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KRISLAI
Istorinių jvykių metai 
Ir mes paminėsime 
Maža, bet “garsi” 
“Knygų badas”!
Tas pats raketas

A. BIMBA
Šie 1977 metai Tarybų 

Sąjungos istorijoje bus gar
sūs dviem istoriniais įvy
kiais. Šiemet sukanka 60 
metų nuo Spalio revoliucijos, 
kuri, amerikiečio žurnalisto 
John Reed žodžiais, pajudino 
visą pasaulį, ir tapo priimta 
nauja konstitucija, kuriai 
apimtimi ir demokratiškumu 
lygios neturi jokia kita val
stybė pasaulyje. Tarybinė 
liaudis turi kuo džiaugtis ir 
didžiuotis.

Didžiojo New Yorko ir jo 
plačiųjų apylinkių lietuviai, 
kaip žinoma, Spalio Revoliu
cijos 60-mėtį entuziastiškai 
atžymėsime spalio 29 dieną 
Laisvės salėje. Džiugu, kad 
turėsime svečių net iš Lietu
vos. Kaip malonu bus su jais 
susitikti ir pasisveikinti!

Nepraleiskime šios progos. 
Visi ir visos esate nuoširdžiai 
kviečiami ir raginami būti 
šiame istoriniame paminėji
me.

Garsus yra Maryland val
stijos miestas Baltimore. Ja
me iš seno randasi viena iš 
garsiausių ir didžiausių lietu
vių kolonijų Jungtinėse Val
stijose.

Bet ne tik tuo Maryland 
valstija garsi. Pastaraisiais 
keletu metų ji labai “išgarsė
jo” dar ir kuo kitu. Ji bene 
tik bus pralenkusi visas ki
tas, net keleriopai didesnes 
mūsų valstijas.

Atsimenate, kaip Marylan- 
do valstija didžiavosi, kai 
buvusį jos gubernatorių, jos 
sūnų Spyro Agnew pakėlėme 
į visos šalies vicepreziden
tus. Mažytės valstijos, ir 
dargi pietinės, sūnus antroje 
aukščiausioje vietoje visoje 
šalyje!

Bet nelaimė. Baisi nelaimė. 
Iškyla aikštėn, kad Agnew 
begubernatoriaudamas taip
gi užsiimdinėjo visokiais 
šmugeliais ir “vargšas” turi 
nuo viceprezidento sosto nu
lipti nebaigęs tarnybos.

Marylandiečiai išsirinko 
gubernatorium kitą žymų po
litiką Mervin Mandel, su 
kuriuo istorija dar liūdnesnė. 
Mat, naujasis gubernatorius 
neatsiliko nuo savo pirmtako 
nė viena pėda. Už panašias 
nuodėmes jis teismo ne tik 
pašalintas iš gubernatoriaus 
vietos, bet dar visus ketve
rius metus turės patupėti už 
geležinių grotų!

Chicagos kunigų dienraščio 
redaktorius Bronius Kviklys 
sakosi suradęs, kad Tarybų 
Sąjungoje jaučiamas labai di
delis “knygų badas.”

Jis pripažįsta, kad ten 
knygų išleidžiama labai, la
bai daug ir tiesiog milžiniš
kais, negirdėtais tiražais, 
bet, girdi, vis tiek jų neuž
tenka.

Kvikliui, žinoma, kalti ko
munistai su ta savo tarybine 
socialistine santvarka.

Ar žinote, kad šiuo klausi
mu su kunigų organo redak
toriumi reikia sutikti? Nau
joje santvarkoje komunistų 
vadovaujama Tarybų Sąjun
gos liaudis taip aukštai paki
lo kultūroje, taip apsišvietė,

Platus susirašinėjimas tarp
I

Tarybiniai kosmonautai sugrįžo Tarybų Sąjungos parla II entas
Indijos ir Amerikos vadų

United Nations, N. Y. — isienio reikalų ministras Atal 
Beveik tuo pačiu laiku Indi- įBihari Vajpayee, kuris yra 
jos naujuoju premjeru tapo į atvykęs į Jungtinių Tautų 
Morarji R. Desai, o Jungti-'Generalinės Asamblėjos sėsi
mu Valstijų prezidentu Jim- i ją. Jis sako, kad tarpe jų jau 
my Carter. Abiem labai rū- į gerokas laikas eina laiškais 
pįs pagerinimas santykių Ipasitarimas abiems šalims 
tarp jų atstovaujamų šalių. I bendrais klausimais, tokiais

Taip pareiškė Indijos už- kaip Vidurio Rytuose padė- 
|tis, Pietų Afrika, pasaulio 
i ekonominiai reikalai, bran
duolinių ginklų plitimas įAr laimės?

Senatorius Frank Church, 
komiteto pirmininkas

Jungtinių Valstijų Senati- 
niame užsienio reikalais ko
mitete prasidėjo diskusijos 
Panamos sutarties klausimu. 
Sutarties priešai labai ener
gingi. Jie gali laimėti.

naujus kraštus. Ministras sa
iko, kad prezidentas Carter 
nori žinoti Indijos premjero 
nuomonę tais ir kitais klausi
mais.

Indijos užsienio reikalų mi
nistras kaltino senąsias 
Jungtinių Valstijų vyriausy
bes už ne visai pageidauja
mus tarp šių šalių santykius. 
“Bet dabar,” sako Vajpayee, 
“kitokia padėtis. Dabar mes 
turime prezidentą Carterį, 
vadovaujantį Amerikai, ir 
Morarji Desai Indijos prem
jeru. Abiejose šalyse žmonės 
pašalino senąją vadovybę ir 
išsirinko naują.” Ministras 
mano, kad dabar normaliza-

Roma. — Čia besilankąs ' 
Saigano arkivyskupas Van | 
Binh pasaulio katalikų vys- į 
kupų susirinkime pareiškė, 
kad Vietname katalikų baž
nyčia stengsis su komunisti- ! 
ne vyriausybe sugyventi ir 
kooperuoti “vardan krašto 
gerovės.”

Sustreikavo 15,000 
darbininkų

Burbank, Cal. — Spalio 10 
dieną šioje apylinkėje su
streikavo lėktuvų statybos 
Lockheed korporacijos 
15,000 darbininkų. Jie rei
kalauja algų pakėlimo ir kitų 
pagerinimų. Jie priklauso In
ternational Association of 
Machinists and Aerospace 
unijai. Jie esą pasiruošę il
gam streikui.

taip pamylėjo rašytą ir 
spausdintą žodį, jog nors tų 
įvairiausių knygų ne tik savo 
autorių, bet vertimų iš kitų 
kalbų išleidžiama šimtai ir 
tūkstančiai įvairiomis kalbo
mis ir milžiniškais tiražais, 
bet joms vos tik pasirodžius, 
jas žmonės išperka. Tie ko
munistai tą savo liaudį iš 
tikrųjų, Kviklio supratimu, 
“sugadino,” taip aukštai joje 
išvystydami knygai apeti
tą .. .

□
Skaitau pranešimą, kad 

šiomis dienomis taip vadina
mo vaduotojų “Tautos Fon
do” pavadinimas tapo pakeis
tas. Nuo dabar jis vadinsis 
“Lietuvos Išlaisvinimo Tau
tos Fondu.”

Kaip žinoma, šis fondas 
finansuoja VLIKo raketą. 
Nors pernai vlikininkai gavo 
net 50 tūkstančių dolerių, 
bet reikalaują daug, daug 
daugiau. Senas fondo pavadi
nimas jau buvo labai nusidė
vėjęs. Manoma, kad naujas 
pavadinimas bus daug pa
trauklesnis ir jo lyderiams 
geriau seksis medžioti dole
rius tarpe Amerikos bei Ka
nados lietuvių.

vimui santykių tarp Ameri
kos ir Indijos perspektyvos 
labai geros.

Atsinaujino derybos 
tarp Rytų ir Vakarų

Vienna. — Po ilgos vasari
nės pertraukos Austrijos so
stinėje vėl pradėjo posė
džiauti Rytų ir Vakarų dele
gatai. Jie tariasi dėl sumaži
nimo ginklavimosi Centrinė
je Europoje.

Čekoslovakijos delegatas I. 
Maisner pasakė: Socialisti
nės šalys yra pasirengusios 
pasirašyti sutartį už sumaži
nimą armijų koncentracijos 
Centrinėje Europoje. Tokį 
pasiūlymą Varšuvos Sutar
ties socialistinės šalys įteikė 
NATO kapitalistinėms ša
lims 1976 m. vasario 19 
dieną. Bet iki šiol nėra gavu
sios atsakymo.

Socialistinės šalys nori su
mažinimo ne tik armijų, bet 
taip pat branduolinio apsi
ginklavimo ir oro jėgų.

Vladimir Kovalenock [kairėje] ir Valery Ruymin
Spalio 8 dieną suėjo lygiai 20 metų nuo tos dienos, kai 

Tarybų Sąjungos mokslininkai paleido j erdvę apie žemę 
skristi pirmąjį “Sputniką.” Atžymėjimui tos istorinės 
sukakties jie paleido į erdvę erdvėlaivį “Sojuz 25” su 
dviemis kosmonautais —Vladimir Kovalenock ir Valery 
Ruymin. Jie erdvėje turėjo susijungti su stotimi “Saliūt 6” 
ir pravesti įvairius mokslinius tyrinėjimus. Deja, jiems tas 
nepavyko ir tiktai vieną dieną išbuvę erdvėję ir neatlikę 
jiems paskirtos misijos, turėjo sugrįžti Žemėn. Sakoma, 
kad greitoje ateityje mokslininkai darys kitą bandymą.

Savininkų grūmojimas 
angliakasiams

Washingtonas. — Spalio 6 
dieną čia prasidėjo tarp an
glies savininkų ir Jungtinės 
Angliakasių* Unijos derybos 
dėl naujo kontrakto. Dery
bos gali ilgai nusitęsti. Da
bartinis kontraktas pasibaigs 
tu gruodžio pradžia.

Unija, tarp kitų, reikalauja 
pakėlimo dieninės angliaka
sio algos nuo $64 iki $100, 
šešių valandų darbo dienos, 
teisės unijos skyriams Boka
lams) streikuoti prieš nepa
kenčiamas darbo sąlygas, ir 
keleto naujų šventadienių. 
Tai labai svarbūs reikalavi
mai. Neatrodo, kad anglies 
savininkai sutiktų nors vieną 
jų tuojau priimti.

Kaip tik priešingai: savi
ninkų atstovas įspėjo unijos 
atstovus, kad nesusitarimas 
dėl naujo kontrakto sudarytų 
pačiai unijos gyvybei pavojų. 
Reiškia, kad jeigu unija lai-

kysis savo pagrindinių reika
lavimų, savininkai nutrauks 
su ja ryšius ir ją sunaikins.

Jungtinė Angliakasių Uni
ja yra viena stambiausių 
darbo unijų šioje šalyje. Ji 
atstovauja 200,000 anglia
kasių. Šiose derybose unijos 
delegacijai vadovauja unijos 
prezidentas Arnold R. Mil
ler.

prie ė naują konstituciją
Maskva. — Dar birželio 

mėnesį konstitucinė komisija 
su Komunistų Partijos gene
raliniu sekretoriumi Leonidu 
Brežnevu priešakyje pateikė 
liaudies išdiskusavimui nau
josios tarybinės konstitucijos 
projektą. Diskusijos tęsėsi 
ištisus tris mėnesius. Nebu
vo tokio šalyje kampelio, 
kuriame nebūtų įvykę liau
dies susirinkimų projekto ap
tarimui. Komisija gavo dau
gybę prie jos projekto patai
symų. Jie tapo atsargiai iš
studijuoti. Kai kurie buvo 
priimti ir įtraukti į projektą.

Šio mėnesio pradžioje 
Aukščiausioji Taryba (parla
mentas) savo’ susirinkime, 
dalyvaujant 1,500 liaudies 
atstovų, naujosios konstitu
cijos su pataisymais bei pri- 
dėčkais projektą nuodugniai 
aptarė ir užgyrė. Taigi, nuo 
dabar Tarybų Sąjunga tvar
kysis naujosios konstitucijos 
dėsniais. Ji pavaduoja 1936 
metų konstituciją. Naujoji 
konstitucija daug platesnė už 
senąją.

Tai demokratiškiausia kon
stitucija visame pasaulyje. Ji 
garantuoja (užtikrina) kiek
vienam plačiosios šalies pilie
čiui teisę į darbą, į sveikatos 
apsaugą, į apšvietą bei 
mokslą, susirinkimų laisvę, 
sąžinės laisvę, tikėjimo lais
vę, laisvę netikėti ir ateizmą 
propaguoti.

Viceprezidentas 
Vasily V. Kuznetsov

Pagal naująją konstituciją, 
i Tarybų Sąjunga turės prezi
dentą ir jo pavaduotoją, arba 
viceprezidentą. Prezidentui 
pasitraukus arba dėl kokios 
nors priežasties nebegalint 
jam pavestų pareigų eiti, jo 
vietą užims viceprezidentas. 
Šioje Aukščiausiosios Tary
bos sesijoje viceprezidentu 
arba prezidento Brežnevo 
pavaduotoju išrinktas senas 
veikėjas Vasily V. Kuznet
sov, kuris per pastaruosius 
22 metus ėjo Užsienio reika
lų ministro pavaduotojo pa
reigas. Jis jau 76 metų 
amžiaus.

Suspenduotas iš pareigų
ir nubaustas kalėjimu

Marylando valstijos gubernatorius Mandel su žmona Jeanne
Baltimore, Md. — Teismas 

rado kaltai? korupcijoje ir 
suktybėse gubernatorių 
Mervin Mandel ir penkis jo 
pagelbininkus. Gubernato
rius suspenduotas iš pareigų

ir nubaustas ketverių metu 
kalėjimu. Jo pagelbininkai 
taip pat nubausti.

Gubernatoriaus pareigas 
paėmė jo pavaduotojas Mr. 
Blair Lee.

Maskva. — Su oficialiu 
vizitu į Tarybų Sąjungą yra 
atvykęs Anglijos užsienio 
reikalų sekretorius darbietis 
David Owen. Jis tariasi su 
tarybiniais vadais nusigin
klavimo ir detentės reikalais.

Tas įstatymas turi 
eiti laukan!

Franklin, Mass. — Šio 
miesto mokytojai už dalyva
vimą dviejų savaičių streike 
tapo žiauriai nubausti. Aukš
tojo Teismo teisėjo Greaney 
89 mokytojai nubausti kalė
jimu. Jų unija (Franklin 
Education Association) nu
bausta $304,000! Taipgi fi
nansiniai nubausti ir kai ku
rie nariai. Mokytojai streika
vo prieš atleidimus iš darbo.

Teisėjas Greaney vadova
vosi Mass, valstijoje seniai 
veikiančiu įstatymu, kuris 
griežtai draudžia municipali
niams darbininkams, kaip 
mokytojai, ungiagesiai, poli
cininkai ir kt., streikuoti.

Už šio žiauraus ir neteisin
go įstatymo atšaukimą kam
panija jau prasidėjo. Už jo 
atšaukimą jau pasisakė Ame
rican Federation of Teachers 
ir National Education Asso
ciation.

Senate laimėjo 
reakcininkai

Washingtonas. — Senatui 
buvo pasiūlyta, kad prailgin
tų branduolinių ginklų apri
bojimo penkerių metų sutar
tį su Taryba Sąjunga, kuri 
buvo padaryta 1972 metais 
ir su spalio mėnesiu pasibai
gia. Senatas atsisakė tai pa
daryti. Reakcininkai šiuo lai
mėjimu labai džiaugiasi.

Už trumpesnę 
darbo savaitę

Waterloo, la. — Prieš ke
lias dienas buvo laikyta Iowa 
valstijos darbo unijų konven
cija. Keturi šimtai susirinku
sių delegatų, atstovaujančių 
74,000 unijistų, vieningai 
pasisakė už kovą už 35 va
landų darbo savaitę, nenu- 
mušant dabartinių 40 valan
dų savaitės algų.

Šie darbo unijų atstovai 
pareiškė nepasitenkinimą ka
pitalistinėmis partijomis. Jie 
vieningai pasisakė už organi
zavimą Darbininkų-Farmerių 
Partijos.

Iowa unijistai duoda gerą 
pavyzdį kitų valstijų organi
zuotiems darbininkams.

Bijoma legionierių 
ligos

Burlington, V t. — Čia ligo
ninėje yra 16 ligonių, susir
gusių taip vadinama legionie
rių liga. Gyventojai labai 
susirūpinę. Jie bijo, kad liga 
netaptų epidemija. •

Izraelis nesiskaito 
su protestais

Tel A vi v. — Izraelio val
džia vėl nutarė okupuotose 
arabų žemėse į vakarus už 
Jordano upės kurti šešis 
naujus kaimus. Tuo ėjimu jis 
ankesuoja arabų žemes, nesi
skaitydamas su jokiais arabų 
protestais bei pasauline opi
nija. Jau net ir Jungtinių 
Valstijų vyriausybė yra įspė
jus Izraelio valdžią, kad ara
bų žemių aneksavimas už
kerta kelią taikai Vidurio 
Rytuose.

Paryžius. — Prancūzijos 
Socialistų Partija pasiūlė Ko
munistų Partijai atnaujinti 
derybas dėl bendro fronto 
1978 metų kovo mėnesio 
rinkimuose.
Geras, naudingas 
patvarkymas

Washingtonas. — Sveika
tos, Apšvietos ir Gerovės 
Departamentas patvarkė, 
kad Slaugymo Namų (Nurs
ing Homes) įnamiai turi teisę 
į ilgesnius vizitus pas namiš
kius, gimines bei pažįsta
mus. Ir virš 18 dienų dienų 
išbuvęs pas saviškius, įnamis 
nenustoja jokių privilegijų, 
jo vieta (lova) nepavedama 
kitam.

Plikų žodžių naujai erai 
sukurti neužtenka

United Nations, N. Y. — 
Spalio 5 dieną prezidentas 
Carter New Yorke surengė 
iškilnius pietus Azijos kraštų 
atstovams Generalinės 
Asamblėjos sesijoje. Labai 
gerai, kad pietums pakvietė 
ir Vietnamo Socialistinės 
Respublikos delegacijos pir
mininką Dinh Ba Thi. Prezi
dentas pasakė, kad Jungti
nės Valstijos bandančios už
gydyti karo padarytas žaiz
das Pietrytinėje Azijoje. Gir
di, ’’mes ištiesiame draugys
tės ranką tiems kraštams, su 
kuriais buvo nesutikimų.”

O Jungtinių Valstijų atsto
vė Melissa Wells pareiškė: 
“Mes norime kartu su viet
namiečiais darbuotis dėl su
kūrimo naujos taikos, ben
dradarbiavimo ir draugišku
mo eros.”

Washingtonas. — Atstovų 
Buto komitetas nutarė žy
miai pakelti darbininkams 
bei tarnautojams mokesčius į 
Socialinio saugumo (Social 
Security) fondą. Mokesčiai 
yra išiimai iš jų algų pirma, 
negu algos juos pasiekia.
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. m i.savo busimąjį žudiką” jis,

Kas ką rašo ir sako
DARBININKU
SVEIKATOS IR GYVYBĖS 
APSAUGA

Kaip jau buvome rašę, 
šiandien Jungtinėse Valstijo
se kiekvienas ketvirtas dar
bininkas dirba sveikatai ir 
gyvybei pavojingose sąlygo-

„ , mo bilioninio pelno, jie stato |
Romanas Sauja skatikų , Sovietų Sąjungai ir Rytų j 

yra neginčytinai pornografi- ■ blokui fabrikus, išdavinėja , 
nis, jis alsuoja moraliniu i gamybos planus, parduoda i 
nuosmukiu; jis puošiasi ero- i naujausius kompiuterius ir | 
tika, žadina tik gyvuliškus į |eidžia KGB delegacijoms pa- . 
jausmus ir nieko bendro ne-1 vogti technologijos paslap- Į 

i turi su žmoniškuoju meilės ■ ”
sekso jausmu. į Girdi:

se ir mažai kas iš mūsų 
Į valdžios ir darbo unijų pusės 
j tuo klausimu besirūpina. 
I Kaip tik priešinga padėtis 
Tarybų Lietuvoje. Tuo labai 
svarbiu klausimu žurnale 
‘‘Liaudies ūkis” (1977-7) in- 
žienieriaus K. Serbentos 
straipsnyje ‘‘Labiau rūpinki
mės darbo apsauga” sakoma: 

‘‘Komunistų partija ir Ta
rybinė vyriausybė nuolat rū-

Canada, Lat. Amer., per year $10.00 Canada, Lat. Amer. 6 months $ 5.50 
Foreign countries, per year $12.00 Foreign countries, 6 months $ 6.50

Jis puikiai žinojo ir 
be pamatymo

New Yorko laikraščių pirmuosiuose puslapiuose spalio 6 
dieną matėme didžiulę nuotrauką, kurioje vaizduojamas 
prezidentas Jimmy Carter su palydovais bevaikščiojąs po 
Bronxo pietinę dalį, vieną iš šio didmiesčio lūšnynų. Jis ten 
pamatęs pasibaisėtiną vaizdą: namai apirę ir apgriuvę,
daugelis su užkaltais langais, o gatvės užverstos šiukšlė- ; pinasi darbo žmonių sveika- 
mis. Mūsų prezidentas išsinešęs niekad nebepamirštamą j tingumo gerinimu, apsaugo- 
įspūdį ... i jimu nuo nelaimingų atsitiki-

Zinoma, labai gerai, kad prezidentas aplankė lūšnyną ir 1 mų. Šiuo metu šalyje darbo 
pamatė šiurpulingą padėtį. Bet argi be pamatymo mūsų , apsaugos klausimus spren- 
Bronxo jis nežinojo, kad ne tiktai New Yorke, bet į džia daugiau kaip 400 moks- 
praktiškai visuose mūsų didmiesčiuose pilna panašių j linio tyrimo organizacijų ir 
vaizdų? Jis nėra šiandien gimęs arba nukritęs nuo kitos laboratorijų, profsąjunginės

Jau ypač skurdu ir koktu 
skaityti tas scenas, kur rašo
ma, kad motina ir jos duktė 
Eglė nuodėmiąuja su vienu ir 
tuo pačiu dail. Tonkūnu! Tai 
yra tiesiog skandalingas lie
tuvės moters, motinos sunie- 
kinimas!

Aš, kaip motina, protes
tuoju, prieš šitokį K. Almeno 
niekingą veiksmą, jo nemo
ralią kūrybą ir lietuvės mo
ters, motinos suniekinimą! 
Net neabejoju, kad ir visų 
kitų moralių, galvojančių 
moterų panieka ir pasmerki
mas priklauso K. Almenui ir 
užtarnautai.

Apeliuoju į pačius šio por
nografinio romano leidėjus ir

“Jau seniai Vakarų žurna
listai ryškina faktą, kaip nai- i 
vūs JAV, V. Europos ir ! 
Japonijos politikai ir gobštūs | 
kapitalistai stiprina Sovietų | 
Sąjungą—patys veja Lenino i 
žadėtą virvę, kuria jie bus I 
komunistų pakarti . . .

Rusijoje ir Rytų Europoje ( 
šiandien yra jau gausybė j 
Vakarų kapitalistų pastatytų • 
įmonių, gaminančių chemiką- ; 
lūs, automobilius ir įvairias '• 
atsargines dalis, tinkamas i 
karo reikalams. Be to, ta | 
gamyba yra Vakarų specia- ; 
listų prižiūrima ir net Vaka- j 
rų kapitalistų finansuojama.

Kas mūsų broliui Jackui iš j 
“Keleivio” baisiausia ir liūd-

planetos. Jei neklystame, jis ir per rinkimus kalbėjo apie ; ir kitos visuomeninės organi- 
mūsų miestų lūšnynus ir žadėjo, tapęs prezidentu, kovą su ; zacijos.
jais padaryti vienu svarbiausių reikalų. Ta mūsų miesto TSRS ir sąjunginių respu

blikų Darbo įstatymų pagrin- 
- dų 60 str. ir kitomis teisės 
normomis nustatyta adminis
tracijai privaloma pareiga in- 

I struktuoti (informuoti) tech- 
‘ niką, gamybinę sanitariją, 
| priešgaisrinę apsaugą bei ki- 
i tas darbo apsaugos sritis. 
Informuoti (apmokyti) dir
bančiuosius saugių darbo 
metodų privalo visos įmonės 
ir organizacijos nepriklauso
mai nuo darbo ir gamybos 

' pobūdžio, jų pavojingumo 
laipsnio, taip pat nuo dirban
čiųjų kvalifikacijos bei darbo 
stažo toje profesijoje ar pa
reigybėje.

Mūsų šalyje seniai nusisto
vėjusi instruktažų darbo ap
saugos klausimais sistema: 
įvadinis instruktažas—suda
rant darbo sutartį ir toliau— 
darbo vietoje. Instruktuoja-

■ ma priimant į darbą, pakar-
■ totinai—nustatytais termi
nais (pakartotinis), taip pat 
kasdien —prieš pradedant 
darbo dieną (pamainą), ir 
neeilinis—iš esmės pažeidus 
darbo apsaugos taisykles, 
įvykus gamybinei traumai, 
perkėlus į kitą darbą, pasi
keitus darbo ir gamybos są
lygoms, gamybiniams proce
sams, prieš pradedant eks
ploatuoti naujus įrenginius ir 
pan. Apie instruktažų atliki
mą nustatyta tvarka pažymi
ma specialios formos žurna
luose.”
IR NESUSTOJA KARAS 
PRIEŠ KUNIGU 
PREMIJUOTĄ ROMANĄ

Chicagos menševikų laik
raštyje (rugs. 29 d.) straips
nyje “Draugo premijuotas 
romanas yra jaunimo nuo
das” ponia Sofija Palionie
nė, pristačius, kad ji yra 
“praktikuojanti Rymo katali
kė,” pliekia:

“Perskaičius Draugo pre
mijuotą romaną, K. Almeno 
“Saują skatikų,” nemaloniai 
pasipurčiau ir pati sau ta
riau: ne, niekados šitokį lite
ratūrinį šlamštą, šitokią por
nografiją negaliu pasiūlyti 
skaityti savo paaugliams sū
nums, kurių vienas jau turi 
dvidešimt metų ir gana daug 
skaito. Bijau, kad ir du 
mažesnieji sūnūs pas mane 
nerastų šitokį dvasinį nuodą. 
Nusprendžiau, galimai grei
čiau, šį romaną išpravodinti 
iš namų, ką ir padariau.

gėda turinti būti pašalinta.
Bet jau dešimtas mėnuo, kai jis prezidentauja, o tos 

kovos dar nė pradžios niekur nesimato. Tuo tarpu, kaip 
visi jau gerai žinome, visiškai kita istorija su militarizmo 
reikalais. Jie nepamiršti. Jie pirmoje vietoje tiek Kongre
se, tiek Baltuosiuose Rūmuose. Pav., vos spėjęs įkelti koją 
į Washingtoną, mūsų prezidentas patvarkė pradėti gaminti 
naujausius karo pabūklus—neutronines bombas ir sparnuo
tąsias (kruzines) raketas. Ir štai dabar, kaip tik tą pačią 
dieną, kai prezidentas baisėjosi Bronxo lūšnyno vaizdu, iš 
Washingtono pranešama, kad ir Carterio paskirtas gyny
bos sekretorius Harold Brown užgyrė šios raketos 
gaminimą ir ja apginklavimą mūsų karinių jėgų.

O kiek šios raketos sistemos pilnas išvystymas mums 
kainuos? Irgi jau žinoma. Kartu su pranešimu apie 
sekretoriaus Browno ėjimą, minima ir raketos kaina: ji 
mums atsieisianti nuo 35 iki 40 bilijonų dolerių!

įsivaizduokime, ką su tais bilijonais dolerių būtų galima 
pasiekti kovoje su miestų lūšnynais! Viena, tūkstančius ir 
tūkstančius apgriuvusių namų būtų galima atremontuoti ir 
kitus tūkstančius naujų pastatyti; antra—keli milijonai 
bedarbių būtų aprūpinti darbu, mūsų miestai atgimtų, 
pagražėtų ir pašvarėtų.

O galgi apžiūrėjęs Bronxo lūšnyną, mūsų prezidentas 
pakeis savo nusistatymą, atsisakys sparnuotosios raketos 
gaminimo ir tuos 35 ar 40 bilijonų dolerių panaudos kovai 
su lūšnynais? Netikime. Nebent liaudis protestais ir 
reikalavimais priverstų jį tą padaryti. Bet ir tam kol kas 
perspektyvos ne per geriausios.

Turėtų būti išvengta
Pagaliau taip vadinama Belgrado Konferencija prasidėjo. 

Joje dalyvauja 35 valstybių atstovai. Ji tęsis net tris 
mėnesius. Jos misija—panagrinėti, kaip vykdomi Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos, įvykusios 
Helsinkyje, baigiamojo akto susitarimai.

Viso pasaulio akys nukreiptos į Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų atstovus. Tarybų Sąjungai atstovauja 
Yuli M. Vorontsov, o Jungtinėms Valstijoms Arthur J. 
Goldberg. Pranešimuose iš Belgrado sakoma, kad jie savo 
pasisakymuose atidarant konferenciją vengė konfrontacijos 
(susikirtimo). Ir gerai darė. Juos reikia pasveikinti.

Kaip žinoma, visos kapitalistinio pasaulio reakcinės jėgos 
yra susimobilizavusios konferenciją pakrikdyti. Reikia, kad 
jos savo tikslo nepasiektų.

Automobilistų sugrįžimas 
atidėtas

Iš Detroito pranešama, kad Jungtinės Automobilistų 
Unijos Pildomoji Taryba nutarė tuo tarpu nešaukti unijos 
konvencijos aptarimui reafiliacijos su Amerikos Darbo 
Federacija-Industrinių Organizacijų Kongresu (AFL-CIO) 
klausimo. Tas reiškia, kad unijos sugrįžimas į Federaciją 
tapo atidėtas neribotam laikui. O dar taip neseniai atrodė, 
kad reafiliacija užtikrinta.

Kodėl neįvyks? Kas atsitiko?
Kaltas unijos vadovybėje pasidalijimas. Tai sužinome iš 

pranešimų apie reafiliacijos atidėjimą. Pasirodo, kad 
derybos tarp unijos prezidento Douglas Fraser ir Federaci
jos prezidento George Meany dėl automobilistų unijos 
sugrįžimo į Federaciją buvo senai vedamos. Taipgi 
sužinome, kad unijos Pildomosios Tarybos didelė dauguma 
stoja už sugrįžimą. Jos net 17 narių, jų tarpe ir prez. 
Fraser, buvo išsiuntinėję laišką visiems 1,600 lokalų, 
raginant juos paremti reafiliaciją. Bet taipgi šeši Tarybos 
nariai, jų tarpe unijos viceprezidentas Irving Bluestone ir 
sekretorius-iždininkas Emil Mazey, laišku kreipėsi į 
lokalus, raginant priešintis reafiliacijai. Jie savo laiške 
nurodo, kad automobilių darbininkų unija 1968 metais 
pasitraukė iš Federacijos dėl jos vadovybės su George 
Meany priešakyje konservatizmo, nesiskaitymo su narių 
valia ir troškimais, kolaboravimo su samdytojais, nesisten- 
gimo organizuoti milijonus neorganizuotų darbininkų ir 1.1. 
Ar George Meany ir visa Federacijos vadovybė pakeitė 
savo nusistatymą? Ne, nepakeitė. Kaip tik priešingai: 
šiandien ji dar konservatiškesnė, dar labiau subiurokratė- 
jusi, negu prieš dešimts metų.

Bet jeigu Pild. Tarybos didelė dauguma stoja už 
reafiliaciją, tai kodėl ir nesušaukia konvencijos ir neleidžia 
narių išrinktiems delegatams nutarti vienaip ar kitaip? I šį

jo platintojus, Draugo mari
jonus, jeigu jūsų tautinė, 
moralinė sąžinė dar yra gy
va, prašau nedelsiant išimti 
iš knygos platinimo lentynų 
šį literatūrinį šlamštą, jauni
mo dvasinį nuodą—K. Alme
no “Saują skatikų.”

SMETONINKAI SMERKIA 
WASHINGTONO 
“SUMINKŠTĖJIMĄ”

Clevelando smetonininkų 
“Dirvoje” (rugs. 22 d.) 
straipsnyje “Panama—ban
kroto sinonimas” drožiama:

“Washingtonas nekreipė 
dėmesio į vis didėjančią jan
kių išvarymo epidemiją. Bet 
atėjo Amerikos nuolaidžiavi
mų ir savo įtakos visiško 
praradimo era. Vietnamo ka
ras, Maskvai nusileidimai 
Vladivostoke ir Helsinke. 
Tokiais įtakos išsipardavimo 
laikais, vadovaujant Jerry 
Ford ir Kissingeriui, tik 
kvailas nepasinaudotų susi
dariusiomis defetizmo nuo
taikomis, Amerikoje.

Tad taip ir atsirado Pana
mos “problema.” Ji pastaty
ta ant senos sutarties panai
kinimo kliauzulės (tikras so
vietinis sutarčių nepaisymo 
metodas!), ant galėjimo gąs
dinti JAV administraciją kal
tinimais imperializmu bei ko
lonializmu. Panamos “proble
ma” taip paprasta greta An
golos atidavimo sovkontro- 
lei, greta Etiopijos pameti
mo, Taivano išdavimo likimo 
valiai, bėgimo iš Vietnamo, 
Pietų Afrikos baltųjų paliki
mo tragiškiai pražūčiai.

Ilgas JAV “demilitarizaci- 
jos” sąrašas. Ir, štai, vieno 
milijono gyventojų valstybė 
spiria jankius lauk iš Pana
mos kanalo zonos.”

O kur buvo Clevelando 
smetoniniai galvočiai, kad 
leido mūsų fordams, kisinge- 
riams bei carteriams šią mū
sų “vargšę” Ameriką šitaip 
nesvietiškai “nuganyti”?

IR KVAILI TIE MUSU 
BROLIAI KAPITALISTAI

Bostono “Keleivio” redak
torius Jackus Sonda sako, 
kad jie sušilę veja virvę, 
kuria komunistai užtikrintai 
juos pakarsią. Ir tai paliečia 
ne tik mūsų Amerikos, bet 
visų Vakarų kapitalistus.

Antai savo laikraštyje 
(rugsėjo 27 d.) ilgame 
straipsnyje su didele antraš
te “Kaip kapitalistai stiprina

klausimą atsako prez. Fraser. Jis sako, kad jis neabejoja, 
jog konvencija užgirtų reafiliaciją, bet, girdi, ne tik unijos 
vadovybėje, bet ir nariuose kiltų aštriausias pasidalijimas, 
ginčams nebūtų galo ir labai pakenktų visam darbo unijų 
judėjimui. Todėl Pildomoji Taryba vieningai nutarusi, “dėl 
šventos ramybės,” šį reikalą atidėti neribotam laikui.

Gal ir gerai. Vienas dalykas aiškus: nepriklausoma 
automobilistų unija turi daugiau laisvės politiniais klausi
mais. Antai šiomis dienomis jos vadai Detroite labai 
draugiškai susitiko su šioje šalyje besilankančia Tarybų 
Sąjungos darbo unijų (profesinių sąjungų) delegacija. 
Amžinasis komunistų ir socialistinių kraštų priešas George 
Meany negalėjo jiems padiktuoti, kaip jie turi orientuotis.

niausią, tai tas, kad tą bai- i 
Į siąja leninę virvę kapitalis-I 
tams padėjo sukti ne tik | 
prezidentai Nixonas ir For
das, bet su dar didesne 
energija tą daro ir mūsų 
dabartinis prezidentas Jim
my Carteris.

“Stebėtojams atrodo,” sa
ko Sonda, kad aiškios ekono
minės politikos Sovietų S- 
gos atžvilgiu neturi ir prez. 
Carteris, kuris, biznierių 
spaudžiamas, taip pat yra 
linkęs plėsti prekybą su so
vietais . . .

PRIEŠ
BENDRADARBIAVIMĄ SU 
ŽYDU SKERDIKAIS

Rugsėjo 18 d. New Yorke 
prie Tarybinės Jungtinėse 
Tautose Misijos ukrainiečiai 
pabėgėliai nacionalistai su
ruošė demonstraciją prieš 
Tarybų Sąjungą. Iš žydų 
dienraščio “Freiheit” (spalio 
2 d.) sužinome, kad toje 
demonstracijoje tarp kitų 
kalbėtojų kalbėjo ir iš Tary
bų Sąjungos išvykęs žydas 
Mihail Shtern, kuris dabar 
lankosi Jungtinėse Valstijo
se. Jis irgi kaip išmanyda
mas niekino ir šmeižė Tary
bų Sąjungą.

Dienraštis “Freiheit” 
griežčiausiai pasmerkia 
Shtern ir kitus žydus, kurie 
bendradarbiauja su naciona
listais ukrainiečiais. Jis nu
rodo, kad daug tų nacionalis
tų Antrojo karo metu ėjo 
ranka ir rankon su naciais 
ir jiems padėjo žydus skers
ti. Daugelis tų skerdikų, 
sako dienraštis, susirado 
prieglaudą šioje šalyje ir 
dabar skelbiasi “Ukrainos 
laisvintojais.” Kaip tik šitie 
kruvini pabaisos vadovavo 
minėtai demonstracijai prieš 
Tarybų Sąjungą.

“Tiesiog stebėtis reikia,” 
sako “Freiheit,” kas per vie
ni buvo tie žydų vadai, kurie 
suruošė susitikimą tarp 
Shtern ir tų ukrainiečių pro
testantų ir kuriems Shtern 
kalbėjo? Si partnerystė labai 
nužiūrima. Visa žydų ben
druomenė turėtų griežčiau
siai pasmerkti žydų kolabo
ravimą su tais ukrainiečiais, 
kurie Antrojo Karo metu 
padėjo naciams. Tie žydai, 
kurie tapo žydų liaudies prie
šų bendradarbiais, nėra žydų 
liaudies draugai. Pasirodo, 
kad jų neapykanta Tarybų 
Sąjungai tokia baisi, jog jie 
pasiruošę koja kojon žygiuoti 
su patim velniu.”

Kokio pobūdžio 
“flu” mus 
pasitiks šiemet?

Bethesda, Md. — Moksli
ninkai mus džiugina ir rami
na, kad šiemet mus užklup
siąs tiktai lengvo pobūdžio 
“flu.” Tikėkime, kad jie žino, 
ką kalba.

Tarybų Lietuvos himnas
t A. Venclovos žodžiai

V. Keimerio nauja redakcija
P. Dvarionio ir J. Švedo muzika

Tarybinę Lietuvą liaudis sukūrė,
Už laisvę ir tiesą kovojus ilgai.
Kur Vilnius, kur Nemunas, Balti josjūra, 
Ten klesti mūs miestai, derlingi laukai.

Tarybų Sąjungoj šlovingoj,
Tarp lygių lygi ir laisva,
Gyvuok per amžius, būk laiminga, 
Brangi Tarybų Lietuva!

Į laisvę mums Leninas nušvietė kelią, 
Padėjo kovoj didi rusų tauta.
Mus Partija veda į laimę ir galią, 
Tautų mūs draugystė kaip plienas tvirta.

Tarybų Sąjungoj šlovingoj, 
Tayp lygių lygi ir laisva, 
Gyvuok per amžius, būk laiminga, 
Brangi Tarybų Lietuva!

Tėvynė galinga, nebijom pavojų, 
Tebūna padangė taiki ir tyra.
Mes darbu sukursim didingą rytojų, 
Ir žemę nušvies komunizmo aušra.

Tarybų Sąjungoj Šlovingoj, 
Tarp lygių lygi ir laisva, 
Gyvuok per amžius, būk laiminga, 
Brangi Tarybų Lietuva!

Literatūros Draugijos 
nariams pasiskaityti

Šiomis dienomis Lietuvių į 
Literatūros Draugijos narius i 
pasisakė šių metų žurnalo 
“Šviesa” 3-čias numeris, i 
Apart gražių eilėraščių, ir j 
šiame numeryje skaitytojas | 
ras labai naudingų straipsnių 
įvairiomis temomis. Vietoje 
tradicinio vedamojo “Įvykių 
sūkuryje,” skaitome B. Į 
Aukštaičio puikų straipsnį iš: 
Amerikos darbininkų kovų 
istorijos, pavadintą “Prie 
Lattimero 1897 m. rugsėjo 
10 diena.” Jį seka šie labai 
įdomūs straipsniai: A. Gučiū- 
niečio “Žiaurus Valiukų žie
mos nužudymas,” Prano 
Vaitkūno “Gyvenimas kova,” 
Juozo Cepelio “Tarybų Lie-| 
tuvos išradėjai,” V. Gulmano į 
“Pirmoji Marijampolės Mo-į 
kykla,” Karolio Valašino 
“Organizuotos antireliginės 
veiklos gimimas,” Henriko 
Vencevičiaus “Susitikimai su 
didžiuoju anykštėnu,” A. 
Liepsnonio “Įspūdžių reikš-

Ji už dideles, 
svarbias reformas

Joelle Fishman
New Haven, Conn. — Ko- ( 

munistų Partijos kandidatė į j 
šio miesto merus Joelle Fish
man pažangiečių dienraštyje 
“Daily World” (spalio 4 d.) 
plačiai išdėsto tas reformas, 
už kurias ji kovotų, jeigu • 
New Haveno piliečiai ją iš
rinktų savo meru. Ji sako, 
kad šis miestas yra gilioje 
krizėje. Miesto gyventojai 
turi teisę į tokias žmogaus 
teises, kaip darbas, švarus 
oras, švarus vanduo, žmoniš
ki butai, sveikatos apsauga 
ir t. t. Tos teisės šiandien 
yra paneigtos. Ji kovotų už 
jų atsteigimą.

mė kūriniui, ’J. Požėros 
“Prisiminimai iš karo audrų” 
ir Vandalino Junevičiaus 
"Felikso Dzeržinskio revoliu
cinė veikla Kaune.”

Paskutinis šių metų žurna
lo numeris bus paskirtas 
Socialistinės Spalio Revoliu
cijos 60-mečiui. Jis turėtų 
pasirodyti lapkričio mėnesį.

IŠ LAIŠKŲ
Gerbiamas drauge,

Sveikinu Jus ir visus Lais
vės darbuotojus, rėmėjus ir 
skaitytojus su artėjančiomis 
60-siomis Didžiosios Spalio 
Revoliucijos šventėmis. Lin
kiu Jums geros sveikatos ir 
džiaugsmo, stebint, kaip di
džiosios Spalio idėjos vis 
laimi pergalę po pergalės 
įvairiausiose žmogiškos veik
los srityse ne tik Tarybų 
Sąjungoje, bet ir visame 
pasaulyje.

Kai mes kas kartą pažvel
giame į istorinius 1917 metų 
įvykius iš didesnės laiko per
spektyvos, mūsų žvilgsniui 
atsiveria platesni ir platesni 
jos reikšmės horizontai, mū
sų akis išvysta didesnę isto
rinę tos revoliucijos panora
mą, jos įtaką viso pasaulio 
darbo žmonėms. Tuo pačiu 
vis labiau išryškėja sudėtų 
aukų prasmė, vis impozantiš- 
kiau iškyla prieš akis žuvusių 
didvyrių herojizmas, jų karš
tas tikėjimas pergale, jų tol- 
regiškumas įžvelgiant neap
rėpiamas pažangos perspek
tyvas. Atrodo, jie tarsi atgi
ję mumyse, mes tarsi jaučia
me karštą jų norą matyti 
mus tokius, dėl kokių jiems 
tikrai vertėjo pasiaukojamai 
grumtis.

Jus didžiai gerbiąs 
Vilnius J. S.

We are having an enjoya
ble visit with Nancy and 
Jack Gordon and we are 
seeking much of the unique 
and spectacular terrain of 
the U. S. We also visited 
with Aldona DeVetsco and 
Biruta (Kalakauskaitė) and 
her husband Frank Schnei
der in Los Angeles. We’ll 
have many pleasant memo
ries.

Regards to all,
Aldona and Andy I Anderson 1

Phoenix, Ariz.
10/1/77
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B. JAI
Neseniai, tik 1962 metais 

Vilniaus miestas užmezgė 
draugystės ryšius su VDR 
Erfurto miestu, tačiau dabar 
su jo apygarda jau draugauja 
visa Tarybų Lietuva. Didžio- 
ją Spalio 60-čiui skirtu pir
muoju traukiniu j Erfurtą 
atvyko 350 pasiuntinių, va
dovaujami Lietuvos KP CK 
biuro nario, Respublikinės 
profesinių sąjungų tarybos 
pirmininko A. Ferenso. At
važiavo čia Panevėžio “Ekra
no” gamyklos darbininkai ir 
specialistai, Skuodo rajono 
Luknės kolūkio kolūkiečiai; 
Vilniaus “Žinijos” Liaudies 
universiteto dekanų grupė, 
Klaipėdos mokytojų namų 
kamerinis ansamblis ir kiti.

Erfurte, Miulhauzene, Go
toje ir kituose apygardos 
miestuose įvyko taikos ir 
draugystės mitingai, iškil
mingos manifestacijos. Dide
lis viešas susirinkimas buvo 
suruoštas Buchenvalde, fa
šizmo koncentracijos stovyk
loje. Žengiant į zoną už 
spygliuotų vielų, prie vartų 
susitikome keletą baltagalvių 
senukų. Užkalbinus, Francas 
Aichhornas pasakė:

— Mes—mirtininkai, iš 
šios fašistinės stovyklos.

Ir kartu su jais—H. Nau- 
meisteriu, F. Fraidenbergu, 
E. Bergneriu, V. Hendvigu 
apžiūrojome vietas, kur jie 
ilgą laiką buvo kalinami, dir
bo katorginį darbą. Už ban
dymą pabėgti, surištomis už 
nugaros rankomis, po dvi 
paras kabėjo ant stulpų.

Prie paminklo žuvusiems 
antifašistams A. Ferensas 
kalbėjo:

— Vieta, kurioje mes susi
rinkome, mums primena fa
šizmo žiaurumus ir žvėrišku
mus. Buchenvaldo memoria
las, kaip žuvusiųjų šauks
mas, skambantis jo varpas 
mums primena taip pat ko
votojų prieš fašizmą vieny
bę. Praeis šimtmečiai, tačiau 
dėkinga žmonija visada pri
simins žygdarbį tų gyvųjų ir 
mirusiųjų, kurie apgynė 
žmonijos laisvę.

Aidint orkestrui, A. Fe
rensas Buchenvaldo varpinės 
bokšte padėjo gyvų gėlių 
vainiką nuo atstovų iš Tary
bų Lietuvos.

Netrukus skuodiečiai nu
vyko į svečius pas senus ir 
gerus draugus—Zamerdis 
rajono Ernsto Telmano že
mės ūkio kooperatyvo žem
dirbius. Ne kartą delegatai 
lankėsi vieni pas kitus, o 
pereitais metais telmaniečiai 
Luknės kolūkyje padėjo me
lioruoti laukus, taikyti sėjo
mainas. Dabar skuodiečiai 
savo bičiuliams suruošė 
šventinį susitikimo koncertą. 
Ilgai plojo svečiams, šokė
jams, atlikus vokiečių liau
dies šokį “Švelmer,” kankli
ninkei N. Račkutei, išpil
džius G. F. Hendelio “Paska
liją,” chorui padainavus ru
sų, vokiečių ir lietuvių liau
dies dainas.

Panevėžiečiai svečiavosi ir
gi pas savo bičiulius—Erfur
to “Optima” gamyklos kolek
tyve. Viešnagės metu gamy
klos laisvosios jaunimo są
jungos sekretorius R. Zeirin- 
gas pažymėjo:

— Neseniai mes lankėmės 
Panevėžio “Ekrano” gamyk
loje, pasirašėme socialisti
nius įsipareigojimus ir juos 
gerai vykdome. Valstybinės 
sutartys riša mus draugystės 
saitais, o ta draugystė kas
kart plečiasi ir stiprėja.

Ta proga gamyklos laikraš
tis “Neues Werk” išleido 
specialią laidą, vietinis radi
jas transliavo viešnagę. Jos 
metu “Ekrano” meno savi
veiklos dainų ir šokių ansam
blis, vadovaujamas meno va
dovo E. Karpio, choreografo 
V. Murausko ir koncertmeis-

terio G. Paskačimo, dainuo
jant solistams—laureatams 
G. Steponavičiui, A. Cyvai- 
tei, S. Stankūnui, atliko A. 
Bauzės “Halio, kaip gyveni,” 
G. Paugio “Palanga,” D. 
Tuchmanovo “Pergalės die
na" ir kitas dainas.

Vilniaus “Žinijos” Liaudies 
universiteto dekanai užmez
gė ryšius su Erfurto “Urani
jos” draugija. Susitikimo 
metu “Uranijos” prezidentas 
prof. D. Piolta nušvietė 
draugijos veiklą, ateities pla
nus. Mokslininkai ypatingą 
dėmesį skiria jaunimui. In
stitutuose, mokyklose, kul
tūros namuose organizuoja
mi jaunųjų folosofų, psicholo
gų, sociologų rateliai. Visi jie 
perpildyti. Kodėl toks susi
domėjimas? Patys dalyvauja 
veikloje, vadovaujant moks
lininkams. Vilniaus Liaudies 
universiteto literatūros fa
kulteto dekanas, rašytojas 
R. Pakalniškis nurodė, kad 
Vilniuje nemažas susidomėji
mas literafūra. Tai pasiekti 
nemažą vaidmenį suvaidino 
literatūros fakultetas, kuria
me užsiėmimų metu artimai 
bendrauja rašytojai ir fakul
teto klausytojai.

Kviečiant “Uranijos” atsa
kingajam sekretoriui drg. E. 
Liudvigui, draugijos susitarė 
keistis lektoriais, pasimokyti 
darbo patirties. Nemažai lai
ko buvo skirta susipažinti su 
apygardos populiariausiais 
miestais. Giliai atmintyje li
ko Gėtės ir Šilerio miestas 
Veimaras. Senas jis, spalvin
gas su gotijiniais bokštais. 
Prie Nacionalinio operos ir 
baleto teatro stovi garsusis 
vokiečių klasikams Gėtei ir 
Šileriui skirtas paminklas. 
Paminklai čia yra ir kompozi
toriui J. S. Bachui, ir daili
ninkui L. Kranachui. Visų 
šių meno žmonių yra memo
rialiniai muziejai, primenan
tys jų gyvenimo ir kūrybos 
laikotarpius. Aplankėme kla
sikų namus, o vakare teatre 
su dideliu pasigėrėjimu žiū
rėjome Ž. Dobervalio (muzi
ka F. Geroldo) baleto prem
jerą “Blogai prižiūrima duk
tė.” Pastatymas R. Vulfo.

Eizenache Bacho gimtuose 
namuose klausėmės vargoni-

MŪSV SVEIKATOS REIKALAIS

TAUSOKIME ŠIRDĮ
Širdis labai darbšti, bet 

netausojama gali pervargti. 
Todėl ja turime rūpintis nuo 
pat mažens. Dar kūdikystėje 
nepermaitinkim vaikų, nes 
jie nutunka. Vėliau tai skati
na greitesnį sklerozės, hiper
tonijos bei cukraligės vysty
mąsi. Taip pat svarbu vaikus 
apsaugoti nuo įvairių infekci
jos židinių. Pavyzdžiui, jei 
vaikas dažnai serga angino
mis, reikia tartis su gydytoju 
dėl tonzilių šalinimo. Reikia 
gydyti ir dažnas slogas, rini
tą, išgedusius. dantis ir kt. 
Tokie įvairūs infekcijos židi
niai peršalus greitai sudaro 
sąlygas susirgti reumatu, o 
Ši liga pakenkia širdį.

Specialaus dietinio režimo 
labiausiai reikia laikytis ser
gant ateroskleroze, hiperto
nine liga.

Pasireiškus kraujo apyta
kos nepakankamumo požy
miams, visų pirma būtina 
mažiau vartoti visų pagrindi
nių medžiagų (baltymų, ang
liavandenių ir riebalų), taip 
pat mažiau skysčių ir drus
kos. Sergant ateroskleroze, 
reikia mažiau vartoti riebalų 
(50-60 g parai). Dvi trečią
sias jų turi sudaryti augali
niai riebalai—kukurūzų, so
jų, saulėgrąžų aliejai.

Hipertonine liga sergan
tiems neleistina vartoti ner
vų sistemą dirginančių mais
to medžiagų—stiprios arba
tos ir kavos, prieskonių, aš

kūrinių, apžiūrėjome muzi
kos instrumentus—-smuiką, 
triūbas, klarnetus—kuriais 
XVI a griežė pats Bachas. 
Nuo sienų šventenybe dvel
kė klasiko portretai, po ku
riais dailiai išdėstyti gulėjo 
jo ranka rašyti kūriniai.

Šiame mieste daugelis vie
tų susisieja su didžiuoju baž
nyčios reformatoriumi M. 
Liuteriu, kovojusiu su Ro
mos patvaldyste. Visa tai 
vaizdingai išreikšta doku
mentais ir paveikslais Liute
rio muziejuje. Lankantis 
Vartburgo pilyje, apžiūrėjo
me reformatoriaus koplyčią, 
jo celę, kurioje 1541 metais, 
imperatoriui Karoliui V už 
paskelbtas tezes, buvo nuro
dyta Liuterį suimti. Čia jis 
riterio Jorgos vardu slapstė
si, čia jis su savo komenta
rais į vokiečių kalbą išvertė 
bibliją, čia pradėjo bažnyčios 
reformą, paneigdamas atlai
dus, šventuosius, kunigystės 
sakramentus. Išstojo iš 
augustijonų vienuolyno, ve- 

[ dė vienuolę ir įvykdė krikš
čionybės reformaciją.

Paskutinę viešnagės dieną 
Lietuvos pasiuntiniai buvo 
pakviesti Erfurte į šeimas. 
Su rašytoju R. Pakalniškiu 
svečiavomės pas H. ir L 
Klausus, gyvenančius Vil
niaus gatvėje Nr. 16. Jų 
namas, kaip ir daugelis ap
linkui, naujos statybos, dau
giaaukštis. Butas iš trijų 
kambarių, gana skoningais 
baldais, knygų spintomis ir 
gėlių dekoratyvinėmis siene
lėmis apstatytas. Miegama
jame—seifas, kuriame talpi
nami medžioklės ir žvejybos 
reikmenys.

Klausai turi automašiną, 
sodą su namuku netolies Er
furto, abu baigę aukštuosius 
mokslus, mėgsta keliones ir 
draugystę. Netgi jų vienuoli
kametė dukra Heikė susira
šinėja Su Vilniaus 40-sios 
vidurinės mokyklos mokine 
Rasa Vintyte. Viską puikiai 
žino apie Vilnių.

— Kviečiame į svečius,— 
atsisveikinant pakvietėme.

— Atvažiuosime, būtinai 
atvažiuosime. Su savo maši
na,—pažadėjo Honemanas ir 
Irmtraudė Klausai.

Šitaip gimsta graži tautų 
draugystė.

trių užkandžių, rūkytų mais
to produktų, alkoholio. Drus
kos turėtų pakakti 10-15 g 
parai. Nerekomenduotina 
valgyti gyvulinių riebalų.

Labiausiai širdį alina alko
holis. Nustatyta, kad dažnai 
išgeriantiems išsivysto mio- 
kardiopatijos, vadinamoji 
“alkoholinė širdis.” Tokia ji 
tampa dažniausiai 30-45 me
tų amžiuje, kai žmogus yra 
pats darbingiausias. Dėl al
koholio širdies raumeniui rei
kia daugiau deguonies, o 
kraujagyslių sienelės pa- 
burksta, ypač jei yra prasi
dėjusi aterosklerozė, pralei
džia mažiau kraujo, tuo pačiu 
ir deguonies. Dėl to gali 
staigiai sutrikti širdies rit
mas, netgi ištikti mirtis.

Be aterosklerozės, reuma
to, miokardo infarkto, hiper
tonijos, nutukimo, skydliau
kės ligų, turime pripažinti 
labai aršiais širdies priešais 
alkoholį ir rūkymą.

Jei tausosime širdį—kovo
sime su infekcijos židiniais, 
saikingai maitinsimės, ne
piktnaudžiausime alkoholiu, 
nerūkysime, būsime taktiški 
su bendradarbiais,- šeimos 
nariais—geresnė bus mūsų 
savijauta, būsim darbingesni 
ir linksmesni.

Elena Puodžiūnienė
Medicinos mokslų daktarė

Palmira Cygaitė
Medicinos mokslų kandidatė

LAISVĖ

KRISLAI IŠ LIETUVOS
L. ANTANAITIS

1. Spalio revoliucija ir JAV | 
literatūra bei žurnalistika ,

Taip pavadinta mokslinė! 
konferencija ruošiama: 
Maskvoje, M. Lomonosovo i 
universitete. Joje dalyvautiI 
pakviesti amerikanistikos 
specialistai iš tarybinių res
publikų ir miestų, jų tarpe iš 
Vilniaus universiteto.

Konferenciją sudarys ketu
rios sekcijos: tai leis aprėpti 
platų klausimų, problemų ir 
temų ratą.

Pirmosios sekcijos—“JAV i 
žurnalistika ir Didžioji Spalio • 
socialistinė revoliucija” — 
pranešimai nagrinės pir
miausia, JAV komunistinės 
spaudos atsiradimo, formavi
mosi ir raidos klausimus. 
Specialūs tyrinėjimai skirti 
parodyti, kokia aštri ideolo
ginė kova JAV žurnalistikoje 
susiklostė dėl Spalio revoliu
cijos, jos įvykių ir reikšmės. 
Į šios sekcijos tematiką' 
įtraukti iš šiuolaikinės JAV j 
spaudos klausimai. Jų tarpe I 
tokie, kaip antikomunizmo ir 
antisovietizmo kritika pažan
giojoje amerikiečių žurnalis
tikoje ir publicistikoje.

Antroji sekcija—“JAV li
teratūra ir šiuolaikinis pa
saulinis revoliucinis proce
sas.” Jos eilė pranešimų lies 
socialistinių idėjų sklidimą 
XI a. pabaigos ir XX a. 
pradžios amerikiečių litera
tūroje. Pranešėjai taip pat 
aptars Spalio revoliucijos 
įdėjų įtaką JAV literatūrai. 
Numatyta, kad šioje sekcijo
je bus plačiai svarstomi so- į 
cialistinio realizmo klausimai j 
amerikiečių literatūroje.

Tarybinė bei užsienio šalių | 
pažangioji kritika daug dė
mesio skiria amerikiečių lite
ratūrai, įvairioms jos sro
vėms, rašytojų kūrybai.

RUDENS IŠVYKA
Mieloji Ieva!

Dėkoju už atsiųstą leidinį, 
kuriame pavaizduota Jūsų 
visuomeninė veikla. Gražiai 
sudarytas—kuklus, bet daug 
pasakantis. Nuotraukose 
daug pažįstamų veidų.

Papasakosiu apie save. 
Rugsėjo 9-13 d. lankiausi 
Alytuje ir Užbalių kaime, 
netoli miesto. Ten buvo 
draugiškas pobūvis—minėjo
me kraštotyrininko
Petro Dumbriausko 80 metų 

jubiliejų
Iš Alytaus atidundėjo pil

nas autobusas Sodininkų 
draugijos gėlininkų sekcijos 
narių su apylinkėje garsiais 
muzikantais Karpuškomis 
(vyras groja smuiku, žmona 
—akordeonu).

Kluone tarp šalinių ant 
grendymo buvo padengti du 
ilgi stalai. Stalo “komendan
te” išrinkta gydytoja Ingele- 
vičienė, itin sąmojinga mote
ris. Daug kas kalbėjo, sveiki
no jubiliatą P. Dumbliauską. 
Kalbėjau ir aš.

Iš tikrųjų yra kas pasakyti 
apie Užubalių valstietį, turė
jusį 7 ha ūkelį, bet per savo 
gyvenimą sukaupusį didžiulę 
lietuviškų knygų biblioteką, 
o taip pat daugybės laikraš
čių ir žurnalų komplektų 
kolekciją.

P. Dumbliauskas kraštoty
rininkas. Jis turi didelę 
paukščių, žvėrių bei žvėrelių 
iškamšų rinkinį, o taip pat 
įvairių kaimo buities daiktų, 
monetų, pinigų popierinių, 
dokumentų kolekcijas. Iš vi
so to sudarytas jo kraštotyri
nis muziejėlis. Atsiliepimų 
knygoje yra įrašų iš visos 
Lietuvos, net iš Latvijos, 
Baltarusijos, Leningrado ir 
kitų vietų ekskursijų ir pa
vienių asmenų.

Čia būvota ir užjūrio bro
lių.

Artūras Petriką 
Dumbliauską nufotografavo 

ir atsiuntė nuotrauką, kuri

I 1 “JAV literatūra tarybiniame 
literatūros moksle ir užsienio 
pažangiojoje kritikoje”—taip ; 
pavadinta konferencijos tre
čioji sekcija.

Speciali sekcija įvairiais 
požiūriais nagrinės tarybinės 
ir amerikiečių literatūros ry
šius. Pranešimuose bus nu
šviečiamas tarybinių rašyto
jų knygų leidimas Jungtinė
se Amerikos Valstijose; taip 
pat amerikiečių literatūros 
leidimas Tarybų Sąjungoje ir 
kiti klausimai.
2. Istorijon įrašyti vardai

Žemaitijoje, Skuodo rajo
ne, prie Mačiūkių aštuonme
tės mokyklos pastato prikal
ta memorialinė lenta:

“1946 metais buržuaziniai Į 
nacionalistai nužudė Šlikti- j 
nės pradinės mokyklos mo- Į 
kytoją komjaunuolę Petrę į 
Pūkely tę.” !

Kilusi iš gausios žemdirbio 
šeimos, ji per vargus ir 
atkaklumą prasimušė į moks
lus. Karo metais baigė Skuo
do gimnaziją ir pradėjo kai
mo mokytojos kelią gimtojo
je Žemaitijoje. Liaudies švie
tėjos darbe ji pasiliko ir po 
karo. Jauna mokytoja tvirtai 
pernešė pokario nepriteklius 
ir sunkumus. Ji nepabūgo 
Tarybų valdžios priešų, ku
rie jai grasė ir žadėjo kerštą.

Petrė Pukelytė mokė vai
kus pažinti pirmąją raidę ir 
skaičių, mylėti tėvynę ir 
liaudį. Priešai už tai atkerši
jo tarybinei patriotei. Gin
kluoti buržuaziniai naciona
listai 1946 m. gegužės 27 d. 
per egzaminus įsiveržė į 
klasę ir išsivedė mokytoją. 
Netoliese mokyklos ją nužu
dė. Ji taip ir nespėjo išegza
minuoti savo ketvirtokų, bet 
išlaikė savo gyvenimo egza- 

matoma muziejaus lentyno
je.

P. Dumbliausko sodyba 
nuostabiai puošni: čia daugy
bė įvairiaspalvių gėlių. Kar
pytų krūmų alėjos. Sodybą 
gaubia aukštos eglės. Sodas. 
Visa tai šeimininko rankomis 
pasodintą.

Patsai P. Dumbliauskas— 
pažangus žmogus. Jį prisi
menu dar iš tų laikų, kai 
lankiau Alytaus gimnaziją. 
Jis prisidėjo prie kooperaty
vų kūrimo Alytaus mieste, 
dalyvavo Lietuvos Jaunimo 
sąjungos, laisvamanių vei
kloje. Kol Lietuvoje buvo 
demokratinė santvarka, jisai 
per seimų rinkimus vedė 
agitaciją prieš klerikalines 
partijas, skleidė pažangias 
idėjas.

Ką aš veikiu? Taip, per 
porą metų neišėjo mano nė 
viena nauja knyga. Bet atei
nančių metų “Vagos” leidyk
los planuose jau numatyta 
išleisti naują mano atsimini
mų knygą.

“Žmonės, kuriuos 
pažinojau.”

Be to, neseniai tai pačiai 
leidyklai įteikiau rankraščius 
dar vienai knygai, kurion 
sudėjau savo literatūros kri
tikos straipsnius ir recenzi
jas ir pavadinau “Minties 
vingiai.”

Kiekvieną kartą
Stebina Alytaus miesto 

augimas
Jeigu 1933 m. Alytuje 

buvo apie 7 tūkstančius gy
ventojų, tai dabar net 50 
tūkstančių! O kiek tų fabri
kų, gamyklų. Čia rasi iš 
kiekvieno Dzūkijos kaimo po 
kelis ir keliolika žmonių įsi
kūrusių. Sutraukė išsiplėtusi 
pramonė.

Taigi grįžau kupinas malo
nių įspūdžių.

Linkiu viso geriausio Jums 
ir visiems laisviečiams!

Julius Būtėnas
1977.IX.15

3-IAS PUSLAPIS

Daugiau kaip 400 tapybos skulptūros, grafikos darbų 
eksponuojama Vilniuje atidarytoje respublikinėje vaizduo
jamojo meno parodoje, skirtoje Didžiojo Spalio 60-mečiui.

Nuotraukoje: vienoje Vilniaus Dailės parodų rūmų 
ekspozicijos salių. . G. Svitojaus nuotrauka

miną —parodė ištikimybę 
liaudžiai ir ją patvirtino gy
vybės kaina.

Ne vienoj Lietuvos vietoje 
—paminklų ar antkapių ak
menų, atminimo lentose ar 
stenduose—rasime įrašytus 
žmonių kaimo inteligentų— 
liaudies švietėjų vardus. Jie 
krito nuo buržuazinių nacio
nalistų rankos šio karo me
tais ir pokario klasių kovoje.

Daug šių patriotų vardų 
iškėlė Lietuvos žurnalistai, 
knygose ir spaudoje aprašę 
jų taurų gyvenimą ir darbą. 
Apie mokytoją Petrę Pūke
ly tę pasakojama P. Želvio 
knygoje “Netylėsiu,” nese
niai išleistoje Vilniuje. Ir ne 
tik apie ją vieną.

Knygoje dokumentinių 
apybraižų forma aprašyta 
dar šešiolika žuvusių kaimo 
mokytojų, pionierių vadovų. 
Tai—E. Nistelytė, B. Dap
kus, T. Stalmokaitė, Z. 
Kelpša, I. Erčius, A. Jonu
šaitė, K. Leliūnas, T. Sta- 
šauskaitė, S. Remeikaitė, S. 
Janavičius, M. Kareiva, J. 
Bosas, G. Lidiūnaitė, A. Se- 
glickaitė, J. Breikštas, Z. 
Keturauskas.

Daugelis iš jų teturėjo po 
18-20 metų, bet jau buvo 
subrendę savo įsitikinimuo
se, pasirinkę gyvenimo kelią 
su liaudimi, su lietuvių tau
ta, pasukusia į socializmą. 
Jie buvo iš tų jaunosios 
kartos kaimo inteligentų, ku
rie atvirai, drąsiai, ištikimai 
kovojo už Tarybų valdžios 
įtvirtinimą Lietuvoje. Jie 
dirbo savo tautos švietimui, 
jos vaikų ateičiai, jos labui ir 
gerovei. Buržuaziniai nacio
nalistai, vadinęsi lietuviais, 
degė pikta neapykanta 
tiems, kurie buvo su liaudi
mi, su Tarybų valdžia. Hitle
rinės okupacijos metais jie 
mirtimi keršijo tarybiniams 
patriotams. Povakariu iš pa
salų, naktimis, pasitykoję jie 
žudė savo tautiečius, stoju
sių įtvirtinti socialistinę san
tvarką Lietuvoje. Nuo priešų 
žuvo ir dešimtys liaudies 
švietėjų, paskyrusių savo 
gyvenimą kjjniam mokytojo, 
pedagogo pašaukimui. Jų 
vardai įrašyti istorijon. Jų 
atminimas visada gyvas.
3. Mes —nuo plūgo . . .

Kiekvienais metais Lietu
voje skiriama Žemaitės pre
mija už geriausius kūrinius 
kaimo gyvenimo temomis. 
Šiemet Žemaitės laureatu 
tapo žinomas rašytojas—dra
maturgas, prozininkas, vaikų 
literatūros kūrėjas Kazys 
Saja.

Su juo susipažinti yra tu
rėję progos ir Amerikos Lie
tuviai. Rašytojas yra viešė
jęs Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Premijos įteikimo 
iškilmėse K. Saja, papasako
jo, kaip jo kūriniai padėjo po 
kelių dešimtmečių “susirasti” 
brolį . . . Amerikoje.

Likimas abu našlaičius Sa
jos išskyrė pačioj vaikystėj 
—dar prieš šį pasaulinį karą. 
Nuo tada vienas apie kitą 
nieko nežinojo. Kai 1958 m. 
Vilniuje buvo išleistas K. 
Sajos apsakymų rinkinys 
“Klumpės,” ta rašytojo kny

ga pasiekė ir Jungtines 
Amerikos Valstijas. Ji pa
kliuvo ir pas ten gyvenusį ' 
Apolinarą Sają. Beskaityda
mas tuos apsakymus jis daug 
ką atpažino iš savo vaikys
tės .. .

Tarp brolių prasidėjo susi
rašinėjimas—pagaliau po 
daugiau kaip dvidešimties ' 
metų jiedu vėl susitiko—šį 
kartą Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Knyga suvedė 
brolius. Štai kaip esti su 
spausdintu žodžiu. Apie jo 
reikšmę, apie jo augimo dir
vą ir gelmes K. Saja rašė:

— Gal ir be reikalo mes 
protarpiais paaimanuojam, 
kad lietuvių literatūroje te
bevyrauja kaimo tematika. 
Jeigu norime suvokti save ir 
savo liaudį, pasimokyti iš 
tūkstantmetės protėvių pa
tirties, įausti savo darbus į 
tautos audžiamą margąjį raš
tą, mes—pabrėžė rašytojas, 
—turime dažniau atsigręžti j 
tą dirvą,, kur liko įsmeigtas 
plūgas, ar į tą pastogę, kur 
išvažiuodami pakabinome 
dalgį.” ■ ■ ' 1

............... (>
4. Littimero tragedijos 

sukaktis , . .,
Kapitalistai ir jų idiologai 

nuo seno mėgsta postringau
ti apie žmogaus teises, dėtis* . 
netgi jų gynėjais. Bet jų 
kalbos ir žodžiai visada sky-į 
rėsi nuo darbų.

Kapitalistams rūpi ne žmo
giškumas ar įstatymai, o 
pelnai. Jeigu tik kur paliečia
mi jų interesai, jie nesiskaito - 
nei su įstatymais, nei su 
paprasčiausiu žmogiškumu. 
Istorija daug sykių parodė 
šią vilkišką kapitalizmo pri
gimtį.

. . . Tai atsitiko 1897 m. . 
rugsėjo 10 d., prieš 80 
metų. Pennsylvanijoje, neto
li Hazletono, prie Littimero 
kaimelio. Sustreikavę šių • 
apylinkių angliakasiai ramiai 
žygiavo į Littimerą pakviesti . 
darbo draugų, kad ir jie 
prisidėtų prie streiko ir rei
kalavimų. Luzernės šerifas 
Martinas su ginkluotu būriu 
užpuolė angliakasius ir ėmė 
juos šaudyti. Žuvo daugiau 
kaip 20 žmonių, jų tarpe 5 
lietuviai, apie 50 buvo su
žeista.

Šerifo ir jo bendrų įvykdy
ta žmogžudystė buvo atviras 
ir akivaizdusis nusikaltimas. 
Prieš įstatymus, žmogaus 
teises ir žmogiškumą. Bet 
Pennsylvanijos valdžia nesiė
mė priemonių nubausti nusi
kaltėlių. Amerikiečių laikraš
čiai palaikė žudikus, visaip 
šmeiždami angliakasius “fo- 
reignerius.”

Ilgai vilkinus bylą, paga
liau 1858 m. pradžioje buvo 
suruoštas Martino ir jo sėbrų 
teismas Wilkes Barėje. Ir 
kas pasirodė? Žudikai buvo 
“išrasti nekaltais” ir išteisin
ti. Kapitalistinis teismas gy
nė ne tiesą, ne žmogiškumą, 
ne skriaudžiamą žmogų, o 
angliakasyklų savininkų inte
resus.

Lattimero tragedija kalti
na kapitalizmą ir antihuma
nišką prigimtį bei esmę.

L. Antanaitis
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Jo svarbiausias “Mūsų 
žodžio” etapas

Apie Vilų Belų būtų galima 
dar daug kų pasakoti. Bet 
visko neišpasakosi. Vila Belą 
turi įsimenančių praeitį. 
Kaip ir kiekvienas proletarų 
miestelis.

Dar norisi prisiminti faktų, 
apie kurį mažai kas žino ir 
kuris Vila Belai teikia gar
bės.

1933 metais BKP Lietuvių 
frakcija vėl ėmėsi žygių leisti 
laikraštį (vietoj policijos su
doroto “Darbininkų žodžio”). 
Pogrindyje įrengti spaustu

vę ir joje redaguoti, rinkti ir 
spausdinti Frakcijos vadovy
bė įpareigojo Albinų Kynų.

A. Kynas būdavo dažnas 
svečias mūsų barakėlyje, su 
mano tėvu ir manimi jis 
artimai draugavo. Tad jis 
mudu su tėvu ir įtraukė į 
darbų “Mūsų žodžio" spaus
tuvei įrengti. Ypač didelis 
šio reikalo entuziastas pasi
rodė mano tėvas, kuris jau 
turėjo pogrindžio veiklos pa
tyrimų, atsivežtų iš Lietu
vos. Jis A. Kynui pasiūlė 
mūsų kiemo skardyje iškas
tam tunelyje įrengti spaustu
vę. Ji būtų tiesiogine prasme 
pogrindyje, tiksliau, pože
myje, su kruopščiai užslėptu 
įdėjimu, su namudinės kon
strukcijos garso izoliacija, su 
slaptai į kalno paviršių išves
ta orlaide. Žinoma, tai būtų 
buvusi ne visai ideali patal
pa. Rūsys lieka rūšimi. Neiš
vengsi viskų ėdančios drėg
mės, ten dirbsi nematyda
mas saulės spindulėlio, kvė
puodamas orų kone be de
guonies. Taip apsikasti že
mės gelmėse reiktų tiktai 
juodžiausios reakcijos siautė
jimo metu.

Spausdinamųjų rankinę 
mašinų vokiečių firmoje 
(tarp kitko, nacistinėje!) nu
pirko A. Kynas, apsimetęs 
vokiečiu ir užmiesčio spaus
tuvės savininku. Svarbiausia 
ir sunkiausia užduotis—tų 
mašinų paimti iš parduotu
vės. Reikėjo susirasti sunk
vežimį, kurio šoferis būtų 
žioplelis, perdaug nesidomė-

Dainininkės Giedrės Kaukaitės įspūdžiai iš 
viešnagės Jungtinėse Valstijose

Tik dabar mus pasiekusiame savaitraštyje “Literatūra ir 
Menas” iš liepos 9 d. skaitome žymiosios Tarybų Lietuvos 
dainininkės Giedrės Kaukaitės iš Jungtinių Valstijų 
parsivežtus įspūdžius, pateiktus korespondentui. Iš įspū
džių duodasi suprasti, kad dainininkė savo viešnage yra 
labai patenkinta. Giedrė sako:

— Viešnagėn į JAV vykau 
drauge su savo vyru režisie
rium A. Žebriūnu. Kiekvie
nas turėjome savo tikslų: 
aš—dainuoti, jis—demons
truoti lietuviškų kino miuzik
lų “Velnio nuotaka.” Koncer
tavau įvairiuose Amerikos 
miestuose: Los Angeles, San 
Francisco, Chicagoje, New 
Yorke, Hartford, Bostone.

Visada su nekantrumu lau
kiu naujos publikos. Įdomu, 
kaip ji tave sutiks, ar priims 
kaip savų, ar per tas porų 
valandų ir liksi tik sve
čias . . . New Yorko salėje 
“Carnegie Recital Hali’ pir
moje programos dalyje dai
navau klasikų—Dž. Verdžio, 
S. Guno, Dž. Pučinio operų 
arijas bei G. F. Hendelio 
kūrinius. 0 antrojoje surizi
kavau padainuoti apie dešim
tį (be akompanimento) savo 
močiutės dainų. Po žemaitiš
kų “Vai, Jozi Jozieli” ir “Vai, 
vuolunge vuolungėle” skam
bėjo dzūkiškos “Sėjau rūtų,” 
“Neduok motula,” “Oi tu 
kasela” ir kitos. Po šių pa
prastų lietuvių liaudies dainų 
salėje įsiviešpatavo tyla, ir 
tik po geros minutės su
griaudėjo aplodismentai. At
virai pasakius, tokios reakci
jos aš tikrai nesitikėjau. Tai
gi autentiška, kerinti savo

VILA BELOS PRIEMIESTIS
1 Pabaiga iš praeito num.| 

tų technika, nesmalsautų, kų 
gabena. Toks šoferis suras
tas (kažkokios religinės sek
tos maldininkas, moldavas). 
Dabar belieka sugalvoti de
talų, stropų sumėtymo planų 
gabenant mašinų per miestų. 
To plano autoriai buvo A. 
Kynas ir mano tėvas.

. . . Moldavo sunkvežimis 
sustojo prie magazino Flo- 
rencijo de Abreu gatvėje. A. 
Kyno čia būta prieš porų 
valandų ir patvarkyta, kad 
pirkinio pasiimti atvyks jo 
“darbininkai,” atseit, mano 
tėvas ir šoferis. Firmos kro
vėjams padedant, sunkioji 
dėžė bematant buvo įkelta į 
kėbulų ir sunkvežimis nulėkė 
į tolimų Vila Anastasijo prie
miestį. Tėvas sėdėjo ne kabi
noje šalia vairuotojo, o kėbu
le, iš kurio galėjo laisvai 
stebėti, ar kas nesiveja, ar 
neseka įtartinas automobilis.

Vila Anastasijoje spausdi
namoji buvo iškrauta darbi
ninkų gyvenamoje, negrįstoj 
gatvėje, kiemelyje prie Juo
zo Budreikos buto. Tos die
nos pavakary Budreikių šei
ma turėjo persikelti į prie
šingų miesto dalį, į Vilų Belų.

Pervežti Budreikų kraus- 
tulius jau atvyko kitas sunk
vežimis. Spausdinamoji ma
šina visiškai pasislėpė tarp 
baldų, puodų, čiužinių, narvo 
su kudakuojančiomis, išgąs- 
dintomis vištomis . . . Ope
racijoje nuo Budreikų kieme
lio dalyvavau ir aš.

Vakarėjant leidomės sker
sai San Paulo. Miesto centre, 
nepertoliausiai nuo žvalgy
bos būstinės Guzmoens gat
vėje, mūsų “Ševroletas” stai
ga sustojo. Mudu su tėvu jau 
ėmėm laukti, kada policija 
apsups! Bet, pasirodė, kad 
išties įvyko mažas gedimas, 
kurį šoferis sutvarkęs vėl 
įjungė motorų.

Vila Beloje, jau sutemus, 
krovinį palikome pas Feliksų 
Cypų, prie kurio namelio 
tomis dienomis vyko priesta
to statyba. Buvo palaukta 
keletas dienų, ar, kartais, 
neišlįs sekliai. Kai pasirodė, 
kad viskas slenka normaliai, 

archaiškumu lietuvių liaudies 
daina neprarado žavesio ir 
gali jaudinti netgi labai daug 
mačiusių publikų. Po koncer
to vietos muzikai sakė: “Vi
sai netikėtai išgirdome gry
nų lietuviškų dainų. Mes 
pasiilgome tų šaknų, iš kurių 
išauga tikras nacionalinis 
menas. Kažkodėl atvykstan
čių koncertuoti į JAV mūsų 
tautiečių repertuare skamba 
vis tos pačios “Kur bakūžė 
samanota,” “Lietus lynojo” ir 
kt. Su malonumu klausomės 
B. Grincevičiūtės įdainuotų 
autentiškų lietuvių liaudies 
dainų.”

Koncertuose taip pat atli
kau kompozitorių R. Zigai- 
čio, V. Kairiūkščio, K. Brun- 
dzaitės, F. Bajoro dainas. 
JAV gyvenanti dailininkė Z. 
Sodeikienė sukūrė piešinius 
F. Bajoro “Sakmių siuitos” 
temomis. Po koncerto ji pa
sakė, kad, išgirdusi K. Brun- 
dzaitės “Dvi raudas” ir F. 
Bajoro variacijas lietuvių 
liaudies dainos “Ugdė motu
tė” tema, gimė nauji kūrybi
niai sumanymai.

Atskirai reikėtų kalbėti 
apie koncertmeisterius, tal
kinusius man JAV. Los An- 
džele akompanavo ispanas R. 
Harera. Dėl to aš į programų 
įtraukiau M. de Faljos Sep

dėžė su spausdinamųja dar 
kartų atsidūrė dėl visa ko 
pas naujai beįsikuriančius 
Budreikus. Tiktai po to ji 
buvo tamsių naktį į mūsų 
barakėlį pergabenta. Čia mu
du su tėvu jų sumontavom ir 
išbandėm. Mašina veikė kuo 
puikiausiai.

Prieš pat įrengiant minėtų
jų slėptuvę tunelyje A. Ky
nas mums pranešė, kad nuo 
šio sumanymo atsisakoma ir 
liepė “keptuvę,” kaip mes 
slapčia vadinom, vėl išardytų 
užkalti dėžėje ir laukti nuro
dymų.

Po kokios savaitės atėjo 
nurodymas, kad tokių tai 
dienų ir tokių tai valandų 
prie mūsų barakėlio atva
žiuos sunkvežimis ir nepažįs
tamas žmogus mašinai išsi
gabenti. Atvykęs draugas 
(vėliau paaiškėjo, kad tai 
būta Petro Valento) turėjo 
mums pasakyti slaptažodį: 
“Atvykau pasiimti keptu- • M ves.

Mes padėjom “keptuvę” 
įkelti sunkvežimin.

Taip baigėsi spausdinamo
sios “Mūsų žodžio” mašinos 
kelionės pirmieji ir pagrindi
niai etapai. Iš Vila Belos ji 
jau nukeliavo tiesiai į konspi
racinį namų Vila Gilermė 
priemiestyje.

. . . Prabėgo keletas metų. 
Kartų besikalbant su Juozu 
Budreika, tėvas prisiminė jo 
persikėlimų iš Vila Anastasi- 
jos ir paklausė:

— Juozai, ar tu žinojai, 
kas buvo toj dėžėj?

— Kaipgi, nutuokiau,—at
sakė šypsodamasis Juozas.— 
Aš iškart supratau, kad ten 
turėjo būti kažkas labai slap
to. Ir nudaviau, jog nieko 
neišmanau, nieko neži
nau . . .

— 0 jeigu mus būtų polici
ja sulaikiusi, kaip tu būtumei 
laikęsis?

— Taip ir būčiau sakęs: 
nieko neišmanau, nieko neži
nau! . .

tynias ispanų liaudies dainas 
Z norėjau pajusti tikrų ispa
niška koloritų. Ypač aukštos 
muzikinės kultūros buvo pia
nistas A. M. Prižgintas, 
akompanavęs New Yorke ir 
Bostone. Visų koncertų pir
mosios dalys man buvo rim
tas egzaminas. Regis, jis 
pasisekė gerai, nes spauda 
aplankiai atsiliepė apie kon
certus.

Po įdomių kelionių visada 
vėl pasineri į daugybę darbų. 
Vos grįžus, su didžiuliu ma
lonumu padainavau savo 
mėgstamiausių partijų Dž. 
Pučinio operoje “Madam 
Butterfly.” Šiuo metu ruošiu 
Katrytės vaidmenį J. Juze
liūno operoje “Sukilėliai,” re
čitalį, koncertus su L. Digriu 
bei Lietuvos kameriniu or
kestru, laukia gastrolės po 
RTFSR ir 1.1. Darbai niekad 
nesibaigia.

LAISVĖ

Gražus Ignalinos krašto kampelis

NETEKOME SKAISČIOS SIELOS ŽMOGAUS

JUOZĄ TATORĮ PRISIMINUS
PROFESORIUS J. PETRAITIS

Juozas Tatoris gimė 1905 
metų rugpjūčio 31 dieną 
Biržų rajono Ubiškių kaimo 
valstiečio šeimoje. 1928 me
tais baigė Biržų gimnaziją. 
Čia mokydamasis, priklausė 
pažangiųjų moksleivių “auš
rininkų” organizacijai ir buvo 
tos organizacijos aktyvus na
rys.

1928 metų rudenį J. Tato
ris įstojo mokytis į Žemės 
ūkio akademijos Dotnuvoje 
žemės dirbimo sekciją ir iki 
1932 metų gruodžio 31 die
nos išklausė sekcijoje visų 
dėstomų disciplinų kursą. 
Studijuodamas J. Tatoris 
priklausė Akademijos pažan
giųjų studentų mūsų organi
zuotam Liaudies frontui, pa
vadintam “Kultūros” būre
liu, ir buvo jo aktyviu nariu. 
“Kultūros” būrelio tikslas 
buvo kova prieš klerikalizmą 
ir fašizmą, už demokratiją 
bei socializmą. Drauge su 
kitais “Kultūros” būrelio na
riais tas idėjas skelbė J. 
Tatoris studentų, valstiečių 
ir darbininkų tarpe.

Prisilaikant tuometinio Že
mės ūkio akademijos statuto, 
išklausęs kursą ir išlaikęs 
visus semestrinius egzami
nus, studentas privalėjo at
likti metinę gamybinę prak
tiką akademijos nurodytame 
ūkyje, dirbdamas visus že
mės ūkio darbus (tame tarpe 
ir gyvulių priežiūrą). Išklau
sęs Žemės ūkio akademijos 
Žemės dirbimo sekcijoje dės
tomų disciplinų kursą, J. 
Tatoris atliko metinę gamy
binę praktiką, atliko karinę 
prievolę, išlaikė valstybinius 
egzaminus; parašė ir apgynė 
diplominį darbą.

J. Tatorio tėvai buvo ne
turtingi ir nepajėgė pilnai 
išlaikyti sūnų-studentą. To
dėl jam reikėjo “uždarbiau
ti,” kas labai trukdė moky
mąsi. Tuometinė Lietuvos 
fašistinė valdžia nelepino 
tarnybomis “Kultūros” būre
lio narių. Reikėjo gerokai 
padirbėti ir darbu įrodyti, 
kad esi visai geras specialis
tas—ir tik tada galėjai kil
ti ... ir tai ne visuomet. 
Kada reikėdavo paliuosuoti 
vietą įvairiems Tiškams, 
Meiliūnams, Globiams ir ki
tiems Smetonienės favori
tams, paaukodavo geriausią 
specialistą. Tiesa, panašių 
lykų buvo Lietuvoje visais 
laikais prie visų valdžių. To
dėl nenuostabu, kad studi
juodamas ir po studijų baigi
mo J. Tatoris kurį laiką 
tarnavo buhalteriumi Dotnu
vos Smulkaus kredito drau
gijoje.

Atlikęs karinę prievolę, 
metinę gamybinę praktiką ir 
išlaikęs diplominius egzami
nus, 1937 metų sausio 1 
dieną J. Tatoris įstojo dirbti 
agronomu į Kėdainių lengvų
jų arklių valstybinį žirgyną. 
Nuo 1937 metų rugsėjo 1 

dienos mokytojavo Raseinių 
žemės ūkio mokykloje.

Tuo metu valstiečių tarpe 
agronomo autoritetas buvo 
didelis, ir ne tik valstiečių. 
Dvarininkai ir kiti turtingieji 
(tame tarpe ir kunigo-irgi 
dvarininkas) savo dukteris 
mielai piršdavo agrono
mams, ir ne vienas agrono
mas vedė turtingą žmoną, 
gaudamas pasogos žymų tur
tą (didelį ūkį, gerą namą, 
daug pinigų). J. Tatoris ne
priklausė prie tokių. Jis vedė 
iš meilės jauną, gražią, ne
turtingą mergaitę.

1940 m. rugsėjo 1 dieną, 
jau tarybinio Žemės ūkio 
ministro M. Mickio įsakymu 
J. Tatoris buvo paskirtas 
Belvederio Viduriniosios pie
nininkystės mokyklos direk
toriumi, bet vokiškųjų oku
pantų lietuviškųjų pakalikų 
1942 metų vasario mėnesyje 
jis buvo nušalintas nuo di
rektoriaus pareigų ir iki 
1942 metų rugsėjo mėn. 
buvo tos mokyklos dėstyto
ju, o paskui buvo dėstytoju 
Joniškėlio žemės ūkio moky
kloje.

Išvarius iš Lietuvos vokiš
kuosius okupantus, J. Tato- 
rius buvo vėl paskirtas Bel
vederio viduriniosios pieni
ninkystės mokyklos direkto
riumi ir dirbo ten iki 1952 
metų kovo mėnesio, kuomet 
buvo paskirtas Žemės ūkio 
ministro pavaduotoju koksa
gizo reikalams. Panaikinus 
ministro koksagizo reikalams 
etatą, J. Tatoris dirbo LTSR 
Mokslų akademijos Žemės 
ūkio institute iki 1953 metų 
rugsėjo 1 dienos. Nuo tos 
dienos buvo paskirtas Lietu
vos Žemės ūkio akademijos 
rektoriumi.

1957 m. sausio mėnesį jis 
buvo paskirtas Žemės ūkio 
ministro pavaduotoju gyvu
lininkystės reikalams. 1958 
metų rudenį J. Tatoris grįžo 
į Lietuvos žemės ūkio akade
miją vyr. dėstytoju, o nuo 
1960 metų gruodžio mėn.— 
Socialistinių žemės ūkio įmo
nių organizacijos katedros 
vedėju. 1966 metų gegužės 
mėn. jis buvo paskirtas Lie
tuvos žemės ūkio akademijos 
prorektoriumi kvalifikacijų 
kėlimo reikalams. 1972 me
tais J. Tatoris išėjo pensijon 
ir, būdamas personaliniu 
pensininku, dirbo Zootechni- 
jos katedros docentu puse 
etato ir dėstė gyvulininkystę 
buhalterijos specialybės stu
dentams.

1951 metais J. Tatoris 
įstojo nariu į Lietuvos Ko
munistų partiją.

J. Tatoris mėgo mokslinį 
tiriamąjį darbą. Dar būda
mas Belvederio pieninkystės 
technikumo direktoriumi, jis 
pradėjo mokslinį tiriamąjį 
darbą. Jis tyrinėjo Lietuvos 
juodmargių galvijų miršini- 
mo su Lietuvos žalaisiais
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Šviesios ateities vardan
Vilnius. — Tūkstančiai Ta

rybų Lietuvos darbo žmonių 
spalio septyntąją žiūrėjo ir 
klausėsi televizijos bei radijo 
laidų apie TSRS Aukščiau
siosios Tarybos neeilinės 
septintosios sesijos baigia
mąjį posėdį. Jie tapo neuž
mirštamų istorinių akimirkų 
—naujosios TSRS Konstitu
cijos priėmimo liudininkais.

Keturias dienas Maskvoje 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos deputatai svarstė Tary
bų Socialistinių Respublikų 
Sąjungos Konstitucijos (pa
grindinio įstatymo) projektą.

Patriotinis pasididžiavimas 
Tarybų šalies pasauliniais is
toriniais iškovojimais, kon

poveikį produktyvumui: pie
ningumo ir pieno kokybei.
1962 metais jis parašė kan
didatinę disertaciją tema 
“Lietuvos juodmargių galvi
jų mišrinimo su Lietuvos 
Žalaisiais efektyvumas” ir
1963 metais ją apgynė Lie
tuvos žemės ūkio akademijos 
Mokslinėje Taryboje, ir jam 
buvo suteiktas Žemės ūkio 
mokslų kandidato mokslinis 
laipsnis 1964 metais jam 
buvo suteiktas mokslinis do
cento vardas.

Už nuopelnus žmės ūkyje 
1965 metais jam suteiktas 
Lietuvos TSR nusipelniusio 
agronomo garbės vardas. 
Jis apdovanotas ordinais ir 
medaliais.

Po ilgos sunkios ligos 1977 
metų birželio mėnesio 26 
dieną Juozas Tatoris mirė. 
Nustojome ne tik gero admi
nistratoriaus, puikaus peda
gogo, mokslininko, bet dide
lio humanisto, skaisčios sie
los žmogaus, žmogaus, kurį 
M. Gorkis rašė iš didžios 
raidės. Nustojome viršinin- 
ko-administratoriaus, kuris 
buvo administratorius-tėvas, 
kuris kiekvienam darė tik 
gerą, bet niekam nepadarė 
to, ko nenorėjo, kad kitas 
darytų jam. Todėl J. Tatorį 
mylėjo draugai, bendradar
biai, jam pavaldūs specialis
tai, studentai ir visi, kam 
teko su juo susitikti.

• NEPTŪNO AUKOS
Du amerikiečių mokslinin

kai nutarė apskaičiuoti, kiek 
. jūrų ir vandenynų dugne guli 

paskendusių laivų. Naudoda
miesi garsios Loido draudimo 
firmos (Anglija) duomenimis 
ir senovinėmis kronikomis, 
jie nustatė, kad per pastaruo
sius du tūkstančius metų Nep
tūno aukomis tapdavo vidu
tiniškai po 500 laivų kasmet. 
Vadinasi, per pastaruosius du 
tūkstantmečius nuskendo ne 
mažiau kaip milijonas įvai
raus dydžio laivų. Tai reiškia, 
kad maždaug kiekviename 
14 jūrinių mylių kvadrate yra 
po vieną nuskendusį laivą. 

centruotai išreikštais naujos 
TSRS konstitucijos—šio tik
ro tarybinių žmonių pilietinių 
teisių ir laisvių manifesto— 
projekte, karštas pritarimas 
partijos ir tarybinės vyriau
sybės politikai, tokius jaus
mus sukėlė TSKP CK Gene
ralinio Sekretoriaus, Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo Pirmininko, konstituci
nės komisijos Pirmininko 
draugo Brežnevo praneši
mas. Jame nuodugniai išana
lizuota Tarybų valstybės 60 
metų raida, visapusiškai at
skleista brandaus socializmo 
esmė, parodytos neišsemia
mos tarybinės santvarkos jė
gos ir galimybės. Apie tai 
sesijoje kalbėjo deputatai, 
apie tai buvo kalbama darbo
žmonių mitinguose ir susirin
kimuose, kurie, kaip ir visoje 
šalyje, vyko Lietuvos mies
tuose ir kaimuose.

Svarstant naujos TSRS 
konstitucijos projektą, dis- 
kusi jose dalyvavo TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatai— Lietuvos KP Cen
tro Komiteto pirmasis sekre- 

, torius Petras Griškevičius, 
| “Vilniaus statybos” tresto 
dažytojų brigadininkas, so- 

; cialistinio darbo didvyris Pe- 
! tras Šileikis.

Pasibaigus sesijai, Krem- 
I liaus suvažiavimų rūmuose 
įvyko didelis meno saviveik- 

I lininkų koncertas, kuriame 
kartu su visų broliškų respu- 

| blikų pasiuntiniais dalyvavo 
! Vilniaus Universiteto dainų 
i ir šokių liaudies ansamblis.

Spalio septintoji —TSRS 
Konstitucijos priėmimo die- 

Į na paskelbta Tarybų Sąjun- 
| goję visaliaudine švente.

Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės džiaugsmingai pažy
mėjo naujos konstitucijos 
priėmimą. Pasibaigus darbo 
dienai, tūkstančiai vilniečių 
būrėsi miesto aikštėse ir 
skveruose, kur koncertavo 
pučiamųjų orkestrai.

Bendradarbiauja 
universitetai

Daugiau kaip savaitę Tary
bų Lietuvoje viešėjo Braza
vilio Universiteto vadovai. 
Svečiai lankėsi Vilniaus Uni
versiteto fakultetuose, susi
tiko su profesoriais ir dėsty
tojais, susipažino su šios 
aukštosios mokyklos moksli
nio darbo kryptimis.

Tai buvo atsakomasis Kon
go mokslininkų vizitas. Bir
želio mėnesį Brazavilyje lan
kėsi Vilniaus universiteto 
prorektorius docentas Jonas 
Grigonis, fakulteto dekanas 
prof. Povilas Kuris. Tada 
buvo pasirašyta dviejų aukš
tųjų mokyklų draugystės ir 
bendradarbiavimo sutartis. 
Vilniečiai pasižadėjo nusiųsti 
Brazvilio universitetui nacio
nalinius dėstytojų kadrus. 
Vilniaus universitetas kas
met priims į aspirantūrą iki 
trijų aspirantų.

V. Petkevičienė
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KANADOS ŽINIOS
Montreal, Quebec

Įspūdžiai iš kelionės po 
Vakarų Kanadą

J. NARUSEVlClENĖ

KVIEČIAME I SUSIRINKIMĄ
Visus šios kolonijos aldiečius, “Laisvės” skaitytojus ir 

rėmėjus nuoširdžiai kviečiame atsilankyti į susirinkimą, 
kuris šaukiamas 29 d. spalio-October. Labai jau laikas 
mums pradėti rudeninis-žieminis organizacijų darbas.

Apart įvairių reikalų, pranešimų, “Laisvės” vajaus 
apkalbėjimo, turime viltį, kad šiame susirinkime turėsime 
ir keletą svečių iš toliau.

Susirinkimas įvyks, kaip ir anksčiau, toje pačioje 
vietoje—3447 St. Laurens Blvd., arti Sherbrook Str. 
Pradžia 1:30 p. p.

Lauksime skaitlingo atsilankymo.
Kviečia L. L. D. Montrealo kp. Valdyba

Montreal, Que.
GĖDULOS VAKARAS

Neseniai mirusio Jean Pa
re vieno žymiausiu unijos 
veikėjų, ilgamečio pažangaus 
judėjimo puoselėtojo, liūd
nam prisiminimui ir pagerbi
mu ruošiamas paminėjimas 
spalio 21 d., 8 v. v. Vieta — 
“Pierre Dupui” mokyklos 
auditorijoj—2000 Parthe- 
nais Str., arti Ontario Str.

Sį paminėjimą ruošia įvai
rios pažangios organizacijos 
ir etninės grupės. Bus gerų 
kalbėtojų.

NEPAPRASTAS 
PAMINĖJIMO VAKARAS

Visi šios kolonijos darbo 
žmonės yra nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti mitinge, ku
ris ruošiamas Spalio Revoliu
cijos 60 metų sukakčiai pa

minėti. Bus žymių kalbėtojų, 
lengvi užkandžiai ir gėrimai.

Mitingas ruošiamas lapkri
čio 19 d. 8 v. v. Vieta —890 
Jean Talon Str., West.

Kviečiame kuoskaitlingiau- 
siai dalyvauti. Rep.

Toronto, Ont.
L. L. Draugijos Toronto 

kuopa rengia pirmą šio sezo
no parengimą sekmadienį, 
spalio 23 dieną, 2 vai. po 
pietų. Bus rodomas gražus 
filmas. Pertraukos metu da
lyviai bus pavaišinti kavute 
ir užkandžias.

Taipgi galėsite atsinaujinti 
“Laisvę” ir “Vilnį” kitiems 
metams bei užrašyti gimi
nėms į Tarybų Lietuva. Tai 
geriausia jiems dovana.

Kviečiame visus ir visas.
Iki pasimatymo parengi

me. Lauksime. Rengėjai

MONTREAL, CANADA

Mirus

Reiškiame gilią užuojautą sūnui, dukrai, anū
kams Montreale, sesutei U. S. A., giminėms ir 
draugams Tarybų Lietuvoje. Mes liūdime netekę
nuoširdaus draugo.

B. Kvietinskas J. J. Vilkeliai
F. S. Spaičiai Ch. Džekonis
J. Stukas E. Manstavičienė
J. E. Urbanavičiai M. Cekaitienė
A. Einikis A. M. Simijionai
J. S. Čičinskai A. Matiukas

E. Vilkis
*

TORONTO, ONT., CANADA

Mirus

Zigmui Janauskui
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai, gimi

nėms, artimiesiems ir draugams Kanadoje, Ameri
koje ir Lietuvoje.

P. S. Pajuodžiui O. Ragauskienė
B. E. Petroniai O. Balaišienė
J. N. Kisieliai E. Sventickienė
P. V. Mažiliai P. S. Rušinskai
A. E. Byrai J. K. Brogai
J. S. Aleliūnai M. Baltuškienė
S. P. Repšiai J. Murauskas

LONDON ir GRAND BEND

TORONTO, ONT., CANADA

Mirus

Zigmui Janauskui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Bronei ir 

sesutei Janei Naruševičienei, kitiems giminėms ir 
draugams Kanadoje ir Lietuvoje.

Labai apgailestaujame netekus brangaus draugo, 
ilgamečio “Liaudies Balso” darbuotojo ir kovotojo 
už taiką pasaulyje ir už darbininkų reikalus.

A. M. Evoškai 
M. Petkevičienė 
G. A. Palmeriai 
Lukai
A. M. Doveikai

V. Ivanauskas
F. M. Vaivilai
J. E. Arišauskai
O. Pampalienė
T. Lukša

S. L. Chruzanoivič
Hamilton, Ont., lietuviai

[Tęsinys iš praeito num.]

Diena buvo graži, saulėta 
ir šilta, tad buvo įdomu 
dairytis po kalnuotas miškais 
apaugusias apylinkes, prava
žiuojant daugybę ežerų ir 
ežerelių.

Įvažiuojant į Kenorą, pra
važiuoji didžiulę žuvies sta
tulą—tai žuvininkų ženklas. 
Miestukas nedidelis ir mato
mai, didžiumą gyventojų su
daro indėnai.

Pavažiavus už Kenoros, 
užsibaigė didžioji ir gražioji 
Ontario provincija ir prasidė
jo Manitoba, lygumų ir kvie
čių auginimo provincija.

Jau artėjant prie šios pro
vincijos, prasidėjo lygumos, 
ant kurių augo prasti miškai 
ir krūmokšniai. Artėjant 
prie Winipego, kiek tik akis 
užmeta, matyt tik lygūs kaip 
stalas laukai, apsėti javais ir 
kur-ne-kur ūkininkų trobe
siai, apsodinti medžiais ir 
krūmais, kad apsisaugot nuo 
žiemos pūgų ir šiauries vėjų, 
kurie siaučia žiemai atėjus. 
Visi kiti augalai yra prasti ir 
nedideli.

Miestas siekia apie 
1,000,000 gyventojų. Yra 
daugelis ūkrainų kilmės gy
ventojų, yra lietuvių anksty
vesnės kartos ir po Antrojo 
karo atvykusių nemažas 
skaičius. Daugelis mūsų bu
vo nenuvežti į tą provinciją 
ūkio darbams, bet nenorėda
mi dirbt ar gyvent ant ūkių, 
persikėlė ne į didesnius 
miestus.

Miesto gatvės švarios ir 
plačios, namai daugumoj iš 
cemento ir apkrėsti kalkėmis 
(stucko). Pravažiavom ir 
parką, kur prisodinta gėlių ir 
medžių. Per miestą eina dvi 
upės—Red ir Assiniboine, 
kuriomis vasarą kursuoja lai
vai norintiems pasivažinėti.

Įvažiavom į autobusų stotį, 
kuri yra didelė, moderniškai 
irengta ir susijungia su vieš
bučiu norintiems pasilsėti ir 
gaut nakvynes. Netoliese bu
vo ir Winipego universitetas. 
Tai buvo 10 v. vakaro, tad 
pavakarieniavę ir pasivaikš
čioję, persėdę į kitą autobu
są, tęsėme kelionę toliau.

Ankstį rytą įvažiavom į 
Reginą, Saskachewano pro
vincijos sostinę. Buvo vėsus 
ir debesuotas oras, ir atrodė, 
kad neseniai būta lietaus, 
nes laukuose stovėjo klanai 
vandens.

Miestas randasi prie ežero, 
lygumoj. Buvo matyt ir kele
tas aukštesnių mūrų, bet 
daugumoje žemi ir paprasti. 
Išvažiavus iš miesto, vėl 
traukėm per lygumas į tolį. 
Pravažiuojant matėsi tik ly
gūs laukai, apsėti javais, 
gyvulių bandos ir ūkininkų 
trobesiai toli viens nuo kito. 
Saskatchewano provincija, 
kaip ir Manitoba yra kviečių 
auginimo centras ir vadina
ma Kanados “Bread Bas- 
ųuet” (duonos krepšys).

Artėjant prie Moose-Jaw 
miestuko, prasidėjo jau ne- 
belygios, kalvuotos žemės ir 
prasti augmenys. Pats mies
tukas atrodė apskuręs. To
liau pavažiavus prasidėjo 
taip vadinamos “bad lands” 
(prastos žemės). Kiek akis 
numato, gali matyt neaukš
tus plikus ir apskrito pavy- 
dalo kalniukus. Atrodo, kad 
tie kalniukai būtų kokių mil
žinų nušliaužioti, o slėniuose 
vienas, kitas mažas ežeriu
kas ar upelis, kurių pakraš
čiai, lyg būtų apšalę ledu, 
bet tai yra druskos sluoks
niai. Augalai prasti, maži, 
pilkšvi krūmeliai ir žagarai.

Tose apylinkėse yra rasta 
priešistorinių gyvūnų grob
iai. Kur tai netoli yra par
kas, kur tos iškasenos sudė
tos norintiems jas pamatyti.

Privažiavom kitą tos pro
vincijos miestuką—Medicine 
Hat. Tas miestukas yra gana 
įdomus tuo, kad jis atrodo, 
lyg tai būtų sukurtas kokiam j 
dideliam dubeny. Į važiuot į; 
miestuką, reikia nusileist į 
didelę pakalne. Aplink visą 
miestuką eina aukšti krantai, 
taip, kad viršus tų krantų 
yra aukštesnis, negu žemai 
pastatytų trijų aukštų namų. ' 
Atrodo, kad miesto gyvento
jai tame slėnyje ieško globos 
nuo žiaurių žiemos vejų ir 
pūgų.

Trečią dieną į pavakarę jau 
pasiekėm Albertos provinci
jos miestą Calgarį, Vakarų 
Kanados finansų centrą. Cal- 
gari yra vienas sparčiausiai 
augančių miestų visoje Ka
nadoje, nes apylinkėse ran
dasi aliejaus ir dujų šaltiniai. Į 
Be to, tenai kasmet, rude- | 
nyje yra ruošiamos įvairios 
gyvulių rungtynės ir paro
dos, kurios sutraukia daugelį 
turistų. Ta pramoga vadina 
“Calgary Stampeed.” Apy
linkėse yra dideli gyvulių 
auginimo ūkiai, ir čia dar gali 
pamatyt taip vadinamus 
“Cow-boys” (gyvuliu pieme
nys), kurie vaikšto apsiavė 
aukštais aulais batais, su 
didelėmis skrybėlėmis ir iš
margintais švarkais.

Miestas atrodė švarus ir 
didelis—gatvės plačios ir ne
mažai pristatyta dangorai
žių, bet medžių buvo matyt 
labai mažai, nes galbūt dėl 
šaltų ir žiaurių žiemų me
džiai iššąla. Pats miestas, 
kaip ir Medicine Hat miestu
kas, randasi dauboje, bet tik 
daug didesnėj ir jų pakran
tės nėra tokios aukštos, ir 
jau tolumoj yra matomi di
džiuliai kalnai—Rocky Moun
tains. Per miestą eina nema
žas upelis.

Pavažiavus kelis desėtkus 
mylių, pasieki kalnus, miš
kus ir privažiuoji pagarsėjusį 
turistų miestelį Banff. Mies
telis nedidelis, bet yra turis
tų mėgiamas, nes apsuptas 
aukštų kalnų, didelių miškų, 
prie upės. Netoliese randasi 
Luizos ežeriukas ant viršaus 
aukšto kalno. Ežeriukas įdo
mus ir sutraukia daug turis
tų. Ten yra pora nemažų 
viešbučių. Čia oras buvo vė
sus ir drėgnas, nes aukštesni 
kalnai buvo dar apdengti 
sniegu. Pačiame miestuke 
yra keletas viešbučių ir mo
telių. Jis yra netoli nuo 
British Columbijos provinci
jos rubežiaus.

Toliau mūsų kelionė tęsėsi 
per Rocky Mountains, vin
giuotu plentu, einančiu palei 
kalnų šlaitus ir upių krantus, 
kartais tai aukštyn pakylan
čių, tai žemyn nusileidžian
čių. Nors kelias geras ir 
platus, bet dėl įvairių įsisuki- 
nėjimų, vairuotojas negalėjo 
smarkiai važiuoti, o, be to, 
užėjo naktis ir tarpais buvo 
ūkanota. Taip keliavom per 
visą naktį.

Kas gali aprašyt grožį, 
kada saulės spinduliai ap
šviečia snieguotų kalnų vir
šūnes? Lyg sidabras žėri 
aukštumoj, o apačioje ža
liuoja miškai, nedideli slė
niai, kur bėga sriaunios 
upės. Įvairių formų ir aukš
čio kalnai slenka pro žiūrovų 
akis; žiūri ir negali atsižiūrėt 
ir atsigėrėt šių vaizdų gro
žiu. Pamiršau ir savo nuo
vargį ir džiaugiaus, kad pasi
rinkau šį kelionės būdą į 
Vancouverį.

Pravažiavom slėniuose įsi
kūrusius mažus miestukus 
bei ūkininkus, ir važiuojant 
per Frėzer slėnius, palei tuo 
pačiu vardu upę, kalnai pra
dėjo mažėt ir atsitolinti nuo 
mūsų. Artinomės prie Van- 
couverio, didžiausio Vakarų 
Kanados miesto, kuris ran

dasi prie Pacifiko jūrų įlan
kos pakraščio.

Vancouveris yra trečias di
džiausias miestas Kanadoje. 
Iš vienos pusės yra vandeny
nas, o iš kitos—-aukštoki kal
nai ant kurių viršūnių man 
ten būnant, sniegas dar te
bestovėjo. Klimatas yra 
drėgnas ir daug lyja, ypatin
gai pavasarį ir žiemą, bet 
nėra didelių šalčių žiemą, nei 
didelių karščių vasarą. Snie
go gauna, bet jis greit pra
nyksta, todėl Vancouveris 
yra vadinamas Vakarų Kana
dos Florida. Daugelis senes
nių žmonių iš Vakarų Kana
dos miestų ar ūkių, pasiliuo- 
savę nuo darbų, apsigyvena 
tenai, ieškodami šiltesnio kli
mato užbaigti savo gyvenimo 
dienas.

Mieste yra keletas gražių 
parkų; didžiausias yra Stan
ley parkas su žvėrinčiu. Ten 
man teko matyti dainuojan
čias beždžiones. Jos yra ne
didelės, bet turi labai skardų 
baisa, ir kai pradeda šūkaut 
susėdę su savo vaikais, gar
sas eina toli. Maži jų vaiku
čiai, prisėdę prie savo moti
nų, taip pat traukia savo 
dainas, kaip ir tėvai!

Kitas parkas yra vadina
mas—Elizabeth parkas ir tu
ri gražių augalų, gelių. Ant 
viršaus kalno to parko yra 
šiltadaržis, kur auginama 
ivairių šiltų kraštų gėlių ir 
augalų.

Gyvenami namai turi dau
gelis, azijatiška stilių, nes 
yra daug gyventoju, Kinu ir 
Japonu kilmės. Kada buvo 
vedamas gelžkelis per Bri
tish Columbia, per kalnus, 
tad gelžkelių kompanija ieš
kodama pigių darbininkų, 
privežė daug žmonių iš Azi
jos ir užsibaigus tiems dar
bams, šie asmenys apsigyve
no mieste ir susikūrė šeimas. 
Jų skaičius yra nemažas ir 
viena miesto dalis yra vadi
nama—Kinų miestas (China
town), kur randasi daugelis 
jų krautuvių su kiniškais 
užrašais ir gyvenamų namų.

Dauguma gyventojų yra 
anglo-saksonai, bet randasi 
ir kitų tautų, tarpe kurių yra 
keletas mūsų kartos lietuvių 
ir didesnis skaičius vėlesnių 
imigrantų. Domėdamasi 
apie vietinius mūsų kartos 
ateivius, susijieškojau telefo
no knygoje A. Grinkaus pa
vardę, apie kurį esu girdėjus 
iš savo vietinių draugų, ku
rie jį asmeniškai pažįsta, 
drįsau paskambinti pasikal
bėt. Jis pakvietė mane apsi
lankyti pas juos. Nuvykus 
pas juos, buvau maloniai 
priimta ir pavaišinta. Jo 
žmona yra ukrainų kilmės 
moteris, graži ir maloni, gi
mus Kanadoje.

A. Grinkus turi gražų na
mą, netoli parko. Per langą 
žiūrint, priešais akis matosi 
paniurę, pilkšvi kalnai, kurie 
man suteikia melanholišką 
nuotaiką, bet kalnų mėgė
jams—malonumą, kaip šei
mininkas išsireiškė. Jis nusi
skundė, kad mūsų ateivija 
nyksta, miršta ir tik keletas 
artimesnių draugų tepaliko. 
Jis yra dirbęs prie pardavi
nėjimo namų, bet dėl sveika
tos, yra pasiliuosavęs. Papa
sakojo apie dabartinę namų 
rinką; yra nepaprastai dide
lis skaičius namų ant parda
vimo ir kaina nupuolus, nes 
užėjus imfliacijai, daugelis 
gyventojų nepajėgia išsimo
kėti aukštų miesto mokesčių 
ir jų išlaikyti. Už namus 
geresnėj vietoj ir geresnės 
rūšies yra mokama miesto 
mokesčių 500 dol. daugiau 
tenais, negu būt mokama 
pas mus Londone. Be to, 
kuras ir elektra pabrangę, ir 
bendrai visas pragyvenimas 
yra daug daugiau pakilęs 
Vancouvery, negu kituose 
Kanados miestuose, ypatin
gai drabužiai, baldai, auto
mobiliai, televizoriai ir t. t. 
Miesto bedarbių skaičius sie- 
kia—50,000.

(Bus daugiau)

Šimtas mažųjų miestų Lietuvoje
Geležinkelis, daugiau kaip j 

prieš šimtą metų davęs pra
džią Kaišiadorių įkūrimui, ir 
dabar miestą skiria į dvi 
dalis. Tik vietoje anksčiau 
buvusių medinių namų—da
bar mūriniai pastatai, o vie
toje akmenų grindinio-asfal- 
tuotos gatvės.

Pirmasis penkiaaukštis na
mas šiame mieste iškilo šiek 
tiek daugiau kaip prieš dvi
dešimt metų. Dabar tokių 
statinių-apstu. Pastatyta 
moderni rajoninė ligoninė ir 
poliklinika, vidurinė mokykla 
su uždaru plaukymo baseinu 
moksleiviams. Atvėrė duris 
specializuotos maisto, daržo
vių, taip pat universalinė 
parduotuvės. Komunaliniuo
se, gerai įrengtuose butuo
se—šaltas ir karštas vanduo, 
kanalizaciniai įrengimai, cen
trinis šildymas. O virš mies
to nebematyti besidraikančių 
dūmų: veikia centrinė katili
nė, kūrenama pigiu kuru— 
gamtinėmis dujomis, kurios 
vamzdynais Lietuvai tiekia
mos iš broliškos Ukrainos. 
Oras švarus, daug žalumos.

Kaišiadorys—vienas iš
šimto Lietuvos mažųjų mies
tų, kuriuose gyvena nuo ke
lių iki keliolikos tūkstančių 
žmonių. Skirtingai nuo Vil
niaus Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių, Panevėžio ir pasta
raisiais metais sparčiai 
augančių dar penkių naujų 
regionų centrų,— daugelis 
šių miestų ir miestelių turi 
tik vietinės reikšmės pramo
nę. Bet pastaraisiais metais, 
kompleksiškai sprendžiant 
darbo jėgos ir gyventojų 
užimtumo problemą, siekiant 
priartinti kiekvienam darbą

prie gyvenamosios vietovės, 
ir mažuosiuose miestuose 
statomos nedidelės, o kartais 
ir stambesnės įmonės. Taip 
planingai stabdomas didžiųjų 
centrų augimas.

Paprastai pusė mažųjų 
miestų teritorijos užstatyta 

i individualiais gyvenamaisiais 
i namais, prie kurių įveisti 
sodai, sumūryti garažai leng
viesiems automobiliams. Ir 

I kartu daugelyje tokių sody
bų yra komunaliniai patogu
mai. Valstybė rūpinasi, kad 
būtų statoma pagal brėži
nius, paruoštus projektinėse 
organizacijose, kad kiekvie
nas mažas miestas išlaikytų 
ir turtingus savo būdingus

Į bruožus.
Gyvenamieji kvartalai pa- 

i prastai statomi netoli pramo- 
| ninio komplekso arba di- 
I džiausios įmonės, bet išlaiko
mas tam tikras atstumas. 
Beje, daugelis gamyklų da
bar kūrenamos dujomis ir 
aplinkos praktiškai nebeter- 
šia, beveik netriukšmingos.

Kai kuriuos mažuosius 
miestus ėmėsi šefuoti Vil
niaus Valstybinio Dailės in
stituto studentai, profeso
riai, žymūs respublikos daili
ninkai ir architektai. Jie ruo
šia skverų, visuomeninių pa
statų interjerų projektus, 
dažnai padeda juos įgyven
dinti. Jie yra sukūrę nemaža 
originalių freskų bei vitražų, 
kurie dabar puošia visuome
ninius ir administracinius pa
status. Svarbiausias visų šių 
pastangų tikslas —kad to
kiuose nedideliuose miestuo
se žmonėms būtų malonu ir 
patogu gyventi. V. Bačius

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 
PRENUMERATŲ

VAJUS PRASIDĖS RUGSĖJO 1 IR TĘSIS TRIS 
MENESIUS IKI ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 30.

Kviečia II e į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkuu ir 

labai laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorgani
zuokime šiam darbui ir veikime su pirma vajaus 
diena. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiausia namų 
vajaus reikalu ir kalbinti žmones užsisakyti “Lais
vę.”

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

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestautams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už 
atnaujintas prenumeratas 1 punktas nuo 25 centų. 
Už aukas arba pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 
50 centu. •

KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTES- 
TANTAMS (VAJININKAMS) TIK JEIGU JIE 
PATYS PRISIUS PINIGUS. PINIGAI GAUTI 
PER KITUS NEBUS KREDITUOJAMI VAJININ
KAMS.

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

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

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

♦ ♦ ♦
“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE 

IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $10 metams, $5.50 pusei metų.
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų 
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų 
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417
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PREZ. ( ARTER 
KREIPIASI | 
DEMOKRATUS

KARO KRIMINALISTAI
TURI BŪT NUBAUSTI

Iš Washingtono praneša
ma, kad pagaliau Valstybės 
Departamentas pasiuntė Ta
rybų Sąjungai vardus ir ad- 
resus 68 baisiųjų karo krimi-

1 nalistų, padėjusių naciams 
skersti žydus ir kitus tarybi
nius žmones. Valstybės De-

) partamentas prašo tarybinės ;
į vyriausybės informaeijos-pa- į “rudens

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS 
; JONUI SMALENSKUI
Mielasis Dėde!

Štai ir 1977-tieji jau persi- 
j rito į antrąją jpusę. Stebėti- 
! nai greit bėga laikas. Rodos 
dar taip nesenai mums šyp
sojosi pavasaris, dar taip 
nesenai džiaugėmės vasaros 
gėrybėmis ir turtais, o šian
dien štai už lango jau ir 

i pirmieji; rodymo jų nusikaltimų. Tai 
praneša Valstybės sekreto

rius pagelbininkas John De 
'Witt savo laiškę kongresma- 
nei Elizabeth Holtzman, kuri 

i kaltina vyriausybę, kad ji 
; nesiima reikalingų priemonių 
Į tų kriminalistų demaskavi- 
' mui ir nubaudimui.
į Tarp tų kriminalistų, kaip 
I žinia, yra keletas ir lietuvių.

j pranašai.
Pirmieji rudens artėjimą 

I pajunta baltakamioniai ber-1 
žai, savo žaliąjį vasaros rūbą į 
papuošdami įvairiaspalviais! 
lapais. Nežinau kodėl, kartu 

I su rudens spalvomis išdabin- 
i to miško grožiu, mano min- 
! tys, lyg svajonių paukštės, 
I visuomet veržiasi į nesugrą- 
I žinamą^ jaunystės dienas. I 
I Jos primena man tėviškę, jos j 
I žydinčias pievas, gegučių iš- Į 
j kukuotus pavasarius ir bau-

NORI GERŲ SANTYKIŲ 
SU KINIJA

Spalio 1 dieną Kinijos j gjas vasaros perkūnijas, ka- 
Liaudies Respublika minėjo: da aš basas sekiodavau pas- 
savo 28-metinę sukaktį. ! 
Nors santykiai tarpe Kinijos ■ 
ir Tarybų Sąjungos yra gana i 

! įtempti, bet tarybinė vyriau- j 
j sybė pasiuntė Kinijos vy- 
' riausybei ir liaudžiai sveiki
nimo telegramą. Telegramo
je sakoma, kad Tarybų Są

junga dėjo ir dėl visas pa- 
1 stangas, kad tarpe abiejų 
! šalių santykiai būtų norma-

Prezidentas sveikina susirin
kusius demokratus.

Praeitos savaitės pabaigo
je sostinėje Demokratų par- ■ 
tijos nacionalinis komitetas į 
laikė susirinkimą. Daugiau I 
kaip 400 veikėjų iš visų' 
šalies kampų susirinko ap-1 
tarti partijos reikalus. Prezi-• 
dentas Carteris į juos kreipė-| 
si su suprašymu ir raginimu, j 
kad jie Kongrese padėtų jam “...... ..
laimėti Panamos sutarties
užgynima- Prezidentas, ma- j cleveland Ohio. _ Miesto 
tyt, labai susu-upinęs, kad;mėras perk> republikonas 
Senato dauguma gali sutarti ,abai norėjo būti kandidatu 
atmesti. į antram 12 metų terminui.

Washington. - Senatorius Į Bet pralaimėjo nominacijas. 
Daniel Inouyje sako, kad už 
dvejų metų Tarybų Sąjunga 
savo prekybiniu laivynu pra- i chinich.
peanskaulvįP°niją ' P“ ! LĖKTUVE GAISRAS 
pasaulyje. i

j Shannon, Airija. — Spalio
United Nations, N. Y. — 12 d. čia orlaukyje lėktuve su 

Graikijos ir Turkijos užsienio 250 keleivių kilo gaisras. 30 
reikalu ministrai sutinka amerikiečių turistų sužeisti, 
pradėti naujas derybas Cy- ■ kai kurie sunkiai. Dar laimė, 
prus salos klausimu. > kad niekas nežuvo.

! Jį supliekė demokratai
I ward Feighan ir Dennis

Ed-
Ku-

Pranas Ulevičius
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ĮVAIRUMAI
POVANDENINIS
LAIVAS TURISTAMS

Pasaulyje milijonai turistų. 
Ir kur tik jie nepabuvoja, ir 
ko tik nepamato—juk Žemė
je daug įdomių kraštų, daug 
turistus traukiančių vietų. O 
štai kelionių po vandeniu 
beveik nebūna. Japonijos lai
vų statybos bendrovėje pa
galvojo, kad norinčių nusi
leisti į jūros ar vandenyno 
gelme ir pasižvalgyti pro 
iliuminatorių turbūt atsiras
tų. Todėl nusprendė pastaty
ti specialų povandeninį laivą 
turistams.

Laivo vandens talpa bus 
430 tonų, juo galės plaukti 
keturiasdešimt aštuoni kelei
viai. Turistinis povandeninis 
laivas galės pasinerti į pen
kiasdešimties metrų gylį. 
Laivo priekyje numatyta pa
statyti galingą prožektorių. 
Jo šviesa leis povandeninių 
kelionių mėgėjams 
viską matyti.
KIŠENINIS 
TELEVIZORIUS

Anglijoje serijinei gamybai 
paruoštas juodai balto kiše
ninio (tiesa, skirto didelei 
kišenei) televizoriaus mode
lis. Jo ekrano įstrižainė 5 
cm. Televizorius sveria 750

gramų. Firma “Sinkler ra- 
' dioniks,” ruošdama šį mode
lį, sugaišo dvylika metų ir 
išleido pusę milijono svarų 
sterlingų. Kaip teigia firmos 
atstovas, televizorius sunau
doja mažiau elektroenergi- 
jos, negu kišeninio žibintuvė
lio lemputė. Miniatiūriniai 
kineskopai anglų užsakymu 
gaminami Vokietijos Federa
tyvinėje Respublikoje.

geriau

• Neseniai Sidney, Austra
lijoj įvyko ne visai paprastas 
futbolo maratonas. Dviejų 
Australijos komandų žaidėjai 
42 valandas be paliovos laks
tė paskui odinį kamuolį. Kai 
pasigirdo arbitro švilpukas, 
mirtinai pavargę futbolinin
kai nugriuvo čia pat aikštėje. 
Tablo tuo metu rodė rezulta
tą 204:194. Futbolininkai liko 
patenkinti, kad visa valanda 
viršijo ankstesnį pasaulio 
žaidimo rekordą.

• Vieno Kopenhagos kosme
tikos salono savininkė pakei
tė ankstesnę kuklią iškabą 
nauja—ryškiu, nors ir keis
toku tekstu: “Dingstančio 
grožio radybų biuras.” Lan
kytojų po to smarkiai padau
gėjo, nors mokestis už aptar
navimą išaugo dvigubai.

Spalio 17-ąją sukanka 
metų, kai gimė (1907 m.) 
Pranas Ulevičius, revoliuci
nio judėjimo Lietuvoje ir 
Ispanijoje pilietinio karo da
lyvis, žurnalistas, istorikas, 
Lietuvos TSR nusipelnęs 
kultūros veikėjas.

Sulaukęs 17 metų, jis įsto
jo į Lietuvos Komunistinę 
jaunimo sąjungą, pradėjo da
lyvauti revoliucinėje veiklo
je. Nuo 1928 m. P. Ulevičius 
—Komunistų partijos narys.

1928 m. jis buvo įkalintas, 
paskui paleistas policijos 
priežiūron. Tais pat metais 
P. Ulevičius emigravo į Vo
kietiją, iš ten nelegaliai ga
beno Lietuvon komunistinę 
literatūrą. Vokiečių žandarų 
buvo suimtas. Vėliau gyveno 
Berlyne, Liuksemburge, 
Prancūzijoje, Argentinoje.

Drauge su kitais jis įsteigė 
pogrindinę spaustuvę, kurio
je 1930-1931 metais buvo 
spausdinamas Argentinos 
KP lietuvių komunistų gru
pės laikraštis “Tiesos žodis,” 
P. Ulevičius buvo ir vienas 
jo redaktorių. 1932-1934 jis 
—laikraščio “Rytojus,” 1934 
—1937 metais žurnalo “Da
bartis” redaktorius.

1937 m. Pranas Ulevičius 
13 Internacionalinėje briga
doje kovėsi prieš fašistus 
Ispanijoje.

1941 m. grįžęs į Lietuvą, 
jis dirbo “Tiesos” redakcijo
je. 1942-1944 metais P. 
Ulevičius Raudonosios Armi
jos 16-osios Lietuviškosios 
divizijos spaustuvės viršinin
kas.

1947-1958 metais —P. 
Ulevičius pedagoginės litera
tūros leidyklos direktorius. 
1958-1963 metais jis—Lię- 
tuviškosios tarybinės enci
klopedijos, nuo 1963 
“Mažosios lietuviškosios 
rybinės enciklopedijos”
riausiojo redaktoriaus pava
duotojas.

Mirė Pranas Ulevičius 
1971 metais.

į kui gyvulių bandą. Toks ilge- ' 
šio ir kartu tyro džiaugsmo į 

1 jausmas atgimsta kiekvieną ;
rudenį. Ir matyt, šis jausmas i 
manyje visuomet pasiliks, 
kol žemėje skraidys paukš
čiai ir šlamės žmonių kalbą 
suprantantys girios medžiai. 
Tokiu atveju, rodos, surink
tum sutiktam žmogui trokš
damas, kad jis taptų geres
niu, tauresniu. Kad nors 
mažytę akimirką įsiklausytų 
į nuostabią miškų rudens j 
bylą ir pajustų koks gražus, 
mūsų pasaulis.

Štai tokių sentimentalių 
svajonių lydimas aš gailiuosi, 
kad anksčiau jums nepara
šiau apie vieną didelį mūsų 
šeimos įvykį. Matot, šiemet 
rugpiūčio 27 dieną mūsų 
mamai sukako 90 metų. Šia 
proga, visi jos vaikai susita
rėm susirinkti su visais josi 
anūkais ir proanūkiais ir šį! 
jubiliejų kiek galint gražiau- 
atžymėti. Ir tikrai, susirin-l 
kom visi keturi sūnūs su 
žmonomis, keturios dukterys 
su savo vyrais, dvidešimt 
keturi anūkai, dvidešimt ke
turi proanūkiai ir vienas 
pro-proanūkis. Be to, buvo 
pakviesti ir visi artimiausieji 
mamos giminės iš Smalenskų 
ir Greblikų pusės. Iš Sma
lenskų pusės atvyko ir daly
vavo dėdė Vincas ir jo dukte
rys Birutė ir Jūratė su šei
momis, dėdės Juozo sūnus 
Antanas su šeima ir iš Gre
blikų pusės—teta Pečiulienė 
su savo vaikais.

Taigi susirinkom arti šimto ! 
žmonių. Tai buvo pirmas 
toks gausus mūsų šeimos 
susirinkimas, kuriame dau
gelis mūsų vaikų-pusbrolių ir 
puseserių susitiko ir susipa
žino pirmą kartą. Kadangi 
mūsų šeimos dauguma gyve
na Panevėžyje, taigi ir susi
rinkome ten, specialiai tam 
paruoštoje salėje. Tokioje 
gausioje šeimoje atsirado ir 
gerų pasakorių ir muzikantų 
ir dainininkų, todėl ir nuotai
ka buvo nepaprastai gera— 
vaišinomės, dainavom, šo
kom ir tik sekančią dieną visi 
linksmi ir patenkinti išsi
skirstėm. 0 mūsų mamai tai 
buvo nepaprastai didelis 
džiaugsmas, pirmoji ir gal 
būt paskutinė jos gyvenime 
tokia įspūdinga ir didelė 
šventė.

Rašydamas apie visa 
jums aš ir galvoju: Jei 
paklaustumėt, kam visa
buvo reikalinga, aš atsaky
čiau, kad buvo reikalinga 
štai dėl ko. Mūsų gyvenimas 
bėga ir nuolat keičiasi. Pra
bėgs dar keletas metų ir tie 
mūsų vaikai, kurie štai patys 
susitiko pirmą kartą, jau 
nieko nežinos apie savo sene
lius, dėdes ir dėdienes ir jų 
praeitį. Taigi kaž kas jiems 
turi apie tai papasakoti, pri
minti jų šeimos istoriją ir 
kroniką. Todėl mes šioje 
savo šventėje patys prisimi
nėm ir savo vaikams ir anū
kams papasakojom ne tik 
apie visus senelius dėdes ir 
tetas gyvenusius ar gyve
nančius čia Lietuvoje, bet ir 
apie tuos, kurie prieš daugelį 
metų su medinėmis skrynu
tėmis ir lininiais krepšeliais 
išėjo Amerikon, Anglijon, į 
Čilę bei Braziliją ieškodami 
duonos ir geresnio gyveni
mo. Nors yra sakoma kad 
žmogaus likimas pasaulyje 
yra ne daugiau vertas už 
sagą, bet negalime užmiršti, 
kad ir toje sagoje plaka 
žmogaus širdis, iš kurios ir 
tęsiasi to pasaulio pasikarto
jimas.

Taigi, kaip matote, Dėde, 
mes visi dar esame sveiki ir 
neblogai gyvename. Parašy
kite kaip Jūs laikotės ir 
nepykit, kad aš retokai Jums 
parašau. Linkime Jums lai
mės ir geros sveikatos.

Jūsų sūnėnas Petras 
Kazlų Rūda

1977.IX.10 d.

ruošia

Pramogų kalendorius 
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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

tai 
jūs 
tai

m. 
ta
vy-

Washingtonas. — Senatas 
76 balsais prieš 14 užgyrė 
pakėlimą minimum valandi
nės algos nuo $2.30 iki $2.65 
su 1978 metais. Ir paskui 
kasmet automatiškai alga 
bus keliama taip, jog su 
1981 m. bus $3.40.

Spalio revoliucijos minėjimą
Šeštadienį, spalio 29 d., 1 vai.

Laisvės salėje, 102-02 liberty Ave., Ozone Park, N. Y.

BUS PUIKŪS PIETŪS IR MENINĖ PROGRAMA | 
Programoje dalyvaus iš Lietuvos žymi solistė Regina 

Maciūtė ir Sigitas Krivickas, generolo P. Petronio 
pavaduotojas “Tėviškės” Draugijoje. Tikimės ir daugiau 
artistų iš užsienio. Turėsime svečių iš Washingtono: TSRS 
konsuliarinis sekretorius R. Mališauskas su žmona Nijole; 
taipgi bus žurnalistai Jonas ir Banga Lukoševičiai. Žinoma, 
dalyvaus ir mūsų vietinis Aido Choras su savo solistais, 
vadovybėje Mildred Stensler.

Auka —$7.

DETROIT, MICH.
Mirė dentistas

Visiems gerai žinomas lie
tuvis dentistas Joseph Pe
ters (Petrauskas) mirė rug
sėjo 20 dieną University li
goninėje, Ann Arbor. Jis 
buvo 68 metų amžiaus. Dak
taras Peters buvo dantų gy
dytojas nuo 1934 metų.

Buvo pašarvotas Charles 
Stepanausko laidotuvių kop
lyčioje. Palaidotas rugsėjo 
24 d. su bažnytinėmis apei
gomis. Paliko dideliame nu-

Brockton, Mass.
Spalio 3 dieną turėjome 

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 6 kuopos susirinkimą 
Chas. Ustupo patalpose. Su
sirinkimą pravedė kuopos 
pirmininkas Ustupas. Užrašų 
sekretorius A. Skirmantas 
perskaitė protokolą, kuris 
buvo priimtas 'denbalsiai. 
Susirinkimo dalyviai nutarė 
paaukoti "Laisvei” ir “Vil
niai” po $25. i

Susirinkime nebuvo S. 
Rainardo, nes jis randasi 
Nursing Home No. Easton, 
Mass. Jo lankymo valandos 
kasdien tarp 1-4 vai. popiet.

Chas. Ustupas atnaujino 
dvi “Laisvės” prenumeratas 
—vieną Lietuvoje, o kitą 
šioje šalyje.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks lapkričio 6 dieną 2 
vai. po pietų.

Pirm. Chas. Ustupas

Pagaliau gal 
ir pavyks

Dvi savaites valstybės sek
retorius Cyrus Vance New 
Yorke laikė pasitarimus su 
Tarybų Sąjungos, Izraelio ir 
arabų atstovais Jungtinėse 
Tautose Vidurio Rytų taikos 
reikalais. Esą prieita prie 
vieningo supratimo, kad Že
nevos konferencija būtų su
šaukta gruodžio mėnesį. Visi 
pasitarimų dalyviai esą nusi
teikę optimistiškai, būtent, 
kad konferencija bus sušauk
ta ir pasiekimui susitarimo 
dėl pastovios taikos šiame 
pasaulio kampe perspekty
vos esančios labai geros . . .

liūdime žmoną Helen, sūnų 
John, dukrą Marilyn, vieną 
sesutę, du brolius ir anūkę.

Daktaras Peters buvo ma
lonus lietuvis, su visais gra
žiai sutikdavo ir buvo geras 
dentistas. Gaila netekus jau
no ir protingo žmogaus.

Mirė vajininkė
Šie metai yra blogi mūsų 

vajininkams. Rugsėjo 26 d. 
mirė Marcella Janulis Ara- 
nuk, 87 m. a. Buvo pašarvo
ta Charles Stepanausko lai
dotuvių koplyčioje ir palai
dota rugsėjo 29 d. Wood- 
mere kapinėse. Koplyčioje 
ir kapinėse gražiai pasakė 
atsisveikinimo prakalbą S. 
Gugas. Po laidotuvių visi 
buvo pakviesti pietauti į De
troito Lietuvių klubą, kur 
pietus prirengė Antoinette 
Garelis ir Emma Rye. Joms 
padėjo Alfons Rye.

Velionė, po tėvais Marcel
la Skaidris, gimė 1889 metų 
gruodžio 18 d. Trimgiškių 
kaime, Zarasų apsk., prie 
Kauno. Mirdama paliko di
deliame nuliūdime dvi duk
ras Helen Matton ir Jennie 
Reed, sūnų Frank Alphonse 
Janulį, penkis anūkus ir du 
proanūkius, daug kitų gimi
nių Amerikoj ir T. Lietuvoj.

Velionė buvo pažangi mo
teris; priklausė prie Detroi
to Lietuvių klubo, ALDLD 
ir Moterų Pažangos klubo. 
Bet ji daugiausia atsižymė
jo būdama pažangių laikraš
čių vajininkė per daug me
tų. Ji laimėjo visokių dova
nų; vieną iš didžiausių — 
turėtą atminimui laikrodi 
su užrašu “Vilnis Brigade”, 
kurį gavo nuo laikraščio 
“Vilnis”.

Klubo banketas
Visi įsidėmėkite ir renki

tės į rudeninį klubo banke
tą, kuris įvyks sekmadienį, 
lapkričio (Nov.) 6 d., 1 vai. 
popiet, klubo patalpose, 4114 
W. Vernor Hwy. Bus skanūs 
pietūs, meninė programa. 
Lauksime svečių iš visur. 
Ypač lauksime kanadiečių.

Stefanija

Eor two nights last month New York audiences were 
treated to a rare spectacle —the Ukrainian Dance Company 
“Yatran,” a genuinely joyous performance of dances. The 
audience at Radio City Music Hall broke out in rousing 
applause at the exciting choreography.

“Yatran” has been performing in many cities in the 
United States and after the tour here will go to Canada.

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.
LAPKRIČIO 13

“Laisvės” Bendrovės meti
nis koncertas su pietumiš. 
Pradžia 2 vai. po pietų, 
Laisvės Salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park, N. 
Y. Auka $7.

MOTERŲ KLUBO NARĖMS
Antradienį, spalio 18 d., 2 

vai. po pietų, įvyks Niujorko 
Lietuvių Moterų Klubo susi-
rinkimas Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Valdyba

BRIEFS
Soviet variety show “Es

trada” is touring the United 
States. It cut short its run in 
New York. We hope that 
“Estrada” will return here 
after their tour before 
going home to the Soviet 
Union. It performed in Bos
ton October 10-15, will be in 
Memphis, Tenn., October 
17-19, in Louisville, October 
20-22; in Las Vegas, Neva
da, October 24-30; in Los 
Angeles, October 31-No
vember 20; in San Diego, 
November 21-26; in Balti
more, Maryland, November 
28-December 17.

* * *
Ksavera’s article “Who 

Says We Don’t Have Any
thing In Common?” in “Vil
nis” English Section made 
me write a letter to Presi
dent Carter. Her article 
was a reminder that we 
should speak up on all the 
issues concerning us. Shewis 
so right saying that we are 
all human beings, threat
ened with nuclear annihilian 
tion! Following is her let
ter which I copied and sent 
to Washington. I suggest 
you do the same or write 
your own.
President Jimmy Carter 
The White House 
Washington, D. C. 20500

I suggest you implement 
your declaration for “Zero 
Nuclear Bombs” by stopping 
development and deploy
ment of the neutron-bomb, 
the Cruise Missile, the Tri
dent submarine, and all new 
nuclear missile systems and 
immediately meet with the 
leaders of the Soviet Union 
seeking agreement that 
they also will not develop 
these weapons.

Then, we urge to proceed 
towards bringing about an 
agreement for general dis
armament, to which both 
nations are pledged.

Signe d___________
Your name & address

I also like to repeat her 
words in the end of her 
article: “Write those letters 
and above all get new peo
ple, new organizations to 
take a stand for human 
needs against the exorbif,^ 
ant demands of the Penta
gon.

Who Says That Crime 
Does Not Pay?

Just the other day I was 
reading in the newspaper 
that Bert Lance is doing 
better than ever. In his 
wife’s words, things are 
looking up all over. “Bert 
has all kinds of wonderful 
offers,” she said, “every
thing from book and movie 
contracts to business.”

That reminds me that all 
of the Watergate criminals 
became very rich writing 
books, giving lectures, ap
pearing on TV and cetera. 
Why not Bert Lance? This is 
the United States . . . Use




