad jis 
tuojau ištirtų plieno pramonėje krizę. Kaip žinoma, šiomis 
dienomis tūkstančiais plieno darbininkai atleidžiami iš 
darbo, o plieno gamyba sumažinta 25 procentais. Plieno 
kompanijos visą kaltę suverčia ant importavimo plieno iš 
užsienių. Jos sako, kad kasmet didėjantis plieno ir geležies 
produktų įveržimas iš užsienio verčia jas mažinti gamybą ir 
atleisti darbininkus iš darbo. Betgi darbininkų komitetas
teigia, kad tai melas. Antai American Iron & Steel 
Institutas parodo, kad prieš 10 metų buvo importuojama iš 
užsienio 16 procentų visų šioje šalyje parduodamų plieno 
produktų, tuo tarpu šiemet teįvežama 14.5 procento. 
Komitetas teigia, kad plieno kompanijos sukūrė plieno 
pramonėje krizę su tikslu padidinti savo pelnus, nors jau ir 
taip per paskutinius ketverius metus jų pelnai buvo 
rekordiniai.

Eilinių Plieno Darbininkų Komiteto reikalavimas, kad 
Kongresas nuodugniai ištirtų plieno pramonėje padėtį, yra 
labai vietoje. Reikia, kad jį paremtų visa Jungtinė Plieno 
Darbininkų Unija. Tuo tarpu vyriausybė turėtų uždrausti 
kompanijoms atleisti darbininkus iš darbo, kol Kongresas 
veda tyrinėjimą.

GAL PREZIDENTAS PAKEISIĄS NUSISTATYMĄ
Washingtonas. — Iki šiol 

prezidentas priešinosi tiems, 
kurie siūlo arba reikalauja 
suvaržyti plieno ir geležies 
produktų importavimą iš už
sienio. Bet spaudimas toks 
didelis, jog prezidentas tuo 
klausimu jau “svyruojąs” ir

United States, per 6 months $ 5.50 
Canada, Lat. Amer. 6 months $ 5.50 
Foreign countries, 6 months $ 6.50

gal ieškosiąs kompromiso. 
Pirmiausia jis norįs pasitarti 
su Japonija ir Europos Ben
drosios Rinkos šalimis. Gal 
reikėsią nustatyti kvotą, 
kiek kuriai šaliai bus leista 
savo plieno produktų ekspor
tuoti į Ameriką.

SPEKULIACIJOS 
APIE POPIEŽIŲ

Iš Chicagos kunigų “Drau
go” (rugs. 22 d.) sužinome, 
kad visos po platųjį pasaulį 
pasklidusios kalbos apie po
piežiaus Pauliaus VI rezigna
ciją yra tuščios ir.' kvailos. 
Straipsnyje “Pop. Pauliui VI 
80 metų” skaitome:

“Artėjant rugsėjo 26 d., 
I kai pop. Pauliui VI sukanka 
80 metų amžiaus, spaudoje 
pasipylė spėliojimų, kad po
piežius ta proga atsisakys 

į savo pareigų, kitaip tariant, 
' “išeisiąs pensijon.” Tokius 
spėliojimus grindžia analogi
jomis: vyskupai, sulaukę 75 
metų amžiaus, atsisako iš 
savo pareigų. Paulius VI yra 
Romos vyskupas, taigi . . . 
Paties Pauliaus VI sprendi
mu kardinolai, sulaukę 80

I kano organe “L‘Osservatore 
! Romano” tilpo straipsnių, 
kuriuose nurodoma, kodėl 
popiežius negali atsisakyti. 
Jis yra ne tik Romos vysku
pas, bet ir visos Bažnyčios 
galva, turįs savo valdžios 
pilnumą Kristaus per Petrą 
pavedimu. Šitos misijos jis 
negali atsisakyti, kaip tėvas 
niekad negali atsisakyti savo 
tėvystės pareigų. Bažnyčios 
tradicija nežino atvejų, kad 
popiežius nebūtų išbuvęs sa
vo pareigose iki mirties. Tik 
mirtis atleidžia jį nuo tokių 
pareigų.”

KĄ DARYTI, KAD 
LIGONIU 
PATARNAVIMAS 
MAŽIAU LĖŠUOTU?

Šį svarbų klausimą lukšte
na profesorius William H. 
Kincaid laiške “The N. Y. 
Timesui” (rugs. 27 d.). Jis 
nurodo, kad buvę ištirta ir 
nustatyta, jog įvairiuose šios 
šalies regionuose lygiai to
kiomis pat ligomis sergančių 
ligonių buvimo ligoninėje il
gis labai nevienodas. Pavyz
džiui, jeigu Vakaruose jis 
susideda iš 6.3 dienos, Pie
tuose iš 8.1 dienos, tai 
Šiaurryčiuose net iš 9 dienų. 
Kodėl? Ar tas būtinai reika
linga? Atsakymas: Ne, ne
reikalinga. Profesoriaus su
pratimu, užtenka tokio ilgio, 
koks yra Vakaruose.

Ką toks sulyginimas tomis 
pačiomis ligomis sergančių 
ligonių ligoninėje buvimo lai
ko Pietuose ir Šiaurryčiuose 
duotų arba sutaupytų? Suė
mus visas ligonines, jis su
taupytų net 48 milijonus die
nų ir apie aštuonis bilijonus 
ir šešis šimtus milijonų dole
rių į metus!

Profesorius Kincaid siūlo 
kaip tik to ir siekti, tai yra 
nelaikyti ligonio ligoninėje 
nei vieną dieną ilgiau, negu 
būtinai reikalinga.

SPALIO REVOLIUCIJOS 
MINĖJIMAS LENKIJOJE

Žurnale “Laikas ir Įvykiai” 
(77. 17) rašoma:

“Tarybų Sąjungą ir Lenki
jos Liaudies Respubliką sieja 
glaudūs draugystės ir visa
pusiško bendradarbiavimo 
ryšiai, jų šaknys—tolimoje 
praeityje, kai abiejų* šalių 
revoliucionieriai kovojo prieš 
bendrą priešą—carizmą ir 
buržuaziją. Ši draugystė sti
prėjo ir grūdinosi Didžiojo 
Spalio barikadose. Dešimtys 
tūkstančių lenkų revoliucio
nierių narsiai ir didvyriškai 
gynė socialistinės revoliuci
jos pergalę, kurios dėka Len
kija tapo nepriklausoma val
stybė; apie tai 1918 m. 
rugpjūčio 29 d. paskelbė V. 
Lenino pasirašytas dekretas.

Dabar Lenino idėjos trium- 

sukurti socialistinės visuo
menės pagrindai.

Štai kodėl artėjantis Di
džiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos 60-metis turi 
ypatingą reikšmę ir lenkų 
tautai.

LJDP CK Politinio biuro 
nutarime “Dėl Spalio socia
listinės revoliucijos 60-ųjų 
metinių paminėjimo” sako
ma: “Spalio revoliucija ir 
Lenkijos bei Tarybų Sąjun
gos sąjunga, kurią sudarė 
komunistai, iš esmės padėjo 
įgyvendinti mūsų nacionali
nius siekius, iškovoti nepri
klausomybę ir suverenitetą, 
tikrą saugumą, siekti tvirtos 
taikos ir socialinio vystymo-

• M 
SI.

Spalio revoliucijos 60-me
tis plačiai atžymimas ir kito
se socialistinėse šalyse.

ŽIUPS NELIS ĮSPŪDŽIU 
IŠ VIEŠNAGĖS TARYBŲ 
SĄJUNGOJE

Pažangiečių dienraštyje 
“Daily World” (rugs. 27 d.) 
laiškų skyriuje įdėtas New
York unijisto Will Goodich 
trumpas laiškas apie jo su 
grupe kitų amerikiečių vieš
nagę Tarybų Sąjungoje. 
Goodich rašo:

“Aš tik sugrįžau iš Tarybų 
Sąjungos. Sostinė Maskva 
nepaprastai švarus miestas. 
Nėra gatvėse šiukšlių. Nėra 
reklamų . . . Požeminiuose 
traukiniuose oras kondicijo- 
nuotas, žmonės labai drau
giški. Traukiniai neapipėcko- 
ti. Juose nėra reklamų . . . 
Maskva uoliai ruošiasi olim
piadai. Deržinsky aikštėje 
randasi didžiulė sinagoga. 
Šventadieniais joje susiren
ka apie 1,500 žmonių. Aš 
kalbėjausi su rabinu ir grupe 
sinagogos lankytojų. Jie sa
kė, kad jie yra pilnai paten
kinti. '

Anglies kasyklų mieste 
Donetske mus sutiko tarybi
nių unijistų delegacija ir In- 
turisto atstovai. Tarybų Są
jungoje 99 procentai darbi
ninkų priklauso darbo uni
joms . . . Tarybų Sąjungos 
kasyklos yra saugiausios vi
same pasaulyje. Jose oras 
kondincijonuotas. Angliaka
siai dirba 6 valandas į dieną 
ir 5 dienas į savaitę. Šian
dien Donetsko 23 kasyklos į 
metus duoda 270 milijonų 
tonų anglies.”

KANADIEČIAI 
KLERIKALAI PRIEŠ 
VATIKANO IR 
POPIEŽIAUS POLITIKĄ

Kanadiečių klerikalų sa
vaitraščio “Tėviškės Žibu
riai” redaktoriai labai supykę 
ant Vatikano ir “šventojo 
tėvo” Pauliaus VI už jo 
dialogą su socialistinių Rytų 
Europos kraštų komunisti
niais vadais. Antai savo laik
raštyje (rugs. 8 d.) savo 
skaitytojams “T. Ž.” pasako
ja:

“Dabartinė Vatikano laiky
sena komunistinių kraštų at
žvilgiu laisvajame pasaulyje 
susilaukia gana aštrios kriti
kos. Prieš'ją pasisakė visa 
eilė rusų ir kitų tautų disi
dentų ir dalis katalikų spau
dos. Tuo klausimu pasirodė 
veikalų V. Vokietijoje, 
JAV-se ir kitur . . .

Kiek matyti iš spaudos, 
Vatikano viršūnės tebėra nu
siteikusios eiti pradėtu diplo
matinio dialogo keliu, kuris 
esą jau pateisina save gero
mis pasekmėmis. Šis nusi
statymas matyti iš Vengrijos 
kompartijos sekretoriaus Ja
nos Kadaro priėmimo Vati
kane š. m. birželio 9 d. Iš 
esmės tai nebuvo naujovė, 
nes Vatikane jau yra lankęsi 
ir Adžubėjus, ir Gromyka, ir 
Podgornas, ir kiti. Vis dėlto 
žurnalistai pastebėjo, kad iki 
šiol Vatikanas priimdavo 
daugiausia sovietinių valdžių

Socializmas—humaniškiausia visuomenė
PROF. J. ZAKSAS

Tarybų Sąjungoje naujos 
Konstitucijos projektas dar 
kartą paliudija, kad socialis
tinėje visuomenėje įgyvendi
namos didžiosios praeities 
humanistų idėjos. Socializ
mas—tai praktinis, realusis 
humanizmas.

Ekonominis socialistinio 
humanizmo pagrindas yra 
privačios gamybos priemonių 
nuosavybės panaikinimas. 
Šis aktas pakerta žmonių 
socialinės nelygybės, asme
nybės ekonominio, politinio 
ir dvasinio pavergimo bei 
susvetimėjimo šaknis.

Socialistinės gamybos tiks
las yra pats žmogus, jo 
materialinių ir dvasinių po
reikių tenkinimas, asmeny
bės kūrybinių jėgų, jos gabu
mų ugdymas. Žmogaus ver
tingumą socialistinėje visuo
menėje nulemia ne turtas, 
pinigai, o asmeninės dalyki
nės ir politinės savybės, su
gebėjimai. Socialistinė ga
mybos priemonių nuosavybė 
padeda atsirasti draugystės, 
savitarpio pagalbos, pagar
bos santykiams, sutelkia ga
mybinius kolektyvus.

Socialinis socialistinio hu
manizmo pagrindas yra iš
naudojimo nebuvimas, darbi
ninkų, valstiečių, liaudies in
teligentijos sąjunga su darbi
ninkų klase priešakyje, tary
binės visuomenės idėjinė, 
politinė ir moralinė vienybė.

Politinis socialistinio hu
manizmo pagrindas yra tary
binė demokratija. Kaip pažy
mėta naujos TSRS Konstitu
cijos projekte, išsivysčiusios 
socialistinės visuomenės “po
litinė sistema užtikrina efek
tyvų visų visuomenės reikalų 
valdymą, vis aktyvesnį dar
bo žmonių dalyvavimą val
stybiniame gyvenime, realių 
žmogaus teisių ir laisvių de
rinimą su pilietine atsakomy
be.” Aktyvus dalyvavimas 
visuomeninėje politinėje vei
kloje kelia kiekvieno darbo 
žmogaus vertę, savigarbą.

Idėjinis teorinis socialisti
nio humanizmo pagrindas 
yra marksistinė-lenininė pa
saulėžiūra. Marksizmas-leni- 
nizmas pagrindė teiginį apie 
lemiamą liaudies masių, ma
terialinių gėrybių gamintojų 
vaidmenį istorijoje, apie visų 
žmonių lygybę ir lygiavertiš
kumą nepriklausomai nuo ra
sinės, tautinės, lytinės pri
klausomybės. Marksizmas 
nesutaikomai kovoja prieš 
rasizmą, nacionalizmą, skel
bia tvirtos taikos idėjas.

Pagrindinis socialistinio 
humanizmo bruožas—realus 

pareigūnus, o šį kartą priė
mė kompartijos sekretorių, 
kurio rankose faktiškai yra 
visi krašto valdymo siūlai.

Anot Pauliaūs VI, tai esąs 
“dialogo kelias, siekiąs lai
duoti K. Bendrijos teises bei 
interesus, bet kartu bandąs 
suprasti valstybės rūpesčius 
bei užmojus jai priklausan
čiose srityse.” Ir kai abi 
pusės~K. Bendrija ir komu
nistinė valstybė sutiks pripa
žinti viena kitos teises bei 
pareigas, visam kraštui bus 
nauda, nes atsiras tikros 
religinės taikos atmosfera. 
Tada K. Bendrija, pasak 
Pauliaus VI, skatins vienybę 
ir bendradarbiavimą visų so
cialinio gyvenimo sluogsnių 
visos tautos gerovei.

Iš minėtų Pauliaus VI pa
reiškimų matyti, kad Vatika
nas eis ir toliau ką tik minėtu 
keliu ne tik Vengrijoje, bet 
ir kitur.”

Mums irgi sunku besupras
ti, kodėl Vatikano galva ne- 
pasiklausia rodos pas “T. Ž.” 
sutanuotus galvočius, kaip 
jis turėtų vairuoti savo poli
tiką santykiuose su Rytų 
Europa. Tasai dialogo kelias, 
matyt, juos tiesiog iš proto 
varo.

pagrindinių humanistinių ■ 
idėjų įgyvendinimas. Sočia- į 
lizmas visiems visuomenės j 
nariams sudaro vis palankes- | 
nes sąlygas visapusiškai vys- I 

: tytis, geriau tenkinti augan
čius materialinius ir dvasi- 
l nius poreikius. Išsivysčiusi ; 
į socialistinė visuomenė ga- 
I rantuoja visiems visuomenės , 
j nariams didžius socialinius I 
! iškovojimus—teisę į darbą, ! 
' mokslą, sveikatos apsaugą, 1 
I poilsį, butą, materialinį ap- ! 
i rūpinimą senatvėje, ligos ir j 
' darbingumo netekimo atve- ' 
į jais, teisę naudotis kultūros 
pasiekimais, dalyvauti vai- i 
stybės ir visuomenės reikalų

i valdyme. Visi visuomenės j 
nariai yra lygiateisiai, nau- i 
dojasi demokratinėmis žo-

j džio, spaudos, susirinkimų ir | 
j mitingų, gatvės eitynių, de- ! 
i monstracijų laisvėmis. Vi- 1
siems piliečiams užtikrinta 
sąžinės laisvė, t. y., teisė 
išpažinti bet kurią religiją 
arba neišpažinti jokios religi
jos, vykdyti ateistinę propa
gandą. Tarybų Sąjungos pi
liečiams garantuojama moks
linės, techninės ir meninės 
kūrybos laisvė. Kiekvienas 
TSRS pilietis turi teisę pa
teikti valstybiniams orga
nams ir visuomeninėms or
ganizacijoms pasiūlymų jų 
veiklai gerinti, kritikuoti 
darbo trūkumus.

Visos šios didžios teisės ir 
laisvės paskelbtos Tarybų 
Socialistinių Respublikų Są
jungos Konstitucijos projek
te.

Tik socialistinėje visuome
nėje darbo žmogus pajuto 
savo tikrąją vertę. Socializ
mas reiškia esminį posūkį 
žmonijos istorijoje, išaukšti
nant darbo žmogų. Norint 
tuo įsitikinti, pakanka pa
sklaidyti laikraščius.

Prisimenu buržuazinės 
Lietuvos laikus. Buržuazinė
je spaudoje labai retai buvo 
minimos eilinių darbo žmonių 
pavardės. O kai Lietuvoje 
buvo nuversta fašistinė dik
tatūra, spauda pradėjo rašy
ti apie pasiaukojančią darbi
ninkų gamybinę veiklą, apie 
pirmuosius stachanoviečius. 
Laikraščiuose pasirodė pir
mosios darbininkų fotografi
jos .. .

Didelė pagarba darbo žmo
gui—vienas svarbiausių so
cialistinio humanizmo bruo
žų. Tik socialistinėje visuo
menėje išaukštinami eiliniai 
darbininkai, kolūkiečiai, in
teligentai. Jų pasiaukojamas 
darbas skatinamas materia
liai ir moraliai. Jiems įteikia
mi vyriausybiniai apdovano
jimai, garbės raštai, jų nuo
traukos talpinamos garbės 
lentose, jie kviečiami į iškil-

Žymiausi Amerikos delegacijos nariai

Čia Jungtinių Valstijų delegacijos Jungtinių Tautų Genera
linės Asamblėjos sesijoje pirmininkas Andrew Young ir 
delegacijos narė žymioji veikėja Coretta Scott King. Mrs. 
King yra anais metais nužudyto Dr. Luther King našlė. Ji 
labai ištikimai tęsią savo gyvenimo draugo kovą už rasinę 
lygybę.

mingų susirinkimų prezidiu
mus, apie juos rašomi 
straipsniai, apybraižos, 
spausdinamos fotografijos ir 
kt.

Svarbus socialistinio hu
manizmo bruožas yra tas, 
kad žmogaus sąmoningas, 
aktyvus dalyvavimas visuo
meniniame gyvenime prailgi
namas iki maksimumo. Žmo
gus kaip visuomeninė būtybė 
savo vertę pajunta labai 
anksti—dar ikimokyklinėje 
įstaigoje. Moksleiviai jau ak
tyviai dalyvauja spaliukų, 
pionierių ir komjaunimo or
ganizacijų veikloje. Sąmo
ninga, kūrybinė tarybinio 
žmogaus veikla nesibaigia iki 
žilos senatvės. Milijonai ta
rybinių žmonių gauna pensi
jas. Daugeliui jų suteikiami 
garbingi darbo veteranų var
dai. Tačiau daug pensininkų,

į kiek leidžia sveikata, tebesi
darbuoja, dalyvauja savivei- 

' klos kolektyvuose, visuome
niniame politiniame gyveni- 

1 me.
1 Didžiulis tarybinės visuo- 
i menės laimėjimas yra nacio
nalinio klausimo išsprendi
mas. Tarybų šalyje susiklos
tė draugiški santykiai tarp 
tautų. Susiformavo nauja 
žmonių bendrija—tarybinė 
liaudis.

Socialistinėje visuomenėje 
įgyvendintas moters ekono
minis, politinis ir kultūrinis 
lygiateisiškumas. Rodoma 
didžiausia pagarba motinai. 
Dešimtims tūkstančių mote
rų suteiktas Motinos didmo- 
ters garbės vardas, milijonai 
moterų apdovanotos “Moti
nos šlovės” ordinu ir “Moti
nystės medaliu.”

Socialistinės santvarkos 
pergalė pasauliniu mąstu vi
siems laikams pašalintų ka
rus iš tautų gyvenimo. Šis 
socialistinio humanizmo di
dingumas visiškai akivaizdus 
ir dabar. Nors pasaulyje dar 
egzistuoja imperializmas, ku
ris jau buvo įtraukęs žmoniją 
į du pasaulinius karus, socia
lizmo stovyklos galios augi
mas sudaro realią galimybę 
išvengti naujo pasaulinio ka
ro, mažinti tarptautinį įtem
pimą, užtikrinti taiką.

Iš laiškų
Redakcijai:

Su Spalio socialistinės re
voliucijos 60 metų jubilieju
mi sveikinu “Laisvės” visą 
kolektyvą, skaitytojus ir rė
mėjus Amerikoje, Kanadoje 
ir Lietuvoje, linkiu tvirtos 
sveikatos ir ryžto kovoje už 
taiką mūsų planetoje.

J. Smalenskas
Miami, Fla.
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Įžymiam kalbininkui, pedagogui, kultūros į 
veikėjui Jurgiui Slapeliui 101 metai

Gražioje Aukštaitijos Salų 
apylinkėje, nuo miestelio už 
3 km. j vakarus yra upė 
Šešekšna, kuri it žaltys ran
gosi, teka į pietus per lygias 
pievas ir lankas. Ji rubežiuo- 
ja Rokiškio rajoną nuo Ku
piškio. Čia labai gražūs gam
tos vaizdai, o kiek ančių, ; 
narų, baublių, tilvikų, pem
pių ir kitų apukščių, tai tik 
girdisi sveikinant: “gyvi, gy- i 
vi, klyvi, čia, čia, put, pily t, 
vyt, vyt ir kiti žavūs garsai.

Pakrantėse nuolaidūs kal
neliai tūno, apaugę krūmais. 
Dešiniajame upės krante, 
ant kalnelio, tarytum di
džiuodamasis savo gyvento
jais, išdidžiai stiebiasi ramus 
ir gražus Galsiškių kaimelis. 
Siame mažame sodžiuje 1876 
m. balandžio 18 d. gimė ir 
augo įžymus kalbininkas, pe
dagogas ir kultūros veikėjas 
Jurgis Šlapelis.

Sunkūs keliai į mokslą
“Vargo mokykloje” pasi

ruošęs, J. Šlapelis 1891 m. 
įstojo į Mintaujos (dabar 
Jelgavos, Latvijos TSR) 
gimnazijos 4 klasę, kur pri
klausė slaptai lietuvių mok
sleivių draugijai “Kūdikis.” 
Jos tikslas buvo mokytis 
gimtosios kalbos ir platinti iš 
užsienio slapta gabenamą 
spaudą.

Šioje mokykloje dėstė lo
tynų ir graikų kalbas įžymu
sis kalbininkas Jonas Ja
blonskis, kuris padarė jam 
didžiausią įtaką. Šio mokyto
jo bute J. Šlapelis susipažino 
su daugeliu įžymių veikėjų: 
V. Kudirka, J. Krikščiukai
čiu-Aišbe, Pr. Mašiotu, J. 
Raliu ir kitais.

Mintaujoj jis susibičiuliavo 
ir su V. Mickevičium-Kapsu
ku.

< zt
Mintaujos gimnazistai lie

tuviai 1896 m. spalio 14 d. 
atsisakė kalbėti maldą rusų 
kalba, to protesto iniciato
rius buvo ir J. Šlapelis.

Už “riaušes” iš priešpasku
tinės—7 klasės pašalino ir J. 
Šlapelį.

1897 m. eksternu išlaikė 
jis brandos atestato egzami
nus ir įstojo į Maskvos uni
versiteto medicinos fakulte
tą. Čia J. Šlapelis įsijungė į 
revoliucinį studentų judėji
mą, o XX a pradžioje jis jau 
vadovavo slaptai revoliucinių 
studentų kuopelei. Vėliau 
prie jos prisidėjo V. Mickevi- 
čius-Kapsukas ir kiti kairieji 
studentai.

J. Šlapelis studentauda
mas nešė į liaudį pažangios 
šviesos žiburėlį: platino so
cialistinę spaudą, skiepijo 
demokratines idėjas Galsiš
kių, Gučiūnų, Naujasodės, 
Punkiškių ir kituose kaimuo
se. Savo gimtajame sodžiuje 
jis išauklėjo du idėjinius so
cialistus—Joną ir Petrą Vilė- 
niškius, kurie taipgi švietė 
liaudį, o jų vaikai su ginklu 
kovojo už Tarybų Lietuvą.

Lietuvos darbo žmonių 
revoliucinio judėjimo 

pakilimas
Rusijos liaudies revoliuci

nio judėjimo didelis pakili
mas paskatino stoti į kovą ir 
Lietuvos liaudį. Po lietuvių 
spaudos draudimo 1904 m. 
panaikinimo, žymiai sustip
rėjo revoliucinis judėjimas 
visoje Lietuvoje ir išsiplėtė 
kultūrinė veikla.

J. Šlapelis, norėdamas, 
greičiau įsijungti į mūsų liau
dies revoliucinį judėjimą, 
nuo 1904 m. apsigyveno Vil
niuje ir daugiau domėjosi 
publicistika, o į Maskvą vyk
davo tik egzaminų laikyti 
universitete.

Jis įsidarbino “Vilniaus ži
nių” redakcijoje, kur tada 
dirbo J. Jablonskis, bet dėl 
idėjinių nesutarimų su lei
dėju P. Vileišiu, 1905 m.

A. GUClŪNIETIS

Senosios kartos kalbininkai iš kairės į dešinę sėdi: Jurgis 
Šlapelis, Jonas Jablonskis; stovi Kazimieras Būga ir 
Juozas Balčikonis. Seinai, 1909 m.
abudu pasitraukė iš redakci
jos.

1905 m. spalio 26 d. Vil
niaus darbininkai paskelbė 
visuotinį politinį streiką, ku
riame dalyvavo daug tūks
tančių darbininkų. įvyko 
protesto demonstracijos ir 
gedulingos laidotuvės dragū
nų užmuštų darbininkų, ku
riose dalyvavo apie 40,000 
žmonių.

1906 m. rugsėjo 14-19 d. 
Vilniuje nelegaliai įvyko Lie
tuvos Socialdemokratų Dar
bininkų partijos konferenci
ja, kur vienos dienos slaptas 
posėdis buvo Šlapelių bute, 
nuošalioje ir tolimoje Sara
cėnų gatvelėje Nr. 16. Kiti 
posėdžiai buvo pas Filomeną 
Grincevičiūtę Antakalnyje ir 
kitur.

Veik visuose Vilniaus svar
besniuose, pažangiuose įvy
kiuose dalyvaudavo ir J. 
Šlapelis.

Žiaurūs darbo 
žmonių persekiojimai

Kovai prieš revoliucinius 
darbininkus ir valstiečius ca
ro valdžia pasiuntė policiją, 
kazokus, dragūnus, reakcinę 
dvasininkiją ir turtuolius.

Prasidėjo žiaurūs susidoro
jimai su darbo žmonėmis: 
deginimai revoliucionierių 
namų, šaudymai pažangiųjų 
žmonių, ištrėmimai į katargą 
ir kitos baisybes.

J. Šlapelio draugai: kriau- 
nietis studentas J. Zakarevi
čius 1906 m. žuvo Kauno 
kalėjime, kamajietis B. 
Smalstys nužudytas Oriolo 
kalėjime, anykštietis liaudies 
švietėjas St. Didžiulis su 
sūnum studentu Antanu iš
trempi visam gyvenimui į 
katargą. Žuvo daug ir kitų 
laisvės kovų dalyvių.

J. Šlapelis žinodamas, kad 
pavojinga pasilikti Vilniuje, 
1906 m., išskubėjo Maskvon 
baigti medicinos mokslų.

Tik išvažiavus, į jų butą 
įsibrovė trys žandarai, kratė 
kambarius ir knygyną, ver
tė, ieškojo revoliucinės lite
ratūros ir studento J. Šlape
lio, bet nieko nerado.

Tais metais Vilniuje slaptai 
gyveno ir veikė V. Mickevi- 
čius-Kapsukas, kurį 1907 m. 
gegužės 19 d. suėmė policija.

Norėdamas, kad draugai 
greičiau sužinotų apie jo 
suėmimą, V. Mickevičius- 
Kapsukas, su policijos paly
dovu užėjo į Šlapelių knygy
ną, neva nusipirkti popierio 
ir paišelio. Apie tą liūdną 
įvykį, J. Šlapelis tuojau pra
nešė Lietuvos Socialdemo
kratų Darbininkų partijos 
centro komitetui.

Kultūrinė veikla
J. Šlapelis 1907 m. baigė 

Maskvos universitetą ir gavo 
gydytojo diplomą, bet medi
cina jo netraukė, o visas 
jėgas skyrė darbo žmonių 
švietimui, kultūrai, dalyvavo 
politinėje veikloje, įsteigė 
Vilniuje knygyną žmonos— 
M. Piaseckaitės—Šlapelie
nės vardu ir platino literatū
rą.

Jis parengė spaudai ir iš
leido: “Svetimų ir nesupran
tamų žodžių žodyną” (1906 
m.), “Rusiškai —lietuvišką 
žodyną (1908 m.), poeto K. 
Donelaičio “Metus” su paaiš
kinimais ir bibliografija (1914 
m.), išvertė ir išleido: D. 
Defo “Robinzono gyvenimą 
ir jo nelaimes” (1907 m.), H. 
Beecher-Stowe “Dėdės Tomo 
trobelę (1914 m.), daug va
dovėlių, kalendorių, katalogų 
ir kitų knygų.

Jų knygyno pasiųstas kny
gas ir kalendorius skaityda
vo net tolimiausių kaimų 
gyventojai. J. Šlapelis, norė
damas priartinti knygą prie 
darbo žmonių, dar caro lai
kais, parengė ir sudarė skoli
namų knygų knygynėlį, ku
ris buvo pirmas Lietuvoje.

Jis taipgi paruošė ir išleido 
daug meninių nuotraukų, at
virukų, sukaupė nemažai 
rankraščių ir laiškų rinkinių. 
Tai didelis įnašas į mūsų 
memuarinę literatūrą.

Siaučiant žiauriai reakci
jai, pažangiosios knygos ke
lias į liaudį, buvo labai sun
kus, nes knygynas dažnai 
būdavo represuojamas caro 
valdžios ir lenkų okupacijos 
laikotarpiu: dažnos kratos, 
vertimai, ieškojimai revoliu
cinės literatūros, neleisdavo 
knygynui veikti ištisus mė
nesius.

1914 m. šlapelių knygynui 
buvo sudaryta byla už prieš
valstybinės literatūros plati
nimą, bet prasidėjus karui 
nutraukta.

Žodynu didelis vaidmuo
.Nors ir persekiojamas, bet 

J. Šlapelis veikė, leido žody
nus ir knygas.

Žodynų rengimas ir leidi
mas, tai buvo jo reikšmin
giausias kultūrinės veiklos 
baras.

1908-1914 m. J. Šlapelis 
redagavo Peterburgo Mokslų 
akademijos leidžiamą A. Juš
kos lietuvių kalbos žodyną.

1918 m. su pašlijusia svei
kata, sugryžęs iš Pirmojo 
pasaulinio karo fronto, kur 
buvo mobilizuotas, kaip gy
dytojas, vėl tęsė žodyno lei
dimo darbą. J. Šlapelis pa
rengė ir išleido: “Lietuvių 
kalbos žodyno” kai kuriuos 
lankus (1920-1922 m.), “Lie
tuvių ir rusų kalbų žodyno 
pradžią (A.-J., 1921 m.), 
“Lenkiškai-lietuviško žody

no” keturis lankus (1929 m.), 
“Kirčiuotą lenkišką lietuvių 
kalbos žodyną” (1938 m., o 
antrą laidą 1940).

Sunkiais buržuazinės prie
spaudos laikais žodynų labai 
trūko, o todėl J. Šlapelio Į 
parengtieji ir išleisti suvaidi- į 
no didelį vaidmenį lietuvių i 
kultūriniame gyvenime.

Moksleiviai, mokytojai su' 
didele pagarba ir dėkingumu ] 
minėdavo žodynų parengėją 
ir išleidėją J. Šlapelį.

Pedagoginė veikla
J. Šlapelis, kaip kalbinin

kas, lietuvių kalbos ir litera
tūros dėstytojas 1921-1932 
m. dirbo Vilniaus Vytauto | 
Didžiojo gimnazijoje.

Jis mylėjo jaunimą, atsidė
jęs stengėsi išmokyti moki
nius taisyklingai lietuviškai 
kalbėti ir rašyti.

J. Šlapelis dažnai mokyda
vo jaunimą mylėti grožį, 
knygą, literatūrą, patarda
vo, ko mokytis, ką skaityti.

Jis gerai pažinojo Vilniaus 
krašto tarmę ir tautosaką. 
Su mokiniais dažnai išvykda
vo į kaimus rinkti liaudies 
dainų, pasakų, patarlių ir 
kitos tautosakos.

Kaune pradėjus rinkti me
džiagą akademiniam lietuvių 
kalbos žodynui, J. Šlapelis 
patsai rinko žodžius ir moks
leivius skatino rinkti, nešti į 
Vilniuje veikusią Lietuvių 
mokslo draugiją, kad apdoro
jus, galima būtų persiųsti į 
Kauną. J. Šlapelio pastango
mis sudaryta didelė Vilniaus 
krašto lietuvių kalbos žodyno 
kartoteka ir persiųsta į Kau
ną..

J. Šlapelis išauklėjo daug 
gerų lituanistų, kurie dabar 
atsidėję dirba, skatina kitus 
mylėti lietuvių kalbą, knygą 
ir literatūrą.
J. Šlapelis visuomenininkas
J. Šlapelis nuo 1906 m. 

buvo uolus Lietuvių mokslo 
draugijos narys, visaip ją 
rėmė, gynė nuo baltalankių 
okupantų pasikėsinimų. Jis 
dažnai buvo renkamas į val
dybą, o 1932 m. išrinktas 
draugijos pirmininku.

Po J. Basanavičiaus, tai 
antras žmogus ilgiausiai iš
buvęs šios mokslo įstaigos 
valdyboje.

J. Šlapelis veikliai dalyva
vo Vilniaus laikinojo lietuvių 
komiteto ir kultūros draugi
jos “Rūta” veikloje. Nuo 
1927 m. jis buvo vienintelis 
lietuvių atstovas Vilniaus 
miesto taryboje.

1937 m. lenkų šovinistai 
pradėjo didelį puolimą, per
sekiojimą lietuvių mokyklų, 
bibliotekų, skaityklų ir kny
gynų. Pagaliau okupacinė 
valdžia nutarė visai likviduo
ti visas lietuvių švietimo— 
kultūros įstaigas, jų tarpe ir 
Lietuvių mokslo draugiją.

Likvidatorium Vilniaus 
krašto lietuvių švietimo- 
kultūros įstaigų valdžia pa
skyrė vaivadą Bocianskį— 
1938 m. vasario 1 d. policija 
pradėjo didelę kratą Šlapelių 
bute ir knygyne, kuri vyko 
daugiau mėnesio laiko.

Po kratų, policija išvežė 
keletą sunkvežimių lietuviš
kos literatūros.

Abiems Šlapeliams buvo 
iškelta baudžiama byla už 
priešvalstybinės literatūros 
laikymą ir platinimą, bet 
karui prasidėjus ji neįvyko. 
Žiaurios represijos labai blo
gai atsiliepė į jo susilpnėjusią 
širdį, dažnai kartojosi sun
kūs priepuoliai, o 1941 m. 
kovo 18 d. amžinai užgeso J. 
Šlapelio gyvybė. Dideliame 
nuliūdime liko jo žmona ir 
trys vaikai. Kaip kalbinin
kas, J. Šlapelis turėjo užsi
brėžęs gražius darbo planus, 
labai gaila, kad žiaurioji mir
tis viską sugriovė.

Lietuvos darbo žmonės, o 
ypač vilniečiai ir saliečiai 
mokytojai, kultūros darbuo
tojai didžiai dėkingi J. Slape
liui už jo mokslinį, pedagogi
nį ir kultūrinį didelį indėlį į 
mūsų liaudies gyvenimą.

CARO IR DIDŽIŪNŲ RŪMAI - 
DARBO ŽMONĖMS POILSIAUTI

JUS TO PALECKIO LAIŠKAS IŠ KRYMO

Mieli draugai laisviečiai!
Vis dar rašau iš Krymo,; 

kur baigiu vasarojimo die
nas. Gretai prabėgo laikas 
saulės ir jūros maudynėse, i 
Tiesa, saulė nešykštėjo savo 
spindulių, bet Juodoji “jura 
dažnai įšėldavo ir tik reti 
drąsuoliai išdrįsdavo leistis į 
kovą su gana smarkiomis' 
bangomis. Turėjau progos 
pakeliauti po Krymo pietinį; 
krantą nuo Aluštos ligi Se-ij^j 
vastopolio. Užsukome ir į I ***** 
Puškino bei Mickevičiaus ap-if^ 
dainuotą Bachčisarajų su jo
buvusiais chanų rūmais ir ... ...... ... .... .. . ...
Gardumu “ašam fontanu ”i Buvusieji carų Baltieji rūmai Livadijoje, atiduoti valstiečių dl oIUC/JLl dodl LĮ JLU11 Ld11U • 1 •• e
Daug įdomių ir nuostabiai' sanatoriJai-
gražių vietų tokiose kelionė- Netoli pastatyta vila dvaro ir besigydančių valgykla su
se tenka pamatyti, tuo la-1 ministrui baronui Frederik- 300 vietų. Per praėjusius 50 
biau, kad jos susijusios su sui ir namai caro palydai, metų Livadijos sveikykloje
istoriniais įvykiais ir žmonė
mis.

Viena tokių įdomių vietų— Į 
Livadija, pagarsėjusi tuo, J 
kad čia buvo Rusijos carų! 
vasaros rezidencija. PereitoI 
šimtmečio pradžioje Livadiją' 
įsigijo grafas Potockis, qj 
1860 metais ją pirko caro į 
šeima ir pradėjo statyti rū-1 
mus bei kitus pastatus, įren-1 
gė sodą. Vadinamuosiuose j 
mažuosiuose rūmuose mėg-1 
davo vasaroti caras Aleksan
dras III, kurs čia ir mirė 
1894 m. Žymėtina, kad 1901 
m. vienas pirmųjų streikų
Kryme įvyko caro dvaro dar
bininkų sukeltas. Jie protes
tavo prieš netvarkingą atly-
ginimo mokėjimą ir grubų į dija. Nuo 1925 m. Livadija 
elgesį su jais. ■ paskelbta valstiečių kurortu.

1910-1911 metais Livadijo-; Buvusiuose carų rūmuose 
je pastatyti naujieji arba i įrengė sanatorijas. Didžiojo- 
Baltieji rūmai, kurių statyba ! je paradinėje carų svetainėje 
kainavo 2 milijonus rublių.! įsikūrė valstiečių poilsiautojų

Aivazovskio vardo poilsio namai ties Alušta.

Aluštos kurortinio miesto paplūdimyje prie Juodosios 
jūros.

ĮVAIRUMAI
NAUJA STATYBINĖ 
MEDŽIAGA

Grupė VFR mokslininkų, 
imituodami laboratorijoje 
vulkaninę veiklą, gavo “sin
tetinį akmenį,” kurį pritai
kius statyboje, kaip teigia
ma, įvyks esminiai pasikeiti
mai, pranešė Roiterio agen
tūra. Nauja statybinė me
džiaga, pavadinta zitanu, turi 
akytą struktūrą, todėl ji pen
kiskart lengvesnė už gelžbe
tonį, yra atspari drėgmei, 
didelis jos tvirtumas. Zitanas 
gaminamas iš molio, kurį, 
tiesa, galima pakeisti ir kito
mis medžiagomis, pavyz
džiui, smėliu, skalūnais. Šie
met, pastačius Vakarų Vokie
tijoje specialų pramoninį 
įrenginį, prasidės pramoninė 
zitano gamyba. Paskaičiuota, 
kad čia per metus bus paga

Caro dvaro teritorijoje, ku
rios plotas siekė 350 hekta
rų, buvo pastatyta apie 400 
įvairių trobesių. Caras Nika- 
lojus II su šeima mėgdavo 
Livadijoje praleisti vasarą. 
Atsimenu dar vaikystės me
tais atvaizdą, kuriuose caras 
parodytas eilinio kareivio 
uniforma su šautuvu ant pe
ties ir pilna kareivio apran
ga. Tokiame pavidale caras 
pasivaikščiojęs kalnų takais. 
Tuo būdu caras patarnavo 
-militarizmo propagandai.

Po Spalio revoliucijos vi
siems dvarams ir turtams
perėjus į liaudies rankas, 
darbo žmonių poilsio bei 
sveikyklos vieta tapo ir Liva- 

minama 50 tūkstančių kubi
nių metrų “sintetinio ak
mens.”
• Vildamasis, kad suplauks 

marios svečių, nedidelės 
užeigos Elbės saloje savinin
kas ant durų priklijavo rekla
mą: “Čia pietavo Napoleo
nas!” Po kelių dienų kažkoks 
kandus turistas, matyt, iš
rankus valgiui, apačioje para
šė. “Užtat ir pabėgo, pasitai
kius pirmai progai.”
• Londone atidarė restora

ną, kur aptarnaujantis perso
nalas ir pats šeimininkas 
puikuojasi blizgančiais plikais 
pakaušiais. Reklamuodamas 
savo užeigą, savininkas pa
reiškė: “Sena lotynų patarlė 
sako: “Plika galva—-išmin
tis.” Mūsų restorane ypatin
gos išminties nerasite,—mes 
jums jos ir nesiūlome. Bet 
mūsų sriubose nerasite ir nė 
vieno plauko—garantuoja
me.” 

\ J,-

pabuvojo apie pusė milijono 
kaimo darbo žmonių iš visų 
Tarybų Sąjungos vietovių.

Dabar, kai Kryme pastaty
ta daug naujų talpių poilsio 
namų ir sanatorijų, Baltieji 
Livadijos rūmai pertvarkyti 
ir paversti muziejumi. Buvu
sios didžiosios valgyklos salė 
dabar paversta ten 1945 m. 
vasario 4-11 dienomis vyku
sios Jaltos konferencijos me
morialu. Kaip žinoma, toje 
antihitlerines koalicijos trijų 
sąjunginių valstybių vyriau 
sybių vadovų konferencijoje 
dalyvavo J. Stalinas, F. D.
Rooseveltas ir U. Churchilis. 
Pagal foto dokumentus salė
je atkurta tų dienų aplinka.
Centre apskritas stalas, prie 
kurio buvo svarstomas fašis
tines Vokietijos galutino su
triuškinimo planas, o taip 
pat priimti nutarimai, turėję 
didelę reikšmę pokarinio pa- 
šaulio likimui. Kalba ėjo apie 
V okietijos derpilitariząYA^ią 
ir jdemokratizavimą,.^^,re
paracijas, apie Europos Šalių 
išvadavimą, apie Tarybų Są
jungos dalyvavimą kare su 
imperialistine * Japonija. Li
vadijoje sąjunginės valsty
bės susitarė dėl įkūrimo 
Jungtinių Tautų, kurios pa
grindai buvo padėti 1944 m. 
Dumbarton-Oaks, Virginia 
(JAV). Dailininko E. Jefano- 
vo didelis paveikslas, kaban
tis prieš įėjimą į salę, tiksliai 
supažindina su istorinės Jal
tos konferencijos dalyviais.

Be šio skyriaus, skirto Jal
tos konferencijai, rūmuose 
įrengta paveikslų galerija, 
kurioje išstatyta daug 19-20 
šimtmečių dailininkų pa
veikslų, grafikos darbų, 
skulptūrų.

Be daugelio įžymių žmo
nių, lankiusių Livadiją senais 
laikais, čia 1867 metais su 
amerikiečių turistų grupe 
lankėsi Mark Twain, aprašęs 
tą kelionę knygoje “Prastuo
liai užsienyje.”

Būkit sveiki, linkiu viso 
geriausio!

Justas Paleckis

BENZINAS IŠ AUGALU
Daugelio šalių mokslininkai 

! atkakliai ieško augalų, iš 
[ kurių būtų galima nesunkiai 
Į gauti naftos produktus. Kaip 
| rašo Prancūzijos žurnalas 
j “Sjans e vi,” daug vilčių 
į teikiančiais šiuo atžvilgiu pa- 
■ sirodė Euphorbia latyrus. Jų 
; sultys turi pakankamai an- 
| gliavandenių, sudėtimi pana
šių į esančius naftoje. Iš tokių 
sulčių, kaip mano specialis
tai, galima bus gauti anglia
vandenius pramoniniu būdu. 
Svarbu ir tai, kad šie augalai 

tauga dykynėse, kurios netin
ka žemės ūkio kultūroms. Iš 
hektaro šių augalų galima 
gauti nuo 4 iki 20 tūkstančių 
litrų sulčių. O norint paten
kinti, pavyzdžiui, JAV benzi
no poreikius, reikėtų šiais 

(augalais užsėti apie 300 tūks
tančių kvadratinių kilometrų 
plotą . . .
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Juliaus Janonio mokinys
HENRIKAS VANCEVIČIUS

1918 m. Vilniuje, pogrin
dyje pasibaigė I-sis Lietuvos 
Komunistų partijos suvažia
vimas. Jis sujungė po visą 
Lietuvą išsiblaškiusias ko
munistines organizacijas, 
įkūrė partiją, išrinko Centro 
Komitetą. Delegatai grįžo į 
namus. Kartu su kitais į 
gimtąsias Žemaitijos Telšių 
apskrities laukuose dunksan
tį Ylakių miestelį skubėjo 
Antanas Šeputa. Lėtai pūš
kavo pavargęs garvežys. Iši
spraudęs į vagono kamputį | nui skelbti savo dievo žodį, ir j 
Šeputa galvojo, daug ką pri- i viskas. į žemės reikalus nėra s 
siminė. ko nosies kaišioti. Gali nu-1
... Jų motina pagimdė 

vienuolika vaikų. Augo vie
nuolika alkanų burnų, kurių 
negalėjo išmaitinti keturi 
miško kirtavietės hektarai. 
Tarnavo svetimiems. Anta
nas teturėdamas devynis 
metus, tarnavo kaimo tur
čiams, o paskui perėjo prie 
statybų.

Brolis Adolfas revoliuci
niais 1905 metais lakstė su 
atsišaukimais, ragavo caro 
žandarų nagaikų. Paskui iš
važiavo į Jungtines Ameri
kos Valstijas. Adolfą pasekė 
Kazimieras. Po kelių metų 
tėvų namus viena po kitos 
pasiekė skaudžios žinios: 
Adolfas ir Kazimieras mirė. 
Vienas užsimušė statyboje, 
kitas sunkiuose darbuose pa
laužė sveikatą. Blėso, blėso 
ir užgeso.

Kuriuo keliu eiti? /
O jaunasis Antanas svars

tė: kuriuo keliu eiti? Kodėl 
vieni visą amžių vargsta, o 
kiti turtėja. Kur teisybė? 0 
gal teisybės visai ir nėra?

Ir štai gyvendamas Šiau
liuose Antanas Šeputa susi
pažino su Julium Janonių. 
Poetas greit susidraugavo su 
darbininku. Ištisus vakarus 
praleisdavo drauge prie kn$^ 
gų, karštų pokalbių. Dažnai 
pas juos užsukdavo poetas 
Vladas Rekašius, vėliau ta
pęs įžymiu revoliucionieriu
mi. Šeputa iš Rekešiaus pir
mieji iš Janonio lūpų išgirs
davo ką tik parašytus pos
mus.

— Yra tik vienas kelias— 
kova,—-sakė Janonis. O va
das—bolševikai . . .

Šiauliuose buvo Kagano 
saldainių dirbtuvė. Savinin
kas kiek įmanydamas išnau
dojo darbininkus. Mažėjo už
darbis. Julius Janonis orga
nizavo darbininkų streiką. 
Kartu su Šeputa kelete kar
tų pasikalbėjo su darbinin
kais ir šie metė darbą. O 
sandėliai lūžo nuo žaliavos. 
Praėjo keletas dienų. Savi
ninkas šaukė, grasė. Darbi
ninkai laikėsi vieningai. Sa
vininkas buvo priverstas pa
didinti uždarbį. Streikas lai
mėjo. Tai buvo pirmasis An
tano Seputos revoliucinės 
kovos krikštas. Greit likimo 
keliai išskyrė su poetu Ju
lium Janonių. Tačiau Šeputa 
savo pirmojo mokytojo žo
džius įsiminė visam gyveni
mui.

Organizaciniai žygiai
Yaliuose organizuodavo 

slaptus susirinkimus, leido 
ranka rašytą laikraštėlį “Mū
sų darbas.” 1918 m. rudenį 
sudarė komunistinę kuopelę, 
kuri jį pasiuntė į Vilnių, į 
pirmąjį Lietuvos Komparti
jos suvažiavimą.

— Tarybų valdžią reikia 
kurti savo rankomis,—grįžęs 
sakė Šeputa draugams. Ne
delsiant, nieko nelaukiant. 
Toks svarbiausias suvažiavi
mo prisakymas . . .

Antanas Šeputa, Vincas 
Knopka, Domas Šeputa ir 
Bronius Odinas buvo išrinkti 
Ylakio valsčiaus revoliucinio 
komiteto nariais. Buvo atida
ryta lietuviška mokykla klu
bas—skaitykla. Čia buvo lai
kraščiai, knygutės. Nemoki 
skaityti, tai sėskis ir klausy
kis—čia nuolat ateidavo ge-

rai raštą įkandą žmonės.
Tačiau pakampėmis slan

kiojo priešas. Žemaitijos 
dvaruose ir vokiečių pulkuo-; 
se talkininkus rinko budelis j 

i Povilas Plechavičius. Niršo 
I priešas ir Vaikiuose. Klebo- 
I nas Volunčiauskis iš sakyklos j 
i keikė raudonuosius, kvietė 
į žmones neklausyti revkomo 
nurodymų.

— Reikia surašyti įspėji- ! 
i mus, — nutarė revkomo na- į 
i riai. Ir surašė. Patarė klebo- 1

degti . . .
Klebonas aptilo.

Baisios represijos
Plechavičiaus budeliai užė

mė Ylakius, nužudė revkomo 
narį Daną Seputą ir visur 
ieškojo Antano. Sis dingo, 
lyg vandenyje. Nieko nepa
dėjo Plechavičiaus pažadėtoji 
stambi pinigų suma. Žmonės 
rūpestingai slėpė savo vals
čiaus Tarybų valdžios vado
vą.

Praėjus kuriam laikui Se- 
puta pasirodė Ylakiuose. Po
licijoje jį patardė, palardė ir 
paleido. O šnipams buvo 
duotas sakymas sekti.

Antanas Šeputa Ylakiuose 
organizavo darbo žmonių 
klubą. Įvyko keli kultūringi 
vakarai su paskaitomis, vai
dinimais. Policija uostė, 
šniukštinėjo ir nieko negalė
jo rasti. Tačiau įtarė, kad 
klubo priedangoje vyksta re
voliucinis darbas. Ir valdžios 
parėdymu darbo žmonių klu
bas buvo uždarytas.

Kandidatas j seimą
Buvo paskelbti rinkimai į 

I-jį buržuazinės Lietuvos sei
mą. Telšių apygardos darbi
ninkai ir vargingieji valstie
čiai savo kandidatu į seimą 
pasiūlė Antaną Seputą. Ta
čiau lietuviškoji buržuazija 
sutrypė pačios paskelbtus 
demokratijos pažadus. Dar 
iki rinkimų dienos buvo areš
tuota grupė kandidatų.

Antanas Šeputa kartu su 
kitais kandidatais į seimo 
narius Kaune buvo teisia
mas. Garsioje Kuopininkų 
byloje. Tačiau galingas dar- prie didžiojo Rusijos revoliu- 
bo masių protestas privertė į rijos darbo . . . Mes važiuo-
buržuaziją kuopininkus ištei
sinti. Antanas Šeputa grįžo į 
Žemaitiją. Šeputa kovojo, 
palaikė ryšius su revoliuciniu 
pogrindžiu, rėmė pogrindi
nės laikraščio “Žemaitijos 
tiesa" leidimą.

Buržuazija visą laiką per
sekiojo Seputą. Jis buvo 
tardomas, kalinamas.

— Prisiminęs tuos nelem
tus metus, — man pasakojo 
šeputa, — aš bandau suskai
čiuoti, kiek kartų mane buvo 
areštavę. Priskaičiuoju 23 
areštus, tačiau jų buvo žy
miai daugiau . . .

Senasis kovotojas viską iš
kentėjo, sulaukė šviesių die
nų ir dar spėjo daug gero 
nuveikti savo mylimai Že
maitijai.

HENRIKAS ClGRIEJUS

Metamorfozė
O, kokia didelę galią turi vanduo! 
Atsigėriau iš arklio pėdos— ir arklys. 
Ir lanka susiūbavo visai prieš mane, 
Susiūbavo ruduo.
Ir smilgos prašneko.
Ir stengės užlipt ant manęs
Ir žioplys, ir bailys.

Kas Ne namai? Nežinau.
Ten gyvenu labai svetima giminė, 
Tokia tolima ir keista, kaip gandai, 
Jau geriau suprantu, ką galvoja sena 

daržinė, 
Kaip nenori išnykti iš žemės šiaudai...

O apmaudo jau nebėra.
Ir ne taip jau sunku. Nebėra graužaties. 
Tik eiti ir eit lig ribos, lig žaros
Ir kartais iš krepšio — geros Širdies —* 
Juoką iškrėst už tvoros.

LAISVĖ

Kapsuko rajono Želsvelės kolūkyje atidarytas 50-ties vietų 
vaikų lopšelis-darželis. G. Svitojaus nuotrauka

SPALIO 60-MEČIUI

Iš Amerikos į revoliuciją
G. KLIMAS

Kai Rusijoje 1917 m. įvyko 
Vasario revoliucija, įvairių 
kraštų darbininkai skubėjo 
padėti Rusijos darbo žmo
nėms. Ir Jungtinių Ameri
kos Valstijų darbininkai jų 
tarpe lietuviai, suskato, kuo 
galėdami, remti Rusijos re
voliuciją.

Lietuvos socialdemokratų
partijos atstovybė Ameriko
je išleido atsišaukimą, pasi

rašytą V. Kapsuko, L. Prū- 
i seikos ir V. Rudaičio: “Rusi- 
■ jos revoliucija nepasibaigė, o 
tik dar prasidėjo. Dėl to, 
draugai darbininkai ir darbi
ninkės, visi, kuriems rūpi 
darbininkų klasės reikalai 
(. . .), kuriems tikrai rūpi 
Rusijos, Lietuvos ir kitų ša- 

! lių laisvė, skubinkitės į talką 
Į Rusijos revoliucijai.”

Į Rusiją pakilo važiuoti ir 
Amerikos darbininkai—in
ternacionalistai. Jų tarpe bu
vo ir Amerikoje gyvenusių 
lietuvių. V. Kapsukas, tuoj 
po vasario revoliucijos, gavo 
telegramą su kvietimu: “Va- 

■j žiuok kartu su draugais į 
; Rusiją. Buvimas būtinai rei- 
i kalingas.”

1917 m. gegužės 18 d. 
| “Kovos” laikraštyje V. Kap-
sukas išspausdino atsisveiki
nimo žodį. Ten jis nurodė, 
kad su draugais keliauja Ru
sijon “kiek galint prisidėti

jame—rašė V. Kapsukas,— 
kad drąsiai stotume į revo
liucijos kovotojų gretas (. . .) 
Mes skubinamės į kovą dėl 
darbininkų klasės reikalų, į 
kovą žūt būt.”

V. Kapsukas suprato, kad 
Rusijos laukia nauji įvykiai, 
kad, jo žodžiais, gilesnė re
voliucija ten “dar tik prasi
dėjusi” ir todėl “jai reikalin
ga kuo daugiausia spėkų.”

Atsisveikinimo žodyje V. 
Kapsukas pabrėžė, jog “Ru
sijos revoliucija, persimetusi 
į kitas šalis, atsilieps ir 
Amerikos darbininkų judėji
me, įneš į jį gaivinančią 
srovę ir iškels naujų veikėjų 
iš pačių darbininkų eilių.”

šitas žymaus revoliucio
nieriaus numatymas dėl Ru- 

I sijos revoliucijos reikšmės, 
dėl jos įtakos JAV darbinin
kų klasei visiškai pasitvirti
no. Didžioji Spalio revoliuci
ja labai paveikė Amerikos 
darbininkų judėjimą, taip 
pat tos šalies lietuvių, ypač 
LSS veiklą. Į revoliucinį 
darbą įsijungė naujos jėgos, 
ištikimos proletariniam in
ternacionalizmui.

Todėl V. Kapsukas, išvyk
damas, rūpinosi, kad tvirtė
tų abipusiai Rusijos ir Ame
rikos darbininkų santykiai. 
Jis buvo įsitikinęs, jog “ry
šiai tarp mūsų ir visų Ameri
kos ir Europos tarptautinių 
revoliucinių socialistų neis 
silpnyn, o vis stipryn ir 
stipryn. Ir mes, kad ir toli 
vienas nuo kitų būdami, bū
sime artimi ir tomis pačiomis 
mintimis ir jausmais gyven
sime.”

Iš tiesų, revoliuciniai—in- 
ternacionalistiniai Amerikos 
darbininkų judėjimo sluoks
niai visur, visais būdais rėmė 
ir palaikė Rusijos proletaria
tą ir Spalio revoliuciją. Pa
žangieji Amerikos lietuviai 
gyveno tomis pačiomis minti
mis ir jausmais, kaip ir 
Rusijos revoliucionieriai, 
kaip ir jų draugai, išvykę į 
Rusiją dalyvauti revoliucijo
je.

Kartu su V. Kapsuku į 
Rusiją išvažiavo Kazys Gied
rys (1891-1926) ir Vladas 
Jasaitis (1855-1938). K. Gie
drys, gyvenęs Amerikoje 
nuo 1911 m. beveik šešerius 
metus aktyviai dalyvavo 
LSS veikloje, taip pat Lietu
vių literatūros draugijoje 
(LDD) “Kovos” laikraštyje 
V. Kapsuko ir jo vardai bei 
gyvenimas plačiai žinomi 
Amerikos lietuviuose.

Jų kelionės į Rusiją drau
gas ir kovos bendražygis 
Vladas Jasaitis Amerikoje 
gyveno neilgai —nuo 1916 
metų. Į tą šalį 'atvyko jau 
turėdamas revoliucinį patyri
mą. Priklausė LSS kuopai 
Philadelphijoje, reiškėsi poli
tinėje ir kultūrinėje pažan
giųjų lietuvių veikloje.

1917 m. birželio mėn. atva
žiavęs į Rusiją, V. Jasaitis 
kurį laiką dirbo Rygoje, va
dovaudamas to miesto lietu
vių bolševikų sekcijai. Kaize
rinių okupantų buvo kalina
mas. Rusijoje (1918 m.) jis 
įstojo savanoriu į Raudonąją 
Armiją. 1918 m. pabaigoje 
atvyko į Lietuvą, dalyvavo 
Tarybų valdžios veikloje, pa
skui iki 1922 metų dirbo 

I pogrindyje.
Iki mirties (1938 m.) V. 

I Jasaitis užėmė svarbius par
tinio ir pedagoginio darbo 
barus Tarybų Sąjungoje. 
Nuo 1926 m. jis dirbo Turk
mėnijoje, nuo 1934 m. buvo 
Ašchabado aukštosios komu
nistinės žemės ūkio mokyk
los katedros vedėjas, docen
tas.

V. Kapsuko, K. Giedrio, 
V. Jasaičio, kaip ir šimtų 
kitų pavyzdys rodo, kad 
Amerikos lietuviai buvo išti
kimi internacionalizmo, Di
džiojo Spalio idealams.

Vila Belos priemiestis
ANTANAS VAIVUTSKAS

j (Tęsinys iš praeito num.]
į 6. Ilgai nenukabinta vėliava įspaudžia, kur dėsime vėlia-

Su viena raudona vėliava i va,? kaip susitarę abu su-
i Vila Beloj įdomiai nutiko. i nerimom tą pačią akimirką.

1933 m. lapkričio 6 po' nSiau nebesirinkdami vie-
! vidurnakčio mudu su Juozu |t°s» vienoje viršukalnėje,;
Madeika Vila Zelinoje atsi- i aPie kuria glaudžiai spietėsi i agentai.
skyrėme nuo Vlado Bauževi-j darbininkų nameliai, perme- — Kokios tarnybos?

• — Kovai su komunizmu,čiaus grupelės (tą naktį ant; ^ėm virvelę, elektros laidas
i aukštos įtampos elektros lai-, keistai suošė nuo smarkaus koroneliau. Juk tai puikiai 
I dų didvyriškai žuvo V. Bau- i trūktelėjimo, ir vėliava di- j veikianti mūsų agentūra.
Į ževičius) ir nuėjome į San Į dingai suplasdeno. — Negudrauk, tamsta.
■ Kajetaną. Čia iškabinome; Namuose mudviem ilsėtis Mes kai ką žinome apie 

i nusiteikimus. Sa
kyk: kas vėliavą pakabino 
Jūsų panosėj?

— Ką jūs, koroneliau! Jūs 
nepagrįstai mane užpuolate!

— Užtenka,— ūmai įtūžo 
viršininkas.—Prisipažink, 
kad tą skudurą užkabinai. 
Kitaip bus blogai!

— Tai niekuo nepagrįstas 
kaltinimas!

— Ne tik pats ją užkabi
nai, bet ir tris dienas saugo- 

Delsti neliko nė akimirkos. ' džiaugiausi, kad vėliava dar ■ jai, kad niekas jo nenuimtų,
— Dešinėn, į pelkes!—pa- ; nenukabinta, nors jau sam- komunistų išpera .

šnibždėjo man Juozas. jbrėškis.
— O tavo “puštalietas” ari j

tvarkoj? — jau bėgant pa- i111 i ilgai tebesiplaiksto! 
klausiau Juozo.

vieną vėliavą prie Matrazoi^eko neilgai. Juozas išskubę- tamstos 
fabrikų. Antrąją buvo numa- J° i traukinį, kuriuo vyko 
tyta iškelti greta San Kaje- Mookon dirbti alaus fabrike 
tano geležinkelio stoties. Ten ! Antarktika, o aš^ valandėlę 
visą naktį apšviesta. Paban-■ numigęs,. dar žmoniškai 
dėm. Užmetėm virvelę, iš-' neatplėštais akių vokais, išė- 
skleidėm vėliavą. Tuo metuNau mūrininkauti Vila Zelino- 
išgirdom ties stotimi įtartinąJe- 
triukšmą, paskui nuspiegė Įdienojus plačiai žmonėse 
trūkčiojantis patrulio švilpi-! sklido žinia, kad Vila Belos 
mas, kažkas neaiškiai rikte- ; padangėse kabo komunistų 
lėjOt • vėliava. Po darbo praėjau

Vadinasi, mus pastebėjo. jPrp vietą ir nustebęs

i .v . ■ - .—šau-
brėškis. 1 kė, visas iš pykčio virpėjo,

Kitą dieną vėliava vis iškil- i plūdosi koronelius.
1 • Grilis ramiai stovėjo ir

! Ir trečią dieną! Mes kone j tvardydamasis vis kartojo: 
-Jokio puštalieto neto- j apstulbom. Niekaip nebesu-Į “Ne, nežinau, koroneliau.”

riu! — maudulingasi atsakė 
jis.

Metėmės į neapšviestą 
gatvelę stoties dešinėje gele
žies liejyklos link. Iš paskos 
mus yijosi šūkaliojantys še
šėliai. Ties posūkiu nuzvim
bė šūviai. Dar pora šimtme- 
trių—ir mes saugūs. Bema
tant mus prarijo tirštas rū
kas virš pelkių Tamanduatė- 
jo paupy. Dabar mes perse
kiotojams parodėm špygą! 
Perdaug jūs bailūs lįsti į 
tokią gūdumą! Atsikvėpėm, 
susitvarkėm ir žygiavom į 
Vilą Belą.

Man buvo gerai žinomos 
Tomanduatėje lankos, visos 
pelkės, galima sakyti, kiek
vienas kauburėlis. Čia visur 
vaikystėje išvaikščiota, iš
landžiota bežvejojant, be- 
gaudant raudonuosius kama- 
ronus (krevetes), besimau
dant. Tad nesunkiai susira
dom upės brastą, nusiren- 
gėm iki pusiaujo 
gai perbridom.

Kai užkopėm į 
kalnus rytuose 
skliautas ėmė rausti. Vienur 
kitur sutvisko langų stiklai 
namiūkščiuose. “Laikas

ir sėkmin

Vila Belos 
dangaus

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Sudėtinga padėtis Ispanijoje
“Nesijaudinkite ponai, rei

kalai klostosi puikiai.” To
kiais žodžiais pasitiko žurna
listus, vos išlipus iš lėktuvo 
Madride, Ispanijos vyriausy
bės pirmininkas Adolfas 
Suaresas. Tuo tarpu Ispani
joje reikalai tokie, kad minis
trui pirmininkui teko skubiai 
grįžti namo, sutrumpinus sa
vo vizito į užsienio šalis 
programą.

Pasak laikraščių, Sueresui 
išvykus, iškilo realus vyriau
sybinės krizės pavojus. Kele
tas ministrų pranešė, jog 
rimtai galvoja apie atsistaty
dinimą. O deputatų kongreso 
pirmininkas Alvaresas de 
Miranda pareiškė, kad atsi
statydinti turi visa vyriausy
bė.

Dabartinis kabinetas yra 
vienpartinis: į jį įeina tik 
Suareso vadovaujamos De
mokratinio centro sąjungos 
partijos nariai. Mirandos 
nuomone, susidariusi padėtis 
reikalauja sudaryti plačią 
koalicinę vyriausybę. Jis ma
no, kad į ją turi būti pakvies
ti kairiųjų opozicinių partijų 
atstovai.

Prieštaravimų paaštrėjimą 
valdančioje patvirtino inter
viu Madrido laikraščiui 
“Pais” oficialus vyriausybės 
atstovas Fernandas Ortega. 
Tiesa, jis pažadėjo, kad pa
dėtis pagerės ir nesudarius
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prantam, kas čia dedasi! Tris j 
dienas it kelrodė žvaigždė prieš jį buvo tas, kad jis 
spindi mūsų nepaliaujamos 
kovos ir pergalių vėliava! 
Panašaus dalyko San Paule 
dar neteko girdėti.

Pagaliau trečios dienos pa
vakary atburzgėjo Laitės 
(Light and Power (šviesos ir 
energijos) anglų-kanadiečių 
monopolis) nepaprastai dide
lis sunkvežimis su kopėčio
mis, automobilis su policinin
kais, kurie klaikiai keikda
miesi, vėliavą nuplėšė ir nu
sivežė.

Bet po kokios valandos čia 
vėl pasirodė didelis juodas 
policijos automobilis. Iš jo 
iššoko trys žvalgybininkai ir 
pasibeldė į nediduką, baltai 
dažytą namelį. Iš jo išsivedė 
uniformuotą grilių—(grilo— 
portugališkai svirplys; taip 
liaudis pravardžiavo Civili
nės gvardijos policininkus) 
pasisodino jį automobilin ir 
nudūmė.

Žvalgybos viršininko kabi
nete tada įvyko maždaug 
toks pokalbis:

— Tai ką, ar tamsta esi I jam teks nukentėti, 
apžabalęs?

— Ne, neapžabalęs, koro-

plačios vyriausybinės koalici
jos.

Kodėl kilo dabartinės kom
plikacijos? Atėjo metas, kai 
visuotiniuose rinkimuose bir
želio mėnesį išrinkti deputa
tai pagaliau pradeda ruošti 
pagrindinius konstitucijos 
teiginius. Ši konstitucija turi 
pakeisti senus frankistinius 
įstatymus, kurie formaliai 
dar tebegalioja.

Koks bus pofrankistinės 
Ispanijos pagrindinis įstaty
mas, priklauso nuo politinės 
kovos baigties—o ji vyksta 
tiek parlamente, tiek ir už jo 
ribų—fabrikuose, gamyklo
se, Ispanijos miestų gatvėse 
ir aikštėse, visoje šalyje.

Nesutariama dėl svarbiau
sių Ispanijos ateities klausi
mų. Kuo ji turi būti—monar
chija ar respublika? Unitari
ne valstybe, kaip Franko 
laikais, ar savotiška federa
cija, atsižvelgiančia į nacio
nalinių mažumų interesus? 
Kam turi būti pavaldi vy
riausybė—įpėdiniui monar
chui ar parlamentui, renka
mam visuotiniu balsavimu? 
Ir taip toliau.

Ultradešiniosios jėgos, vis 
dar turinčios tam tikrą įtaką 
valstybės aparate ir armijo
je, mėgina sumažinti iki mi
nimumo galimus pakitimus, 
išsaugoti kuo daugiau fran- 
kizmo elementų ir įstaty

į neliau. (Colonel—pulkininkas 
(port.) šiuo vardu dar vadi
nami žemvaldžiai).

— Ir nematei komunistų 
mazgotės prieš savo namą?

— Mačiau, koroneliau.
— Kodėl nesiteikei pra

nešti?
— Maniau, kad tai jau bus 

padarę specialios tarnybos

Išties vienintelis įkaltis 

nepranešė. Šiaip taip jis šį
kart išsisuko. Jį tiktai nu
baudė viešai dalinyje išpei
kiant “už neapdairiai einan
čias pareigas” ir algą sumaži
nant.

Ar iš tikrųjų nepagrįstai 
buvo pričiupę tą grilių. Kas 
jis?

Tas grilius buvo puikus 
mūsų draugas, ispanų kilmės 
policininkas Manuelis (pavar
dės neprisimenu). Jis tarna
vo policininku ir nuveikė be 
galo daug Brazilijos komu
nistų pogrindžio kovai. Mes 
jį žinojom. Be abejo, prie jo 
namų nereikėjo vėliavos kel
ti. Iškėlėm per skubotumą, 
pamiršę, kad ten pat gyvena 
mūsų geras draugas, kuriam 
būtina visaip padėti išsisau
goti nuo įtarimų.

0 kai vėliava pasirodė prie 
Manuelio namo, ką jis bega
lėjo daryti? Jo sąžinė nelei
do apie tai pranešti atitinka
miems policijos organams. 
Nors gerai žinojo, kad dėl to 

gus daugiau)

muose, ir kasdieninėje prak
tikoje.

Neseniai šalį sukrėtė žinia, 
rodanti fašistinės praeities 
atgyvenų gajumą. Demon
stracijos už baskų šalies 
autonomiją Santanderio 
mieste metu policija žiauriai 
sumušė deputatą socialistą 
Ch. Blanko, mėginusį sukliu
dyti policininkams susidoroti 
su vienu iš demonstracijos 
dalyvių. Tuojau pat banditai 
iš legalios frankistų organi
zacijos “Fuersa nueva” nu
sprendė surengti savo “soli
darumo su tvarkos saugoji
mo jėgomis demonstraciją.” 
Tik visuomenei reikalaujant, 
provokacinė fašistų sueiga 
buvo uždrausta.

Ispanija toliau eina pir
myn, į demokratiją. Bet, 
sprendžiant iš visko, šis tiks
las bus pasiektas tik atka
klioje kovoje prieš reakcijos 
jėgas. A. Krasėnas

• Montanos valstijoje, 
vykstant aviamodelių varžy
boms, nustebinti žiūrovai pa
matė, kad prie vieno plasno
jančio modelio priskrido gan
dras ir ilgai jį lydėjo, karto
damas jo manieras. Vėliau 
specialistai paaiškino, kad 
gandras gražų modelį palaikė 
patele (buvo paukščių pora
vimosi metas) ir mėgino jai 
prisipiršti.
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KANADOS ŽINIOS TRUMPAI APIE VISKĄ
Daugelis mūsų tautiečių : * * *

Kanadoje yra išgyvenę 50 Kvibeko provincija praei-

i diumas neš pelnų, o ne nuo- 1 
' stolius, kaip kad ligšiol buvo. !

* * *
Montrealio 13 metų jau-

TORONTO, ONT., CANADA

Atžymėjom 90-tą gimtadieni i
metų ir daugiau, bet retas tais metais iš medžioklės 
kuris yra susipažinęs su Ka-. turėjo 72 milijonus dolerių 
nados istorija. Šiandien, ki-; pelno. Mat, šiaurės, Kvibeko 
lūs kovai tarp dviejų didžiųjų i miškuose dar yra daug įvai-

! tautų—anglų ir prancūzų— : rių žvėrių ir paukščių, kurie
: už lygias teises, daugelis tų suvilioja tūkstančius medžio-
i tautiečių atsidūrė kryžkelėje i klės mėgėjų.
i ir ginčydamiesi daro rimtas i * * *
i klaidas. ! Už 45 mylių į rytus nuo

Kokia priežastis? Atsaky-Į Montrealio randasi Pare Sa-
I mas: toks, kad jie spaudoje fery Afrika, kur pravažiuo-
i skaito tiktai žinutes. Gerai jantiems draudžiama išlipti jam dirbtiną koją, 

vaikščioti,

' nuolis, gimęs tiktai su viena 
i koja, Montreal Cripple 
i Children Camp St. Alphonse 
i laimėjo plaukimo varžybas. 
; Jo motina reporteriams sa- 
i kė, kad tokia gamtos jos' 
! sūnui skriauda buvo ją bai- j 
j šiai pritrenkusi, bet dabar t 
! jinai atgaunanti lygsvarą, ' 
i nes jos sūnus labai gabus: 
I moksle, o mokslas

Mirus

Zigmui Janauskui
Liūdesio valandoje reiškiu gilią užuojautą jo 

žmonai, giminėms ir artimiesiems Tarybų Lietuvo
je ir Kanadoje. Kartu liūdžiu netekęs nuoširdaus 
idėjos draugo.

E. VILKIS
Montreal, Que., Canada

i sekti vietos žinias, bet aty- iš mašinos. Bet Montrealio! jis gali

pritaikė i 
su kuria I 
nors ir!

jdžiau reikia skaityti veda-1 studentė L. Garceau ignora- , šlubuodamas.
- • ■— ■- ' * * * i

Montreal Light and Power 
Co. kontroliavo 75 procentus i

TORONTO, ONT., CANADA

Mirus

Zigmui Janauskui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Bronei ir 

liūdime netekusios gero draugo.

i vo įspėjimą ir išlipus iš 
automobilio, norėjo pasige
rinti vilkui, duodama jam 
gabalą mėsos per tvorą. Bet! Barbados elektrikos įmonių. į 

Studijuojant tokius raštus, vilkas griebė ją už rankos ir : Dabar Barbados valdžia pra-I
kilus politiniam konfliktui vos tik neįsitraukė pas save. 1 nešė,

' nereikės, kaip tam nelaimiu- Į Jos laimė, kad supuolę žmo-j įmones
j gam neregiui einant dienos ! nės pradėjo vilką mušti ak- | atmokės montrealiečiams už ;
1 šviesoje su balta lazdele, ieš- ! menimis,
koti tako, kad neįkristų į i jo ir nuvežė į ligoninę.

* * *1/ sVprarają ... i * * *
• *** i Olympic Stadijoną provin-1

Ligšiol daugelis montrea-; cija paėmė savo žinion. Už- j 
liečiu pensininkų žiemos lai- . baigs dėti stogą ir statyt ■ 

bokštą, iš kurio bus galima' 
matyti Montrealą ir tolimas |

i muosius (editorialus), pasta- 
I bas, mokslinio turinio raštus, 
j kurių dažnai telpa “Laisvė
je,” “Vilnyje” ir “Šviesoje.”

i nešė, kad ji perima visas i 
savo kontrolėn ir'

Antanas Morkis
Toronto. — Sekmadienį, i kata tarnavo. Jis dalyvavo 

rugsėjo 25, atžymėjome i draugijos centraliavime ir 
draugo Antano Morkio 90-tą eilę metų buvo CK pirminin- 
gimtadienį. Jo vaikai ir jų kas. Dabar ši Draugija vadi- 
šeimos surengė jo namuose naši Sūnų ir Dukterų Drau- 
priėmimą. Atsilankė Antaną 1 gija.
pasveikinti ir palinkėti dau- , Jis taipgi buvo vienas iš Au 
gelis torontiečių. Sveikino! iniciatorių išleisti laikraštį, 
telegramomis Kanados gu- , Kai laikraštis buvo pradėtas 
bernatorius Lage, premjeras j leisti, jis darbavosi, važinė- 
Trudeau, Laisvė, LLD Cen-1 damas po JAV su atsišauki- 
tro Komitetas, KLLD CK, : mu paremti finansiniai. Buvo 
Sūnų ir Dukterų Draugija ir 
daugelis toliau gyvenančių 
artimųjų, o J. P. MacBeth, 
Q. C., provincialis sekreto
rius for Justice and Solicitor
General, dalyvavo su savo Į teris. Dabar jis turi jau 14 
žmona asmeniškai ir įteikė anūkų ir daugelį proanūkių, 
specialų atžymėjimą.

Draugas A. Morkis apsigy
veno Toronte 1907 metais. 
Tada Toronte buvo labai 
mažai lietuvių. Tais pačiais

nuolatinis korespondentas.
Draugas pragyvenimą da

rė sunkiai dirbdamas gele
žies liejykloje. Išaugino dide
lę šeimą—4 sūnus ir 3 duk-

išvažiuodavo Floridon. 
' Bet šiemet tenka išgirsti;
' nusiskundžiant, kad krintant j apylinkes. Tas darbas pro- 
' mūsų dolerio vertei, ne vi- Į
i siems bus galima imti saulės ' dolerių. Bet Party Quibecois 
vonią ir pasimaudyti šiltuose i mano, kad taip įrengtas sta- 

j jūros vandenyse.
I 

j Gaila, kad mes, Montrealio | 
■ pažangieji lietuviai prarado- į 
. me Vytauto Klubą, 
suorganizavo lietuviai 
grantai 1904 metais.

* * *
Kanadiečiai turistai 

pirmuosius 1977 metų

kurį 
imi-

metais buvo sukurta Šv.
Juozapo pašalpinė draugija. 
Vėliau ta draugija suskilo. 
1912 metais buvo sukurta 
Sūnų Draugija iš pirmosios
atskalūnų. Draugas Morkis 
šioj draugijoj veikė, kol svei-

Jis visuomet rėmė pažan
gią spaudą finansiniai. Ir 
šiuo sykiu, atžymėdamas sa
vo 90-tą gimtadienį, paauko
jo Laisvei $100 kanadiškų. I bilijoną ir 246 milijonus dole-

per 
šešis 

mėnesius išleido užsienyje

Sako, gal susidarys $90
amerikoniškais.

Mes visi jo draugai ir 
draugės linkime jam sveika
tos ir sėkmės, kad jis sulauk-
tų 100 metų. J. Yla

Netekome Zigmo Janausko
Toronto. — Rugsėjo 14 

palaidojom draugą Zigmą 
Janauską, buvusio “Liaudies 
Balso” darbuotoją, mūsų or
ganizacijų veikėją per dauge
lį metų. Zigmas buvo prie
puolio ištiktas sausio mėnesį 
1976 metais ir ilgai išgulėjo 
ligoninėj. Išėjęs iš ligoninės 
nuolatos tvirtėjo ir buvo vil
ties, kad su laiku atgaus 
sveikatą, bet rpirtis laimėjo. 
Esant vasarvietėj ištiko an
tras priepuolis ir staiga mi
rė.

Didelis būrys torontiečių 
dalyvavo savo veikėjo laido
tuvėse. Iš Montrealo buvo 
A. Šuplevičienė, iš Grand 
Bend—J. K. Brogai, iš New 
Lowell—F. E. Laurusevičiai, 
iš Londono—J. Narusevičie- 
nė. J. Yla pasakė trumpą 
atsisveikinimo kalbą, kurioje 
apibūdino Zigmo gyvenimą 
ir darbus. Laidotuvininkai 
buvo pavaišinti Lietuvių sve
tainėj.

Zigmui būtų buvę 71 me
tai lapkričio 23 dieną. Dar 
nebuvo senas, galėjo pagy
venti.

Velionis buvo kilęs iš Kur
šėnų, darbininko šeimos. Kai 
kilo karas, jis buvo Šiaulių 
gimnazijoj, iš kur su kitais 
buvo evakuotas Rusijon. Tė
vas tada buvo caro armijoj. 
Rusijoj teko daug sunkumų 
pergyventi.

Grįžęs Lietuvon, pragyve
nimą darėsi tarnaudamas, 
pirma Kupškio policijoj rašti
ninku, o vėliau Panevėžio 
apskrities mokesčių inspekci
joj.

Kanadon atvyko 1927 me
tais. Čia, kaip emigrantui, 
teko pergyventi visus sunku
mus, kurie depresijos metu 
spaudė darbininkus, ypač 
emigrantus. Į pažangų lietu
vių judėjimą jis įsijungė 
1928 metais. Jis ir keli kiti 
montrealiečiai suorganizavo

Zigmas Janauskas 
11-23-1906 -11-IX-1977

pašalpinę organizaciją, kuri 
ir dabar gyvuoja.

Zigmas aktyviai dalyvavo 
antifašistiniame Kanados lie
tuvių judėjime. Buvo vienas 
iš organizatorių Kanados 
Lietuvių Kongreso. Buvo iš
rinktas į Kanados Lietuvių 
Nacionalį Komitetą, kuriame 
darbavosi iki komitetas gy
vavo.

1938 metais buvo pa
kviestas dirbti prie “Liau
dies Balso.” Jis dirbo prie 
laikraščio iki priepuolis par
bloškė jį. Teko jam važinėti 
po JAV renkant paramą laik
raščiui.

Velionis parašė keletą sce
nos veikaliukų, brošiūraičių 
dienos klausimais.

Skaudu netekti tokio drau
go, bet su mirtimi negalima į 
derėtis.

Gili užuojauta jo žmonai 
Bronei Kanadoj, broliui ir 
sesutei Lietuvoje ir visiems 
kitiems artimiesiems. J. Y.

Tolimas svečias
Toronto. — Draugai J. A. 

Žiuliai turi labai tolimą sve
čią. Tai P. Akulionį iš Ar
gentinos. Svečias ir Žiulys 
Lietuvoje buvo kaimynai.

Linksmai praleisti viešna
gę Kanadoje. Rep.

rių. O per tą patį laiką
užsieniečiai turistai Kanado
je paliko tik 705 milijonus 
dolerių. Spėjama, kad pa
grindinė priežastis yra Kana-
dos valdžios nuvertinimas pi
nigų.

90 metų sulaukus
Ar tik todėl žmogus gyve

na, kad sulauktų daugybę 
sveikinimų telegramomis, te
lefonu ir laiškais, arba per 
2-3 valandos šimtų rankų 
paspaudimų? Aš gavau svei
kinimų iš Australijos, New 
Island, Graikijos, Anglijos, 
taip pat iš Kanados skirtingų 
vietų.

Esu didžiai dėkingas mar
čioms, dukroms ir anūkei 
Florence už tiek įdėto darbo, 
kad virš 110 ypatų būtų 
tinkamai pavaišinti. Gauti 
sveikinimai su geriausiais 
linkėjimais nuo Antano Bim
bos ir Ievos Mizarienės iš 
New Yorko giliai palietė ma
no jausmus. Jau 10 metų 
kaip Rojus Mizara Dzūkijos 
kalnelyje ilsisi. Gal ir aš 
buvau kam nors naudingas, 
kai jaunesnis buvau: organi
zavau darbininkus, unijistu 
buvau, rašydavau kiek pa
jėgdavau. Atrodo, kad mano 
pragyventas amžius nebuvo 
tuščias . . .

Visiems mano draugams ir 
bičiuliams linkiu daug, daug 
šviesių dienų. Aš jūsų nepa
miršiu iki akis užmerksiu.

Antanas Morkis

Užbaigė kančias
Toronto. — Rugsęjcy 14 

dieną buvo palaidota Agiies 
Pažėrienė, sulaukusi 76 me
tų amžiaus. Paliko nuliūdime 
vyras Juozas Rožukas, duk
ros Stella ir Renė su šeimo
mis, ir daugelis giminių ir 
draugų ir draugių.

Velionė dalyvavo lietuvių 
organizaciniame veikime nuo 
pat atvykimo į Kanadą iki 
liga paguldė ligoninėn. Drau
gė labai daug prikentėjo. Ne 
tik kad turėjo ilgai gulėti 
ligoninėj, bet dar ir vienos 
kojos netekti, buvo ampu
tuota.

Buvo maloni, draugiška 
moteris.

Lai būna lengva jai Kana
dos žemelė. Rep.

drąsuolę” išgelbė- i įvestmentus. i
Kaip žinia, per 3 šimtus j 

metų Barbada buvo anglų ■ 
kolonija. Bet 1966 m. ji; 
pasiskelbė nepriklausomai 
valstybe. Ji turi 249,000 gy- ■ 
ventojus, kurių 95 proc. yra i 
juodaodžiai. Salos valdžia! 
yra socialistinio pobūdžio ir 
pasibrėžus išvaryti iš verslo 
visus svetimšalius.

B. Kvietinskas

vincijai kainuos virš 124 mil.

gyventojų vadinamas su- 
randasi

Įspūdžiai iš kelionės po 
Vakarų Kanadą

J. NARUSEVIČIENĖ
Į gegužes m. pabaigą išsi-

pirkau bilietą važiuoti asme- trumpintai—“Su”) 
niškais reikalais į Vancouve-1 prie Jungtinių Valstijų rube- 
rį, Vakarų Kanados didžiausį i žiaus, Michigan valstijos, ir 
miestą. Esu važiavus auto-1 prie didžiausio Šiaurinės
mobiliu ir skridus orlaiviu,
tad šį kartą sumaniau va
žiuot autobusu ir pamatyt 
daugiau Kanados žemės ir 
tuo pačiu kartu sutaupyti
pinigų kelionės išlaidoms. 
Žinojau, kad kelionė bus ilga
ir varginanti, bet pagalvo
jau: jei kiti žmonės važiuoja, 
tad kodėl aš negaliu?

Iš Londono išvažiavau sau
lėtą, šiltą dieną. Pavasaris 
šiemet buvo ankstyvus ir 
pas mus šiltas, tad tikėjaus, 
kad ir kitose Kanadose daly
se oras bus palankus kelio
nei. Aš neapsirikau, ir kelio
nė nuvažiuojant ir grįžtant 
atgal, pavyko gerai ir oras 
visu keliu buvo saulėtas ir 
šiltas.

Nuvažiavus į Torontą, tu
rėjau paimt speciali autobusą 
einanti į Vakarų Kanadą. 
Kad pasiekus Vakarų kraštą, 
pirmiausia reikėjo važiuot į 
šiaurę ir apvažiuot didžiuo
sius ežerus. Iš Toronto va
žiavom pro Barrie miestą, 
prie didelio Simcoe ežero, 
kur randasi daug lietuvių 
torontiečių vasarnamių; to
liau, pro Wabasheen, žuvau- 
tojų ir medžiotojų mėgiamą 
vietą. Ten yra daugelis di
desnių ir mažesnių ežerų ir 
upelių, ir vietos nors ir 
akmenuotos, bet apaugusios 
krūmais ir medžiais. Ten yra 
ir keletas didelių valdiškų 
parkų turistams. Privažia
vus nedidelį miestuką Perry- 
Sound, pirmą kartą išlipom 
pavaikščiot ir kas norėjo, už
kąst. Iš ten traukėm toliau 
pro Georgian Bay į Sudburį.

Sudburis yra Kanados me
talų iškasenų centras. Aš esu 
daug girdėjus apie šį miestą, 
nes daugelis lietuvių, ypatin
gai depresijos laikais, jame 
gyveno ir dirbo tose kasyklo
se. Ne vienas lietuvis ten yra 
padėjęs savo gyvybę ar pra
radęs sveikatą. Miestas yra 
nemažas ir nepaprastas; ran
dasi prie ežero tarp pilkų 
uolų. Sudburyje pavakarie
niavę ir pasilsėję, traukėm 
toliau. Važiuojant geru plen
tu, nieko ypatingo nebuvo 
matyt; apylinkės prastos, 
kur-ne-kur apyprasti ūkinin
kų trobesiai ir didžiuliai.

Sault Ste. Marie pasiekė
me jau 1 v. naktį.

Sault Ste. Marie (vietinių

Amerikos kontinente ežero
; Superior. Šį Kanados miestą
! skiria nuo J. V. ūpe Snt.
| Marie, kuri jungia Superior ; 
ežerą su Huron ežeru, kurio
įlankų pakraščiais, Georgian 
Bay, iki-šiol važiavom.

Kadangi buvo nakties lai
kas, tad negalima buvo ma
tyt šio miesto, tik prava
žiuojant galima buvo paste
bėt, kad miestas yra švarus 
ir nemažas. Čia gamta nėra 
turtinga, nes klimatas yra 
šaltas ir drėgnas, nors kai 
mes buvom išlipę kojas pa- 
gimnastikuot, kad ir buvo 
naktis, bet nebuvo šalta.

Iš ten mūsų kelias trau
kė į Port Arthur, antrą 
didesnį Kanados miestą ant 
Superior ežero pakrančių, 
įvažiuojant į šį miestą, kelei
viai pravažiuoja pro didžiulę 
briedžio statulą, pastatytą 
prie kelio. Tai yra nurody
mas, kad šiose apylinkėse 
randasi briedžių ir mylinčius 
medžioti kviečia apsilankyti.

Port Arthur yra dvilypis 
miestas, kuri skiria upė nuo 
kito miesto Port William. 
Mieste nebuvo matyt aukš
tesnių namų, nors miesto 
centro nebuvom privažiavę. 
Daugumoj, matėm privati
nius namus, gražiai sutvar
kytus su gėlių ir daržovių 
darželiais.

Iš ten pasiekėm nedidelį 
miestuką Ignace, 4 v. popiet. 
Tenais mums vairuotojas 
pranešė, kad turime atsukti 
savo laikrodžius vieną valan
dą atgal, tad vietoj 4 valan
dos, paliko 3 v.

Nuvažiuojant iki Vancou- 
verio dar du kartu turėjom 
atsukt laikrodžius; antru! 
kart netoli Winipego, o tre
čią karta British Columbijos 
provincijoj.

Nevažinėjus šioj šaly, ne
gali išsivaizduot, kad ji gali 
būti tokia didelė ir kad gali 
būti net trijų valandų laiko 
skirtumas nuo vienos pusės 
šalies iki kitos. Mat, nuo 
Londono iki Vancouverio yra 
3,000 mylių, o kur dar yra 
Atlanto vandenyno pakraš
čiai, kuriuos pasiekt dar rei
kėtų keliaut apie porą dienų. 
Kiek būt myliu, neteko pa
tirt.

(Bus daugiau)

TORONTO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS

TORONTO, ONT.

Mirus

Agnes Pažėrienei
Reiškiame giliausią užuojautą jos vyrui J. 

Rožukui, dukterims Stellai ir Renei ir jų šeimoms, 
taipgi visiems artimiesiems bei draugams ir 
liūdime netekę geros tautietės.

J. M. Mileriai A. Ragauskas
A. R. Antanavičiai A. Židžiūnienė
P. A. Pajuodžiai V. Rimdeikis
S. U. Sasnauskai F. Balnys
P. E. Laurusevičiai E. Buzgienė
S. E. Paberaliai A. Vilkelienė
P. M. Kiškiai F. J. Jančiai
S. Karvelis K. F. Kilikevičiai
E. Anderson J. A. Žuliai
A. Vaičiulienė R. Galio
K. Kulikauskienė V. Grinevičienė
A. A. Gudžiauskai M. Paužienė
A. Galinaitis W. S. Strazevičiai
E. Jarienė P. M. Pūrai
S. J. Kuisiai J. A. Ylai
J. Žukauskas V. Povilaitienė
F. E. Laurusevičiai V. Masienė
P. F. Kuncai M. A. Guobai

........_ _ ’ V,____ ’ ‘ • a « . - 1 t |,(1

TORONTO, ONT.

Mirus

Zigmui Janauskui
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Bronei ir

visiems artimiesiems bei draugams Kanadoje ir
Lietuvoje ir liūdime netekę gero tautiečio.

J. A. Morkiai A. M. Berškiai
A. A. Gudžiauskai J. A. Ylai
P. M. Daugėlai J. S. Kevėžiai
E. Ramanauskienė • J. R. Kuktarai
I. Rukienė Ch. A. Narusevičiai
E. Jarienė J. M. Mileriai
P. Mockaitis K. Kulikauskienė
S. J. Kuisiai A. Berškienė
P. F. Kuncai A. Vaičiulienė
J. Žukauskas A. Jurgutaitis
F. E. Laurusevičiai F. Balnys i
K. Ragauskienė S. Karvelis '
S. E. Paberaliai J. Valaitis
P. E. Laurusevičiai Ch. Morkūnas
A. Židžiūnienė T. Rimdžius
V. Rimdeikis A. Urbonienė
J. Rudzevičius E. Anderson
M. Vaitkienė J. E. Moskeliai
J. Galskienė A. R. Antanavičiai
E. Bulzgienė P. A. Pajuodžiai
A. Vilkelienė S. U. Sasnauskai
K. F. Kilikevičiai P. M. Kiškiai
B. Žukauskas Ch. Pempės
M. Paužienė J. Naruševičius
P. F. Jančiai W. S. Strazevičiai
J. Petkauskas P. Alksnis
J. A. Žuliai L Šuplevičienė
J. Leskevičius J. Šinkūnas
P. Akulionis A. Galinaitis
R. Galio V. Masienė
V. Grinevičienė V. Povilaitienė
B. L. Lukoševičiai A. Strolienė
P. M. Pūrai M. A. Guobai

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
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ĮVAIRIOS ŽINIOS San Francisco, Cal LAISVĖS REIKALAI Pramogų kalendorius
KELIAS IŠ SIEROS [ JUGOSLAVIJOS

Asfaltas pasaulinėje rinko-1 PREZIDENTAS 
je pabrango, o siera, atvirkš-[LANKYSIS JUNGT. 
čiai—atpigo. Kanados inži- . VALST.
nieriams kilo mintis panau-1 Washingtone gautas 
doti sierą kelių statyboje.'

pra
nešimas, kad Jugoslavijos 

Bandymai parodė, kad tree-1 prezjdentas Tito priėmė 
dalį asfalto pakeitus siera i jungtinių Valstijų vyriausy- 
kelio danga tampa kietesne. į pakvietimą apsilankyti 
Sieros ir asfaltbetonio miši-. su vizitu. Laikas jo vizito 
nys toks tvirtas, kad penkta- Į nenustatytas. Manoma, kad 
daliu galima “suploninti” ke
lio dangą. Visa tai duos 
didelę ekonomiją. ;

Šia idėja susidomėta iri 
kitose šalyse. Jau metai, kai j 
Kanadoje, JAV ir Prancūzi
joje sėkmingai eksploatuoja
mos eksperimentinės magis
tralės su siera.

iŠIS TAS IŠ MUSU 
[ PADANGĖS

Rugpjūčio mėnesyje įvyku- 
! šiame LLD 153 kuopos susi 
rinkimas Valės Sutkienės bu 
te, nutarė “Laisvės” ir “Vii 
nies” rudeninio fondo sukeli 
mui paaukoti po šimtinę 
vietiniam American-Russian 
Institutui $50, šiaurės Kali
fornijos pažangiam laikraš- 

, . . .. . . .. čiui “People’s World” $25 irtai bus kada nors ateinanti |__ x . H , .i Moterims, kurios kovoja, 
pavdodi į•

NAUJOS VIDURINĖS 
MOKYKLOS

Kaunas. Namų statybos 
kombinato I aikštelės dar
buotojai pernai spalio mėne
sį šiaurinėje Dainavos dalyje KOMUNISTU 
pradėję statyti 37-ąją vidurį- i KANDIDATĖ 
nę mokyklą, rugsėjo pirmąją GERAI PASIRODĖ 
jos vadovams įteikė raktus. 
Nuaidėjęs pirmasis skambu
tis į 33 gerai įrengtus kabi
netus pakvietė daugiau kaip | 
tūkstantį naujojo rajono vai
kų.

Į naujas, žymiai erdvesnes 
patalpas persikėlė 17-oji vi
durinė mokykla. Pradėjus 
naudoti 480 vietų priestatą, 
pagerėjo darbo sąlygos ir J. 
Jablonskio vidurinės mokyk
los kolektyvui.
• Prieš daug metų Portuga

lijoje per nelaimingą atsitiki
mą žuvo brolis ir sesuo 
Vale-Florai. Jų atminimui įs
teigta kasmetinė premija, 
kuria apdovanojami vaikai, 
įvykdę kilnų poelgį. 1976 
metų premija paskirta kaimų 
berniukui šešiamečių! Gonsa- 
lesui di Oliverai, kuris gaisro 
metu išgelbėjo tris savo jau
nesnius broliukus ir sesutes.

sueigose bei susirinkimuose, i 
Prie to, visada yra malonu i 

i pabūvoti ir naktį kitą per- i 
i nakvoti pas George ir Onutę 1 
I Bernotus, Adeliukę Zix ir I rugs^j° 27 d. 
, kitus. KONTESTANTU STOVIS
I Beje, Los Angeles LDS 35 Punktai į
į kuopos šaunusis sekretorius, ' New Yorkas—N. Ventienė ir A. Mitchell.................... .1986 j
kuris šiuo tarpu gyvena toli- ■ Connecticut vajininkai.....................................................1528 |
mose Hawaii salose, Joseph ! P- Alekna—LLD 45 Kp., St. Petersburg, Fla............. 1180 I

I LLD 153 ir 198 kuopos, San Francisco, California ir
Oakland, California—V. Sutkienė ir V. Taraškienė . .968 I 

Miami, Fla.—V. Bovinas ir N. lešmantienė..................888 ;
Montreal, Canada—vajininkai . ...................................... 818 1
Binghamton, N.Y............... ..........................................  802 ;
S. Rainard, Brockton, Mass.............................................622
J. Jaskevičius ir J. Petkūnas, Worcester, Mass............ 462 !
M. Uždavinis, Norwood, Mass..........................................362 ;
E. Repšienė, So. Boston, Mass...........................  304 '
Windsor, Ont., Canada................................    300
F. Kontenis, Rochester, N. Y............................. 288
London, Ont., Canada—A. Byrąs................................... 288
Toronto, Ont., Canada .................................................... 204 i
Pittsburgh, Pa.—J. K. Mažukna......................................100
Philadelphia, Pa. .................................................................. 98

VAJUS PRASIDĖJO RUGSĖJO 1 D. |
IR BAIGSIS LAPKRIČIO 30 D. !

ataskaita įima mus pasiekusius laiškus iki pabaigos j 
. 0^7 !

Petchuk irgi atvyko dalyvau-i 
ti šiame piknike ir visą po- i 
pietę darbavosi pikniko pa- i 
reigose.■ kad visad pasaulyje gyvuotų . . v. .... .v. ,I $25 i Apie šio pikniko vaisių .

Philadelphia, Pa. — Penn- ’ ‘ ‘ . | gerumą, tai nereikia nei kai-1
i sylvanijos valstijos Aukštojoj Draugiška Sueiga i bėti—buvo rodosi negali nei j
teismo teisėjas panaikino že-1 Rugsėjo 25 dieną įvyko būt geriausios. Šio sėkmingo i 
mesnio teismo nutarimą ne- j draugiška Oakland LLD kuo- pikniko dalyviai taria nuošir- • 
leisti televizuoti interviu su i P°s sueiga su puikiomis vai- džią, šiltą padėką šios puikio- 
Ku Kuks Klano ir Nacių ■ šėmis ir draugiškais pokal- sios sodybos šeimininkams ir 

j partijos vadais. Teisėjas biais Suomių salėje. Berke- W. ir M. Railams ir kitiems 
j ley, Cal. Į šios gražios saulė- už įdėtą darbą. Mano akimis j 

šalies I tos dienelės popietę svečių žvelgiant, ši spaudos para- 
: atsilankė gerokas būrys. Pri- mai sueiga buvo visapusiai 
i mintina, kad Oakland LLD 
! kuopos dvi šaunios narės, 
i kurios augina įvairiaspalves 
: gėlės, visada renginių stalus 
! žavingai papuošia gėlėmis. 

Komunistų • Jomis yra: V. Taraškienė ir 
i T/ T X • • T y • 1*1

į Spaeth sako, kad toks už 
draudimas priešingas

I konstitucijai.
sėkminga ir šauni. Tai kredi
tas Los Angeles LLD ir LDS i 
kuopų nariams. M. B-tė i

Dėkoju i
Rugpiūčio 6 d. mirė mano i 

Tarybą Polly Halfkenny rug- i kiusių dalyvių vardu nuoširdi ■ sesutė Marijona Tamulinaitė

Bostonas. — ;
Partijos kandidatė į Miesto Ks. Karosienė. Visų atsilan-

sėjo 27 d. rinkimuose gavo padėka joms, nes kažkaip 
4,363 balsų. Dėl stokos fi- spėjus įžengti į salę mūsų 
nansų jos rinkiminė kampa- visų akys krinta į stalus.
nija buvo labai ribota. Tiktai 
labai maža piliečių dalis buvo 
pasiekta su propaganda už 
jos kandidatūrą.

Miami, Fla.
Reikalinga šeimininkė arba 

vedusi pora pagaminti sek
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)
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Mūsų žymioji darbuotoja 
buvo tik prieš trejetą dienų 
grįžusi iš Chicagos, kur daly
vavo įvykusiame American- 
Soviet Friendship organiza
cijų Nacionaliniame suvažia
vime. Ta proga Ksavera su
sitiko su Chicagos pažangiais 
lietuviais ir gavo progą daly
vauti rudeniniame “Vilnies” 
piknike. Ji grįžo puikioje 
nuotaikoje ir įsigijusi daug 
įdomių įspūdžių.

Los Angeles Piknikas
Rugpjūčio 28 d. buvo puiki 

proga dalyvauti Los Angeles 
spaudos paramai sėkmingai 
rentame pažangiečių piknike. 
Šis piknikas įvyko gerosios 
valios šeimininkų Che. ir 
Sophie Kent sodyboje bei 
kieme, kuris yra erdvus ir 
apsuptas gražiais medeliais. 
Jo viduryje randasi didokas 
maudymosi baseinas, kur 
sporto mėgėjai gerokai pa
sportavo vandenyje. Publi
kos buvo labai įvairios. Net 
girdėjosi išsireiškimai, kad 
šioje gausioje sueigoje daly
vauja net keturios lietuvių 
gentkartės.

Dalyvių tarpe buvo malonu 
matyti iš Yucaipa, Cal. buvu
sį gan veiklų gerą draugą 
Mikolą Pūkį su žmona Onu
te. Taipgi visada yra malonu 
paspausti dešinę gerai nusi
teikusiam ir judriam Walte- 
riui Dorinui iš San Diego, 
Cal. kuris, nepaisant to, kad 
jis turi sergančią žmoną, 
nepraleidžia progos dalyvau
ti Los Angeles pažangiųjų

Brydone-Jack, kuri gyveno 
Hollywood, California. Išbu
vusi penkias savaites ligoni
nėje, į kurią ėjo tikėdamasi 
už -dienos-kitos sugrįžti na
mo, nes manė turinti pleuri
tą (pleurisy), o pasirodė, kad 
tai buvo nelaboji vėžio liga. 
Man sužinojus, kad nėra vil
ties jai pasveikti, teko nu
vykti į Los Angeles ir lanky
ti ją kasdieną ligoninėje per 
arti savaitę iki mirties. 
Skaudu buvo žiūrėti . . .

Marijona skaitė “Laisvę” 
per ilgus metus. Kai Maspe- 
the gyvavo Lyros Choras, ji 
buvo jo nare.

Marijona gimė ir užaugo 
Maspethe. Mes parvežėme 
jos palaikus atgal į jos gimti
nę ir palaidojome kapinėse 
šalia mūsų motinos ir tėvo.

Noriu tarti širdingą ačiū 
visiems draugams už išreikš
ta mūsų šeimai užuojautą 
per “Laisvę,” laiškais, atvi
rukais ir žodžiu. Taipogi, ypa
tingai dėkoju draugams, ku
rie atvyko į šermeninę pa
guosti mane. O Los Angeles 
draugams Marytei ir Vladui 
Railams amžinai liekuosi dė
kinga už jų praleistą laiką su 
manimi man būnant prie 
sesutės. Draugams Jurgiui ir 
Onutei Bernotams ir Mary
tės Railienės sesutei ir švo- 
geriui (Klasčiams) taipgi esu 
giliai dėkinga.

Ieva Mizarienė

Tel Aviv. — Izraelio prem
jeras Menahem Begin guli 
ligoninėje. Apie jo ligą nieko 
neskelbiama.

ST. PETERSBURG, FLA.
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7. Owner— list attached: Eva T. Mizara, Manager & 
director, 35-44—75 th St., Jackson Heights, N.Y. 11372; 
Paul Venta, President and director, 220 Sunnyside Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11207; George Wares, Vice President & 
director, 104 No. 8th St., Brooklyn, N. Y. 11211; Adele 
Raines, Secretary & director, 88 Miller Ave., Brooklyn, 
N. Y. 11207; Walter Kershulis, Treasurer & director, 
292 Lincoln Ave., Brooklyn, N. Y. 11208; Bernice 
Kershulis, director, 292 Lincoln Ave., Brooklyn, N. Y. 
11208; Nellie Venta, director, 220 Sunnyside Ave., 
Brooklyn, N. Y. 1 1207; John Grybas, director, 86-23 — 
105th St., Richmond Hill, N. Y. 11418; Anna Babarskas, 
director, 86-23—105th St., Richmond Hill, N. Y. 11418; 
Alex Mitchell, director, 1049 Glenmore Ave., Brooklyn, 
N. Y. 11208; Karl Bender, director, 102-11—89th Ave., 
Richmond Hill, N. Y. 11418; Anastasia Buck, director, 74 
Arlington Ave., Brooklyn, N. Y. 11207; George Stas, 
director, 420 Morningside Ave., Fairview, N. J. 07022; 
Sophia Stas, director, 420 Morningside Ave., Fairview, 
N. J.07022

Reiškiame nuoširdžią užuojautą još šeimai: sū
nums John Martin, Harry ir Jack Lenigan 
anūkams, dviem broliam ir sesutei Lietuvoje 
kitiems giminėms ir artimiesiems Amerikoje 
Lietuvoje. Mes kartu su jumis liūdime.

J. M. Milleriai
J. Gendriėnienė
A. M. Raškauskai
S. M. Puishiai

L. Novik
(Šie vardai turėjo tilpti rugsėjo 23 d. užuojautoje, 
bet per klaidą spaustuvėje buvo praleisti.—Atsi
prašome.)

V. V. Bunkai
A. P. Lukai
S. White
P. A. Aleknai

ir 
ir 
ir

SOUTH BOSTON, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jono Žekonio
Mirė: 1965 m. rugsėjo 22 d.

Negaliu užmiršti, ilgiuosi Tavęs kiekvieną dieną.
Helen Žekonis

SPALIO 29 D. 
ŠESTADIENJ

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 D.
Lietuvių Moterų Klubas 

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

* ♦ * i
Sveikiname naujai įstojusius vajininkus. Laukiame dau- | 

giau vajininkų. J
Per šį laikotarpį gavome 7 naujus skaitytojus. J. Andrus I 

iš Miami, Fla., prisiuntė 2; po 1 prisiuntė P. Kuliackas iš ' 
Gardner, Mass.; S. P. Parker iš Westmont, Ill.; B. 1 
Bartash, Sterling Junction, Mass.; Doneta Casey, Sterlingi 
Junction, Mass, ir G. Slesoraitis iš Binghamton, N. Y.

* ♦ ♦
Į

Į fondą aukų gavome:
Per Laisvės salėje pobūvį rugsėjo 25 d. aukomis j

gauta........................................................................ $1311.00 i
LLD 45 kp., St. Petersburg, Fla., per Paul Alekną 500.00 i 
Juozas ir Marijona Svinkūnai, Waterbury, Conn.,

proga 50 m. vedybinių sukaktuvių..........................500.00 j
Pelnas iš 9/25 parengimo Laisvės salėje........:.381.17 ;
LLD 153 kp., San Francisco, Cal., per V. Sutkienę 100.00 | 
Antanas Byra, London, Ont., Canada.......................100.00 |
Anna Balčiūnienė, Miami, Fla., per V, Boviną ......90.00 ;
J. Vaicekauskas, Binghamton, N. Y. 87-to gimta

dienio proga......................... 87.00
A. Skirmontas, Brockton, Mass.................................... 66.00
Ignas Baches, So. Orange, N. J.................................... 55.19
Juozas Budris, Chicago, Ill.............................................50.00
Stanley ir Violet Kuzmickas, St. Petersburg, Fla.

per P. Alekną....................................................  50.00
LLD 198 kp., Oakland, Cal., per V. Taraškienę ... .50.00 
LLD 55 kp., Cleveland, Ohio, per J. Petraus...........50.00
S. Skiragis, Detroit, Mich............................................. 28.00
William Karlan, Jensen Beach, Fla., prisiminimui

mirusios žmonos Konstancijos  .................................25.00
J. ir S. Bimbai, Hawthorne, N. J....................  25.00
Phila. Lyros Chorus, Philadelphia, Pa., per Ann

Whitlock............................................................ 25.00
Mary Strižauskienė, Bridgeport, Conn., per A.

Yakstis ...................................25.00
Joe Koll, Phoenix, Arizona..................... 22.00
Josephine Anscott, San Francisco, Cal., per V.

Sutkienę......................................20.00
Mary Kvetkas, N. Miami Beach, Fla. ......................... 20.00
Adela Wilson, Hicksville, N. Y., prisiminimui

mirusio tėvo K. Nečiunskio..........................................20.00
M. Bradauskas, Detroit, Mich....................................... 15.00
C. Kalascz, Halifax, Mass...............................................15.00
Antanas Sadauskas, Montreal, Canada, per P.
Kisielienę....................................................................  .14.00

S. Rainard, Brockton, Mass........................................... 10.00
M. Valatkienė, Bridgeport, Conn., per A. Yakstis .. .10.00 
Draugė, Bridgeport, Conn..........................  10.00
J. Jaskevičius, Worcester, Mass., per J. Petkūną .. .10.00 
Frank Kontenis, Rochester, N. Y................................ 10.00
J. Užunaris, Windsor, Ont., Canada .,......... 10.00
Konstancija Muganienė, Oakland, California, per

V. Taraškienę ...............................................  10.00
B. Žukauskienė, Norwood, Mass., per M. Uždavinį . .10.00
John Ziulys, Toronto, Canada.....................   10.00
Joseph Kuica, Montreal, Canada, per J. Augutienę . 10.00 
John Shatkus, Peoria, Ill............ ................................... 10.00
J. Slešoraitis, Binghamton, New York, per A.

Žemaitienę ....................................10.00
A. Narus—Naruševičius, Worcester, Mass., per

J. Petkūną .. ................................................................. .10.00
J. Senkus, Worcester, Mass., per J. Petkūną...........10.00
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa......................................10.00
F. Petkūnas, Worcester, Mass., per J. Petkūną..........8.00 Saturday, 3 o’clock.
K. Žemaitienė, Rochester, N.Y.................................... 6.00
M. Ginaitienė, San Francisco, Cal., per V. Sutkienę . .5.00
J. Rowland, San Francisco, Cal., per V. Sutkienę... .5.00 i New York closed much soon- 
John Rulis, Rockford, Ill.....................  5.00
F. Balčiūnas, San Leandro, Cal., per V. Taraškienę.. .5.00 
Pauline Daraška, Sandusky, Ohio.......................
V. Trakimas, Worcester, Mass., per J. Petkūną
A. Lugauskas, Northport, L. I.............................
O. Kielienė, Montreal, Canada, perP. Kisielienę........5.00
Peter Zline, Sun City, Cal....................... 5.00
Birutė Walins, Bridgewater, Conn., per A. Yakštis . . .5.00
Margaret Valinchus, New Haven, Conn........................ 5.00
Lucy Burgas, New Haven, Conn., per M. Valinčienę .5.00 
Jonas Versackas, Rockford, Ill.............................. 5.00
B. Kvietinskas, Montreal, Canada................................. 5.00
Marcella Balukonis, Wilkes-Barre, Pa...........................3.00
E. Pazarskas, Chicago, Ill., per M. Grager............... .. 1.00

♦ ♦ *

Viso dabar skelbiamų aukų gavome $3,882.36. Pridėjus 
pirmiau skelbtų aukų į fondą, iki rugsėjo 27 d. pabaigos 
įplaukė $5,188.55.

LAPKRIČIO 13
“Laisvės” Bendrovės meti

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

BRIEFS

Anne Yozenas

Nellie Venta
Nellie Venta’s and Anne 

Yozenas’ birthdays were ce
lebrated at a dinner party 
with a group of friends. The 
hostess was Ona Babarskas. 
A good time was had by all. 
Best wishes were also exten
ded to Paul and Nellie Venta 
for their trip to Lithuania 
this month.

♦ * *

New York Aido Chorus 
missed the rehearsal last 
week but this coming Satur
day we will be together 
again. A busy season is 
ahead of us. Laisve’s concert 
is not very far away and our 

■ chorus is one of the main 
I attractions in the program. 
So let us work hard and give 
a good performance. See you

♦ ♦ ♦

Širdingai dėkojame.
ADMINISTRACIJA

* * *
The Soviet variety show in

er than expected. When I 
went for tickets September 

128 I was told that it had 
j closed. It was supposed to

5.00
5.00
5.00 past till October 6. Why it 

didn’t, we don’t know.
* * *

One of the delegates chos
en by President Carter for 
the United Nations General 
Assembly meetings which 
started September 20 is Co- 
retta Scott King, widow of 
Dr. Martin Luther King, Jr.

* * *
Nearly one of every three 

infants born in New York 
City last year was illegiti
mate, according to the 
Health Department data.

Use




