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KRISLAI Baltieji Rūmai ir Pentagonas Bažnyčioje protestas prieš Vokiečių drąsus ir sėkmingas
Liaudies balsas veikia 
Joms abiems priklauso esą nusivylę talkininkais neutroninės bombos gaminimą žygis prieš lėktuvo grobikus

VVashingtonas. — Kai lj0, o pirmoje vietoje NATO 
Jungtinių Valstijų vyriausy- valstybių karinių jėgų, buvo, 
bė su prezidentu Carteriu matyti, tikėtasi iš europinių 
priešakyje ir Pentagonas nu
tarė imtis neutroninių bom
bų gaminimo ir jomis apgin
klavimo kapitalistinio pasau-

Amerikos ginklais 
pasilaikantis

talkininkų greito ir entuzias
tiško pritarimo. Bet vietoje 
to, europiniuose talkininkuo- > 
se kilo aštriausi ginčai, dide
lis pasidalijimas nuomonių. 
Tie ginčai tebesitęsia, ir gal 1 
dar net aštiėja.

Dabar vyriausybė ir Pen
tagonas esą labai nusivylę 
tokia situacija. Aukštieji pa
reigūnai, sakoma, kaltina 
europiečių neaprūpinimą rei
kalinga informacija apie šio i

Veiklos sezono pradžia 
Svarbus ir įdomus leidinys 
Pavėluotas šauksmas

A. BIMBA i
Mūsų vyriausybės nutari- 

mas ^gaminti neutroninę 
bombą, kuri masiniai žudo 
žmones, o negadina medžia
ginių gėrybių, iššaukė di
džiausią kontroversiją ne tik 
šioje šalyje, bet ir Europoje.
Kaip tik šiuo klausimu tartis ! režimas 
su NATO šalių vadais Itali-i 
jon yra nuvykęs Gynybos; Šiomis dienomis iš Pietry- 
sekretorius gen. Harold įtinęs Azijos šalies Tailando 
Brown. Ten jis spaudos kon- sugrįžo Susirūpinusių Dvasi- 
ferencijoje pripažino, kad ninku ir pasauliečių sąjūdžio naujo karo pabūklo reikšmę, i
opozicija Amerikoje ir Euro-' pirmininkas kun. Don Lance. Dabar vyriausybė pradėsian- i 
poje tokia tvirta, jog bombos Jis parsivežė pasibaisėtinų ti teikti daugiau žinių apie; 
gaminimas laikinai yra vilki-1 duomenų apie toje šalyje neutroninės bombos techninę 
nimas. padėtį. Joje esą 8,000 politi- ir politinę svarbą, su tikslu j

Kaip tik dėl to liaudies nių kalinių. Kalėjimuose ir įtikinti Angliją, Prancūziją, 
protesto prieš bombą, Euro-! koncentracijos stovyklose są-I Vakarų Vokietija, Italiją ir Į 
pos kapitalistinių šalių lydė-! lygos esančios baisiausios, mažesnes talkininkes, kad ; 
riai delsia jos užgyrimą. Tas'Kaliniai esą laikomi sukišti į i neutroninė bomba “būtinai 1 
tik parodo, kad su liaudies taip vadinamas “tigrines reikalinga jų saugumui ir! 
sukelta protestų audra turi' klėtkas.” • apsigynimui.” Manoma, kad j
skaitytis valdžios ir militaris- O, kaip žinoma, Tailando pavyks pakeisti jų nusistaty- ’ 
tai. Tiktai reikia, kad ta teroristinis režimas pasilaiko mą ir greitoje ateityje gauti i 
audra ne tik kad nenutiltų, Jungtinių Valstijų ginkluota'jų pritarimą.
bet kad dar smarkėtų ir (Pagalba. I Šis mūsų Baltųjų Rūmų ir •
aštrėtų. Tailandas rubežiuojasi su Pentagono ėjimas yra pavo- '

L] Vietnamu. (jingas pasaulinei taikai.
Net ir komercinėje spaudo- - -------------------------------------------------------------------

Švedija dovanosianti skolas
izraeliečiu Ir arabu palovi Ir biodnomu; fnilforvie
teisinga taika bus atsteigta LFlv/VlllVlllo L<X Ll LUITlo
tiktai bendra valia Ir bendro- United Nations, N. Y. — šalis į daiktą, jų išvysčiu-

prezidentas Jimmy

Spalio 13 dieną Vakarų atsiųstos gerai paruoštų ka- 
Vokietijos lėktuvui Vidurže- reivių grupės užpulti. Už- 
mio jūros Majorca saloje tik puolimas pavyko: visi įkai- 
pasikėlus skristi į Frankfur- tos, keleiviai ir likusieji įgu- 
tą, keturi teroristai jį užgro
bė. Lėktuve buvo 82 kelei
viai ir keturių narių asmenų 
įgula. Grobikai pareikalavo, 
kad Vokietijos valdžia paleis
tų iš kalėjimo vienuoliką įka
lintų teroristų ir sumokėtų 
jiems net 15 milijonų dolerių, 

; arba visi įkaitos, keleiviai ir 
: lėktuvo tarnautojai, bus nu
žudyti, o lėktuvas susprog
dintas. Ir prasidėjo daugiau 
kaip 6,000 mylių kelionė—į 
Romą, Cyprus, Bahrain, Du
bai, Aden ir pagaliau į Soma-

. lalijos Modadischu aerodro
mą. Mat, tos kitos šalys 
atsisakė leisti lėktuvui aero

dromuose nusileisti. Somali- 
ja leido. Beskraidant iš vie
nos vietos į kitą, už nepa- 
klausymą jų įsakymo, tero
ristai lėktuvo vairuotoją nu
šovė.

, Somalijos aerodromas bu
vo teroristų pražūtis. Čia jie 
buvo slaptai iš Vokietijos

los nariai, išgelbėti, o grobi
kai nudėti. Žygj atliko 60 
kareivių, komandomis vadi
namų. Tiktai du iš jų buvo 
nesunkiai sužeisti.

Staiga mirė žymu
sis dainininkas

Praeitą sekmadienį, spalio 16 dieną,
i Carter su žmona Rosalyn Washingtone nuėjo į Pirmąją 
Į Baptistų Bažnyčią, kaip paprastai, pasimelsti. Bet prieš 
pamaldoms prasidedant, atsistojo baltimorietis karo prie
šas aktivistas Ladon S heats ir pradėjo skaityti protestą 
prieš neutroninės bombos gaminimą. Ant jo puolė ginkluoti 
sargai-policininkai, ištraukė iš jo rankos pareiškimą, vienas 
delnu uždarė jam burną, suėmė jį ir ištempė iš bažnyčios. 
Vos spėjus sukeltam triukšmui aptilti, atsistojo buvusi 
katalikų bažnyčios vienuolė Elizabeth McAlister ir pradėjo 
garsiai skaityti tą patį pareiškimą. Su ja tas pats: ji taipgi 
buvo pagrobta ir ištempta iš bažnyčios. Paskui dar keturi

I aktivistai darė tą patį ir susidūrė su tokiuo pat likimu.
Penki ištemptieji iš bažnyčios tapo suareštuoti ir įmesti 

i už grotų. Tiktai Miss McAlister paleista.
Sakoma, kad kai bažnyčioje ėjo triukšmas, prez. Carter 

i nė iš vietos nepajudėjo, nei nepažvelgė j tą pusę, kur 
I protestuotojai buvo suimami ir tempiami laukan.

Šioje nuotraukoje matome du ginkluotus sargus tem- 
! piant iš bažnyčios vieną protestantą.

Manila. — Sukilėlių mozle- 
mų vadas kaltina Filipinų 

i armiją masiniu skerdimu ci- 
■ vilinių mozlemų gyventojų. 
I Jau esą paskersta daugiau 
j kaip 400.

mis pastangomis Tarybų Są- Taip vadinamos “trečiojo pa- j sioms industrinėms šalims 
jungos ir Jungtinių Valstijų, šaulio“ biednosios tautos prasiskolinimas siekia net; 
Prie šios išvados šiomis die- kreipėsi į išsivysčiusias in-1 180 bilijonų dolerių! I
nomis pridėjo savo balsą ir 
Palestinos Išsilaisvinimo Or- nereikalauti iš jų skolų atmo- į 
ganizacijos lyderiai. kvji.uu. būvu piluu-i -

Tiktai neaišku, kodėl mūsų tinė teigiamai atsiliepti. Jos (lankėsi Paryžiuje 
vyriausybė, kaip atrodo, pa-, atstovas pranešė, kad Svedi- > 
miršo neseniai su Tarybų ja visas 200 milijonų dolerių ; 
Sąjunga pasiekta šiuo klausi-1 skolas toms šalims dovanoja, 
mu susitarimą ir pasiskelbė, kacj iš jų nereikalaus atmo- 
kad ji viena arabų apsvarsty- kėjimo. Taip pat Kanados at- 
mui pasiuntė savo naują pla-! stovas praneša, kad ir Kana- 
ną, kurį Izraelis jau esąs doje galvojama apie tų skolų, 
pilnai užgyręs. Ar tai reiš- kurios siekia 245 milijonus 
kia, kad mūsų vyriausybė dolerių, panaikinimą, 
jau sulaužė susitarimą su 
Tarybų Sąjunga bendromis Kanadą paseks kitos šalys, 
pastangomis siekti taikos Sudėjus tas visas biednasias 
šiame mūsų planetos kampe? ;-----------------------------------

o Ruošiasi prie svar-Su atsalsiančiais orais pa-
sibaigia atostogos ir praside- Į baus sąskrydžio 
da mūsų socialinės veiklos 
sezonas. Kas šiuo reikalu 
planuojama ir daroma koloni
jose? 
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Čia ant vietos, mūsų New • nįjįm0 prie§ rasizmą ir politi-1 šalyje, kuri nuo 17-ojo šimt-i rius Thomas Jones turėtų ,
Yorke jau yra suplanuoti ■ nes represijas. Prie jo jau ! mečio buvo žmonėmis apgy- • būti priverstas apdraudos
trys dideli ir svarbūs rengi-1 U0Įįai ruošiamasi. Suvažiavi-! venta be mažiausios pertrau-! kompanijos užsimojimą at-:
niai. Antai spalio 29 dieną , me dalyvaus įvairiausių or-i ^os- J mesti.
turėsime iškilmingą Spalio ganįzacįjų atstovai. Vyriau-1 *
revoliucijos 60-meeio minėji-Į siu kalbėtoju ir pranešėju' , . , . . .
mą, ° lapkncio 13 d. įvyks! bus kongresmanas Parren (Vadai D1JO angliakaSlŲ Streiko i 
Laisves metinisi koncertas., Mitchell, demokratas iš Ma-I

Paskui, kiek vėliau, seksi ryiand0 valstijos. ! Jungtinės Angliakasių; rendumu pilnai užgirti, ar!
Aido Choro koncertas. ' ^n^os Prez^entas Arnold atmesti. O tai gana ilgas!

°“ j Miller ir kiti vadai labai procesas.
i nenori ir net bijo visuotino Derybos vedamas už uždą-: 
į streiko, kuris įvyks gruodžio rų durų, todėl nieko neskel- i 
i mėnesį, jeigu greitu laiku 1 biama apie jų eigą ir unijos! 
i nebus padarytas ir pasirašy- ! statomus reikalavimus bei i 
; tas naujas kontraktas. Da- apie kompanijų atsiliepimą į' 
. bartinis kontraktas pasibaigs tuos reikalavimus.
įsu gruodžio 6 diena. Su ta Angliakasių unija yra vie- I 
diena nebus naujo kontrakto ■ na skaitlingiausių unijų viso- !

I —prasidės visuotinas strei- je šalyje. Ji šiandien turi j 
. kas!
( Todėl prezidentas Milleris 
. ragina anglies kompanijų at- 
! stovus tęsti derybas ne tik 
dienomis, bet ir vakarais,

• kad pirmą gruodžio 6 dienos 
būtų susitarta.

Pagal unijos konstituciją, 
neužtenka, kad vadai pasira
šytų naują sutartį. Ją taip 

!pat turi unijos nariai refe-

dustrines šalis su raginimu1

kėjimo. Švedija buvo pirmu-i JugOSlavijOS Vadas
_ . ... . _ 1 1 V • • • •

Manoma, kad Švediją ir

Paryžius. — Spalio 12 ir 13 
i dienomis Prancūzijoje lankė
si Jugoslavijos prezidentas 

iTito. Svečias buvo sutiktas 
labai iškiliai. Aerodrome jį 
sutiko prezidentas Valery 
Giscard d'Estaing ir beveik 
visi kabineto nariai. Buvo

I

pasveikintas 21 karuolės šū
viu. Retas kuris kitas vizito- 
rius yra susilaukęs tokio pa
sitikimo.

Apie prezidento Tito misi
ją ir pasitarimus su Prancū
zijos vadais žinių neturime.

< .. Bing Crosby
į Ispanijos sostinėje Madri
de spalio 14 d. staiga nuo 

: širdies smūgio iš gyvųjų tar- 
: po išsiskyrė vienas žymiau- 

gY’-sių Jungtinių Valstijų daini- • •

St. Louis. — Šiame did
miestyje lapkričio 4-6 dieno- 

!mis įvyks ketvirtasis suva- 
žiavimas Nacionalio susivie-

Be to, juk ką nors sugalvos' 
suruošti ir LLD ir LDSj 
vietinės kuopos.

Labai džiugu, kad Hartfor-į 
do šaunusis Lietuvių Moterų’ 
Klubas spalio 30 d., sekma-j 
dienį, rengia didelius pietus! 
su puikia programa, kurių, 
pelnas skiriamas “Laisvės” i 
vajiniam fondui.

Prieš kelias dienas iš Lie-: 
tu vos gavau autografuotą! 
įdomią ir svarbią nepaprastu j 
pavadinimu “Mes—patriotai į 
ir internacionalistai” gražiai! 
išleistą pusknygę. Jai pana-! 
šios nebuvau skaitęs. Jos 
autorius daugeliui Amerikos 
lietuvių ne tik girdėtas, bet

[Tąsa 4 pusi.] Parren Mitchell

I Turėtų kilti
i protestų audra
i New Yorko valstijos
iventojai turėtų su giliausiu, njnky ir aktorių Bing Cros- 
' pasipiktinimu pasmerkti Vai-:by. Buvo 73 metų amžiaus, 
ostijos viešosios tarnybos ko-i Velionis tik buvo atvykęs iš 
1 misijos vėliausią nepateisina-: Londono, kur jis koncertavo, 
mą nuosprendį. Komisija už-i ir sulošęs golfo vieną

i gyrė New Yorko telefonų; “r0Und” eidamas sukrito ir 
kompanijos reikalavimą leisti, užmerkė akis ant visados.

i iai.pad.ic!inti sav0 Pe'nus net Milijonai amerikiečių, jo pa- 
, jo gražaus balso ir 

I skambių melodijų labai pasi- 
I ges.

(245 milijonų dolerių, priver- j triotu, 
! čiant vartotojams už pašau-' 
( kimą telefonu mokėti dvigu- 
1 bai daugiau—vietoje 10 cen- 
! tų, mokėti 20 centų!

Komisija sako, kad šis jos 
i patvarkymas yra tiktai laiki- 
! nas, kad galutina sprendimą 
įi išneš tik lapkričio 29 dieną, i 
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(centais. Tai skaudus smūgis 'prjmetė šioms šalims besi- Pr°£a valstijos gyvento-j

i Skaudus smūgis 
! 270,000 gyventojų

Detroit, Mich. — Blue
I Cross-Blue Shield apdraudos 
firma nutarė pakelti už ap-

• draudą mokėjimą net 16 pro-
i u
i Michigano valstijos 270,000 j
! senų žmonių, kuriems už!

Šio j apdraudą reikia mokėti pa- ■

Pekinas. — Kinijos prem
jero pavaduotojas Li Hisien- 
! nien smarkiai puolė Tarybų 
Sąjungą ir Jungtines Valsti
jas. Kalbėdamas Vakarų Vo- 
'kietijos užsienio reikalų mi- 
(nistrui pagerbti bankete, jis

i rengimą karui.
Philadelphia, Pa.

. miesto gatvė Elphrey’s Alley ! tiems iš savo kišenės. Valsti- ( 
i laikoma seniausia gatve šioje ! jos apdraudos komisijonie- ’

jams sukelti tokią audrą pro- i 
testų prieš tą sprendimą, ( 
kuri priverstų ją jį atšaukti, i

Crystal City, Tex. — Nuo 
rugsėjo 23 dienos šio miesto 
gyventojai neturi dujų nei 
valgiui išsivirti, nei namams 
apsišildyti. Lo-Vaca Gather
ing Co. nutraukė dujų teiki
mą. Beveik visi miestelio 
gyventojai yra farmų darbi
ninkai . . .

Įspūdingas buvo jaunųjų darbininkų 
organizacijos sąskrydis

' 277,000 narių.

Lincoln, Neb. — Valstijos 
aukščiausias teismas įsakė 
(elektros kedėje nužudyti 
i žmogžudį Erwin C. Simants 
1978 metų sausio 21 d. Jis 

I nuteistas mirti už nužudymą 
I Henry Kelie visos šeimos iš 
I šešių narių.

susi

New Yorkas. — Vaizdas Jaunųjų Darbininkų Išsilaisvinimo Lygos suvažiavime, kuris 
čia įvyko spalio 8-10 dienomis. Tai buvo skaitlingas ir labai entuziastiškas sąskrydis. 
Jame Amerikos Komunistų Partijos generalinis sekretorius Gus Hali pasakė išsamią 
kalbą apie jaunųjų darbininkų pagrindinius siekimus ir kovas už šviesesni rytojų. 
Konvencija priėmė plačią veiklos programą.
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šiomis

bininkai įvykdė šešių mene- ~ 1 • ~ • i i
šių gamybinių pajėgumų ati-; > I*1CS U101O IK SlUOlZtO
davimo naudojimui planą.” |(š kaĮbos Taikos šaiininku plenume Leningrade |

Mes nuoširdžiai sveikina-' 
krašto sta- Didžioji Spalio socialistinė! nės valdžios metais. Tiems 

(revoliucija, kuri, vaizdingai j pOnams nenaudinga skelbti, 
, kalbant, pasuko žemės ašį, i ka(j per p0karj0 metus skai- 
; ne tik^ paskelbė didžiąsias. ^įus žmOmų su aukštuoju 
I darbo žmonių ir tautų teises moksĮu Lietuvoje pasiekė iki 
,į laisvę, ir taiką ir taikingą į 149 tūkstančių, tuo tarpu kai

Susi- ■ vystybos raKU, bet ir neati-11941 metais jų buvo vos 7 
Tiesa” 1 deh°Ja^ Pradėjo tų teisių , tūkstančiai. Tokiems prieau- 

' (spalio 1 d.) straipsnyje “Pa-' •ir 'buržuazinių laikų tem-

reikiamai šaliai. Jau 1974 m. 
vyskupų sinodas atkreipė dė
mesį į milijonus pasauly ba
daujančių žmonių, kas labiau PRIMINIMAS IR 

turtinguosius: pARAGINIMAS 
LDS NARIAMS

I Lietuvių Darbininkų 
-’(vienijimo organe

memūsų gimtojo 
tybininkus.

įpareigoja 
kraštus.

Kas ką rašo ir sako
JOS TURI TEISĘ 
IŠEITI IŠ TARYBŲ 
SĄJUNGOS

Tarybų Sąjungos
į dienomis priimtoje konstitu- 
i cijoje respublikoms garan- 
! tuojama teisė iš Sąjungos 
! išeiti. Kaip žinia, Tarybų 
• Sąjunga susideda iš 15 res- į 
: publikų. Lietuva yra viena iš 
I jų. Ji turi teisę iš Sąjungos, 
' išeiti. Priklauso nuo Lietu- Į 
vos žmonių daugumos noro ir ;

i valios.
1 “Kai kas kelia klausimą,” ■
į rašė akademikas G. Zimanas i skleistų, organizuotai keltų; 
I Straipsnyje Konstitucijos•! pilno socialinio aprūpinimo;

Šiuo tarpu visoje šalyje labai didelis susidomėjimas taip svarstymas ir ideologinė ko- ; reikalą valdžios žmonėse.” 
vadinama “Bakke byla,” kurios likimą šiandien svarsto Į va,” (“Komunistas,” Nr. 8), | Visi duomenys akivaiz-! 
Aukščiausias teismas ir kurios išsprendimo laukiama su Į kuriame jis lukšteno naujo- ; džiausiai rodo Amerikos liau-. 
didžiausiu susidomėjimu. Jos vienoks ar kitoks išsprendi
mas labai giliai atsilieps į rasinius santykius.

Su “Bakke byla” istorija tokia: Kalifornijos universitetas 
nutarė, kad jis į medicinos kursus gali priimti tiktai 100 
studentų. Iš to skaičiaus 16 vietų yra skiriama juodiesiems 
ir kitų mažumų aplikantams. Studentas Bakke nori į tuos 
kursus įstoti, bet gauna pranešimą, kad jam nebėra 
progos, nes visos vietos jau užimtos. Žinoma, jis labai 
nepasitenkinęs, nes kai kurie juodieji studentai su 
mažesniais požymiais (grades) tapo priimti, o jo aplikacija ; respublikoje sukelti žmones, 1 
atmesta tik todėl, kad jis baltas. Tai esanti rasinė Į kad jie balsuotų už išėjimą,” 
diskriminacija prieš baltuosius ir neturinti būti toleruoja- jis sako. “Jie yra įsitikinę iš 
ma. I savo patyrimo, asmeniško ir

Na, ir jis pasiskundžia Kalifornijos valstijos Aukščiausia- j visuomeninio, kad negali bū- 
jam teismui, kuris universiteto patvarkymą paskelbia | ti kitokio teisingesnio ir ge- 
priešingu konstitucijai ir jį panaikina. Universitetas ; resnio kelio, kaip kad gyve- 
apeliuoja į šalies Aukščiausiąjį teismą prieš Kalifornijos ' nimas ir darbas kartu su 
teismo nusprendi. i visomis kitomis broliškomis

Kaip sakyta, klausimas labai svarbus, paliečiantis 
rasinius šalyje santykius ir milijonus žmonių, daug gilesnis 
ir platesnis, negu šio universiteto ėjimas arba studento 
Bakke karjera. Klausimas yra: Ar bet kuri aukštoji 
mokykla priimdama studentus turi teisę nustatyti įvai
rioms rasėms kvotas, tai yra kiek kurios rasės jauniems 
žmonėms yra vietų, kiek jų bus priimta?

Visos mokyklos turės vadovautis Aukščiausiojo teismo 
nuosprendžiu šioje Bakke byloje.

Pažangiečių dienraštis “Daily World” teigia, kad labai 
klysta tie, kurie mano arba sako, kad “Bakke byla” paliečia 
tiktai medicinos mokyklas. Ji daug, daug platesnės 
apimties. Pavyzdžiui, Aukščiausiasis Teismas ima ir 
užgiria Kalifornijos teismo nuosprendi, kad universitetas 
neturi teisės įvesti rastines kvotas, kad iš tikrųjų prieš 
studentą Bakkę pavartota rasinė diskriminacija, priešinga 
šalies konstitucijai. Kaip su federaliniu įstatymu, kuriame 
reikalaujama, kad visų viešųjų darbų projektų 10 procentų 
būtų pavesta juodųjų ir kitų mažumų kontraktoriams? Čia 
irgi nustatomos rasinės kovotos. Tas irgi priešinga 
konstitucijai.

Iš tikrųjų, toje pačioje Kalifornijoje teisėjas A. Andrew 
Hauk, vadovaudamasis valstijos teismo sprendimu, Bakke 
byloje, uždraudė Los Angeles miestui panaudoti iš 
federalinio fondo 60 milijonų dolerių lokaliniams viešie
siems projektams, nes jie,, pagal federalinį įstatymą, turėtų 
būti vykdomi pagal rasines kvotas, jų 10 procentų 
atiduodant juodiesiems kontraktoriams. Panašus likimas 
laukia ir kituose miestuose federaliniai finansuojamų 
projektų. Jie irgi turės būti likviduoti, jeigu Aukščiausiasis 
Teismas neatmes Kalifornijos teismo nuosprendžio.

Štai kodėl pažangieji žmonės ragina Aukščiausiąjį 
Teismą Kalifornijos teismo sprendimą atmesti.

SUBSCRIPTION RATES:
$10.00 United States, per 6 months $

Canada, Lat. Amer., per year $10.00 Canada, Latimer. 6 months $
Foreign countries, 6 months $

United States, per year

Foreign countries, per year $12.00

Aukščiausiojo teismo 
rankose atsakomybė

Pasidalijimas Panamos 
sutarčių klausimu

5.50
5.50
6.50

*
JAV vyskupai ir katalikų . 

socialinės institucijos, iškel-1 
damos šiuos ir kitus sociali
nius reikalavimus, ragina pa-i 
rapijas organizuoti sąmonin-: 
gesnių žmonių branduolius, | 
kurie socialinius klausimus 
nagrinėtų, tas idėjas plačiau

sirūpinkime įrašyti daugiau 1 ki®kvien°je revoliucijoje, jos pais būtų prjreik^ apie 500 
! vaikų į LDS” sakoma: | !dejos n“° P!™os‘«s [metų. O juk tai tik vienas
i “Palyginus su bendru na- i į0® susllauke ne tik draugų,. paVyZdyS Lietuvos kultūros 
'rių skaičiumi, mūsų Susivie-! Jr Pnesų’ 0 ir dabar Jū (išaugimui parodyti. Galėčiau 
; nijime permažai įrašyta vai-į erne.un‘ .. v 1 nurodyti į daugybę pavyz-
i kų. I, laip’ n!Spej0 lsdziutJ raSa’ džių, liudijančių apie nepa-
; Kaip jau žinoma, bendrai' Jas.. para®ų po r®lkšnil^a i prastą liaudies ūkio ir liau- 
1 LDS veikėjai rūpinasi įrašyti i ^aikfOS chartlja“Helsinkio. ūies gerovės kilimą Pabaltijo 
kiek galint daugiau narių į I kpnferencijos Užbaigiamuoju šalyse.

f11’ kaip imPeriahstiniai; Tuo tarpu kai kurie Vaka- 
. ............................................. | Phmlcsnos gangsteriai prade- rų §aiįų reakciniai politikai, 

i,~; ’ .. šymą........................................p° raustis po tarptautiniu; įtaigOjami buvusių Pabaltijo
baznyoa ir tikėjimu. Katah-; I atslūgiu skleisti antitaryb.-; (ašistinių vyriausybių atsto-

i daugiau vaikų į LDS vaikų : propagandos kampanijas vų bei tokių karo kaltininkų 
Reikia nepamiršti, (yie*J.a P° 1klJ;.0S’ .Uzuot supa kaip vyskupas Brizgys ir 

■zmdmę plačią visuomenę su panašūs> iškelinėja JAV 
Užbaigiamuoju aktu, jie pa- kongrese ir kitose instancijo- 
sistengė nuslėpti jo turinį se rezoliucijas su reikalavi- 
nuo savo tautų. Paskui, spe- j majs grąžinti Pabaltijyje se- 
kuliuodami nežinojimu, jie. nąSįas> l y. fašistines san- 
ėmė skelbti provokacinius iš- tvarkas, atėmusias iš mūsų 
galvojimus, kelti nepagrįstus . tautų visas teises ir laisves, 
reikalavimus Tarybų Sąjun-! Klastingi “psichologinio

' suaugusiųjų skyrių, o mažiau i ak^u’ ka*p imperialistiniai;
j sios konstitucijos projektą, i dyje augimą nepasitenkinimo i dėmesio kreipia į vaikų įra-1
I “dėl to konstitucijoje pami-
i nėta išėjimo iš TSRS teisė? ; kų bažnyčios aukštoji dvasi-' 
! Kai kas užsienyje, o taip pat ninkija, matyti, tuo yra labai i
i užsienio korespondentai mū- susirūpinusi. Kaip nors rei-1 
i sų šalyje, mėgina tuo klausi- kia stengtis tą sulaikyti, j 
‘ mu spekuliuoti.” Tam ir atsirado šis “JAV i

“Praktiškai turbūt tikrai, katalikų užmojis—platus so-( 
nėra galimumo kokioje nors . cialinis sąjūdis.”

Mes pažangiečiai, žinoma, į 
i sveikiname kiekvieną grupę, į 
• kuri žada arba mojasi ginti 
liaudies reikalus prieš tur
čius ir išnaudotojus. Linki-

i me, kad ir šis “katalikų 
i užmojis” nepasiliktų
i žodžiais ant popierio.

i skyrių.
■ kad, laikui bėgant, vaikų i 
' skyriaus nariai pereina į!
i suaugusiųjų skyrių ir jie pa- i 
į pildo jaunesnio amžiaus na- 
j rių skaičių. Svarbu mūsų 
I susivienijimui turėti žymiai 
' didesnį skaičių jaunesnio am
žiaus narių.

Taigi, pradėkime kreipti ?ai. ir kltoms socialistinėms : karo” metodai liudija ne apie 
□ ~ odlllllo* imnnri nliamn ir bnmf n linmn

tiktai

respublikomis ir bendradar- LIETUVOS KAIMO 
biavimas su jomis. Kas gali 
įtikinti darbininkus, kurie 
gauna medžiagas, dalis, susi
siekimo priemones, žaliavas 
iš broliškų respublikų, kad 
jie gali gyventi geriau vieni? 
Jie neišvengiamai galvos: o 
kur mes visa tai paimsime, 
ką gauname iš kitų respubli
kų, o kur mes dėsime savo 
gaminį? Valstiečiai pagalvos 
apie mašinas, trąšas, dega
lus, kuriuos jie taip pat 
gauna iš kitur, apie realizavi
mo galimumus. Inteligentijai 
iškils kūrybinio bendradar
biavimo klausimas, reika
laus, draugiško sąjunginio 
žiūrovo, skaitytojo, klausy
tojo problema. Kiekvienoje 
respublikoje darbo žmonės 
pagalvos ne tiktai apie nau
dą, jie pagalvos apie drau
gystę, tikrą, nuoširdžią, kuri 
susikūrė ir jų bendradarbia
vimo procese. Nėra, matyti, 
tokios jėgos, kuri galėtų 
šiandien išardyti brolišką 
mūsų respublikų sąjungą. 
Tai kam tada paminėtas šitas 
principas? Manau, jog tam, 
kad dar kartą būtų pabrėžta 
Tarybų Sąjungos laisvano
riškas pobūdis. Tai yra leni
ninė idėja. Leninas visada 
pabrėždavo, kad draugiška 
sąjunga negalima be laisva
noriškumo. Laisvanorišku
mas ne ardo sąjungą, o ją 
stiprina. Štai kodėl reikš
minga ši teisė.”

Štai kodėl ji įdėta į naująją 
konstituciją.

STATYBININKAI GERAI 
PASIDARBAVO

Tarybų Lietuvos “Valstie
čių laikraštyje” (rugp. 13 d.) 
kaimo statybos ministras A.

didesnį dėmesį į vaikų įrašy
mą. O ypatingai dėkime pa
stangas daugiau vaikų įrašy
ti ant 20 metų sutaupų (en
dowment) apdraudos. “En
dowment” apdraudos nariai 
išbūna nariais per 20 metų, o 
po to daugelis jų vėl apsi
draudžia mūsų Susivieniji
me. Tokiu būdu susidaro 
pastovesnis narių skaičius;

Bagdonas sako, kad Tarybų ma^iau tokių narių pasitrau- 
Sąjungoje tapo įvykdytas kįa į* organizacijos. O tas 
gamybinių objektų statybos jaba, SVarbu mūsų Susivieni-

Jau dabar aišku, kad visos dešiniosios reakcinės jėgos 
griežčiausiai nusiteikusios prieš neseniai prezidento Carte- 
rio užgirtas ir pasirašytas naujas sutartis su Panamos 
respublika dėl Panamos kanalo ir Panamos zonos ateities ir 
susimobilizavusios neleisti Senatui jas užtvirtinti. Tai 
ryškiausiai parodo Senatinio užsienio reikalams komiteto 
vedami apklausinėjimai. Tuo tarpu antiimperialistinės 
jėgos ne tik šioje šalyje, bet Lodynų Amerikoje ir kitur 
sutartis vertina teigiamai ir ragina Senatorius jas užtvir
tinti. Tiesa, sutartys nėra pilnai patenkinančios, bet, girdi, 
dabartinėse sąlygose jos yra žingsnis pirmyn ir remtinos.

Ne visi, kurie stoja už sutarčių užgyrimą, yra kairiųjų 
pažiūrų ir vadovaujasi antiimperialistiniais sumetimais. 
Yra tokių, kaip generolas Maxwell Taylor ir admirolas 
Elmo Zumwalt, kurie sutarčių oponentus gąsdina savo 
pamėgtu Maskvos baubu, girdi, “Maskva apsidžiaugtų, 
jeigu sutartys būtų atmestos.” Juk tai kvailiausias 
argumentas, kokį tik galima įsivaizduoti. Su tokiais 
argumentais zumwaltai ir tayloriai tiktai pakenkia sutarčių 
reikalui.

Priešsutartinėms jėgoms vadovauja kalifornietis repub- 
likonas Ronald Reagon, užkietėjęs reakcininkas. Bet ne visi Į JAV katalikų sąjūdyje pa-

LIAUDIS VERČIA IR 
VYSKUPUS SUSIRŪPINTI

Kunigų “Drauge” (spalio 7 
d.) redaktorius kunigas J. 
Pr. praneša, kad šiomis die
nomis Jungtinėse Valstijose 
prasidėjęs naujas katalikų 
sąjūdis “Pagarba gyvybei.” 
Girdi: “Šį socialinį sąjūdį 
ėmėsi organizuoti JAV kata
likų vyskupų konferencijos 
vadinamasis “Pro Life Acti
vities” komitetas.

Toliau:
“Naujajame socialiniame

republikonų vadai priešingi sutartims. Antai buvęs prezi
dentas Gerald Ford pasisakė už sutartis ir ragina 
republikonus senatorius balsuoti už sutarčių užtvirtinimą.

Kaip ten bebūtų, pasidalijimas gana aštrus ir sutarčių 
Senate užtvirtinimas nėra užtikrintas. Prezidentas, maty
ti, yra labai susirūpinęs ir daro spaudimą į jo partijos 
senatorius (demokratus), kad jie energingiau darbuotųsi už 
sutartis.

Madridas. — Ispanijos 
parlamentas 296 balsais 
prieš 2 nutarė paskelbti pla
čią amnestiją politiniams ka
liniams.

Natick, Mass. — Spalio 12 
d. čia ligoninėje Elaine Gold
berg pagimdė tris mergaites. 
Gydytojai sako, kad jos vi
siškai normalios.

brėžiama neturtingųjų teisė 
susilaukti, kad jų sveikata 
būtų reikiamai rūpinamasi, 
kad gydymas būtų ir jiems 
prieinamas, kad jie turėtų 
reikiamas galimybes pasi
naudoti gydymo centrais.

— Šioje socialinėje pro
gramoje skelbiamas reikala
vimas, kad visų gyvenimas 
būtų reikamai sotus, kad 
būtų kovojama su alkiu sava
me krašte ir visame pasauly
je, kad būtų sudaromi grūdų 
rezervai reikiamam metui ir

1977 metų pirmojo pusmečio 
planas.” Džiugu, kad Lietu
vos statybininkai neatsiliko 
nuo kitų tarybinių respubli
kų statybininkų. Ministras 
rašo:

“Į atkakliu triūsų mūrija
mą antrųjų penkmečio metų 
statinį savo plytą įdėjo ir 
mūsų respublikos kaimo sta
tybininkai, Kauno, Telšių, 
Utenos teritorinių statybos 
trestų rangos organizacijos, 
Vilniaus, Šilutės, Kaišiado
rių mechanizuotų kolonų ko
lektyvai žemdirbiams atida
vė kur kas daugiau gyvena
mojo ploto negu buvo numa
tyta pirmajame pusmetyje. 
Kapsuko mechanizuota kolo
na pernai anksčiau laiko už
baigė dalį “Tarybų Lietuvos” 
kolūkyje statomo kiaulių 
auginimo komplekso, o šie
met atidavė patalpas dar 7 
tūkstančiams kiaulių penėti. 
Ukmergės mechanizuota ko
lona ketvirčiu anksčiau 
Leonpolio paukštininkystės 
tarybiniame ūkyje baigė sta
tyti dalį komplekso, skirto 36 
tūkstančiams dedeklių vištų 
laikyti. Žodžiu, kaimo staty-

jimui.

Ilgesio Daina

Tu Viską, o viską 
seniai pamiršai. 
Nepraveri vartų, 
Laiškų nerašai.

Sugriauk visus tiltus, 
kelius išardyk!
Vien taką per kopas.
Maldauju, palik!

Toli ten, už marių, 
uš jūrų plačių, 
Svyruoja pušelė 
Viena tarp smilčių.

Iškirsk visa giria, 
ką nori — daryk! 
Tik maža pušele, 
Maldauju, palik!

Tu viską, o viską 
atimk iš manęs: 
Mėnuli ir saulę, 
laukų ramunes.

Atimk man ramybę, 
Žuvėdra suklyk. 
Tik meilę, ją vieną, 
Maldauju, palik!

Algimantas Baltakis

'ii ‘L

Tai sparnuotosios raketos, kurių gaminimui mūsų vyriau
sybė su prezidentu Carteriu priešakyje pasimojus išleisti 
nuo 35 iki 40 bilijonų dolerių!

Paskutiniuoju metu mes 
esame liudininkais akiplėšiš
kos savo cinizmu ir veidmai- 
ningumu veiklos. Aršūs anti
komunizmo šalininkai kapita
listiniame pasaulyje pradėjo 
vaidinti laisvės gynėjų vaid
menį, skelbti “kryžiaus žygį 
už žmogaus teises.”

Ar gali būti kas nors veid- 
mainingesnio už elgesį tų 
ponų, kurie remia Čilės kru
vinąją chuntą, Urugvajaus ir 
Paragvajaus ir Nicaraguos 
tautų pavergėjus, Pietų Ko
rėjos budelius, bičiuliauja su 
Pietinės Afrikos rasistais, 
skatinga Izraelio agresorius 
ir įvairius antiliaudinius reži
mus, vykdė žiauriausias kan- 

( kynes Olsteryje, o ir savo 
tu šalyse laikosi rasistiniu dės

nių, o drauge su tuo drįsta 
į skelbtis kovotojais už žmonių į 
teises, už demokratiją, laisvę 
ir žmoniškumą! Tie žmonės, 
kurių šalyse milijonai žmonių 
neturi teisės į darbą, mokslą 
ir sveikatos apsaugą, išdrįsta 
kritikuoti bei mokyti socialis
tines ir kitas pažangos keliu 
einančias šalis, kištis į jų 
vidaus reikalus!

Helsinkio konferencijos 
Užbaigiamasis aktas parei- 
goja dalyvius imtis priemo
nių taikingų ryšių stiprini
mui ir tarpusaviam susiarti
nimui. Tuo tarpu piktavaliai 
reakciniai politikai ir jų tar
nai veikia priešinga krypti
mi. Per spaudą ir kitus 
informacijos šaltinius, ypa
tingai per radijo stotis, išlai
komas JAV Centrinės Žval
gybos Valdybos, jie teria 
eterį šmeižtų sriautais.

Kaip žmogus, daugelį metų 
dirbęs žurnalistikos ir infor
macijos srityje, negaliu ne
pažymėti, kada toje šmeižtų 
viralinėje dalyvauja kai ku
rie Vakarų šalių korespon
dentai, dirbantieji Tarybų 
Sąjungoje ir kitose socialisti
nėse šalyse. Užuot skatinę 
tautų tarpusavį supratimą,

imperializmo ir kapitalizmo 
sistemos jėgą ir stiprybę. Jie 
parodo tos sistemos silpnu
mą ir socializmo įtakos augi
mo baimę.

Drauge su kova prieš gin
klavimosi varžybas mes— 
taikos šalininkai—turime ko
voti prieš piktybinį melo ir 
šmeižto ginklą, sudarantį dū
minę uždangą tų reakcinių 
jėgų, kurios mato imperialis
tinėse sistemos išgelbėjimą 
tik žiaurios naikinamos ga
lios ginkluose, gresiančiuose 
šimtų milijonų žmonių gyvy
bei. Vienintelė tos žmonijos 
grėsmės alternatyvė yra 
tarptautinis atslogis, už kurį 
kovoja visi dori ir išmintingi 
žmonės žemėje, visi taikos 
šalininkai, siekią įkurti tei
singą ir demokratinę taiką 
visoje mūsų planetoje.

Justas Paleckis
Lietuvos TSR Taikos 

gynimo komiteto 
pirmininkas

Naujas Vidurio 
Rytams planas

Iš Washingtono praneša
ma, kad Jungtinių Valstijų 
vyriausybė pasiuntė ara
bams apsvarstyti naują Vi
durio Rytuose pasiekti taiką 
planą. Jame Palestinos Išsi
laisvinimo Organizacijos at
stovybė Ženevos konferenci
joje visiškai nebeminima. 
Pirmiausia planas buvęs pa
teiktas Izraeliui juo pasisa
kyti ir Izraelio kabinetas jį 
jau užgyręs vienbalsiai. Da
bar tik lieka arabams jį 
priimti ar atmesti.

Iki šiol arabų šalys griežtai 
laikydavosi už palestiniečių 
teisę Ženevos konferencijoje 
dalyvauti su savo pilna atsto
vybe. Nejaugi jie būtų pakei
tę savo nusistatymą tuo labai 
svarbiu klausimu? Parodys 
jų atsakymas į naują Ameri
kos jiems pasiųstą planą.
Susitarta dėl

jie knaisosi antitarybiniuose ChicagOS mokyklų 
mėšlynuose, šniukštinėja in
formaciją pas įvairius atska
lūnus, nesigėdydami išnau-

integracijos
Washingtone tapo pasira-

doti net psichiniai nesveikų syta sutartis tarp federalinio 
žmonių nelaimę. Ar ne apie! Sveikatos, apsvietos ir gerė
tai byloja pavyzdys su anti-lves departamento ir Chica- 
tarybiniu spektakliu, ■ kurį' K°S Svletlmo Tarybos del 
neseniai bandė suvaidinti tai
kos priešai per psichiatrų 
kongresą Honoluluose?

Būdamas Lietuvos visuo
menės atstovu, negaliu ne
protestuoti prieš tas provo
kacijas ir šmeižto sriautus, 
kuriuos skleidžia dezinforma- 
toriai apie mūsų respubliką 
ir kitas broliškas Pabaltijo 
tautas. Mūsų priešininkai ig
noruoja milžiniškus progre
syvius pasikeitimus, įvyku
sius Pabaltijo šalyse tarybi-

miesto mokyklų pilnos inte
gracijos. Atrodo, kad Chica- 
gos tarybai pasirinkimo ne
buvo: ji turėjo priimti siūlo
mas sąlygas, arba būtų nete
kus savo mokykloms 60 mili
jonų dolerių paramos iš fede
ralinio iždo. 0 jau ir taip 
Chicagos miesto mokyklų si
stema giliausioje finansinėje 
krizėje. Dėl stokos finansų 
jau ir pernai mokslo metai 
buvo sutrumpinti. Ši sutar
tis, atrodo, Chicagos nepri- 
leis prie bankroto.
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GĖLĖS UŽ MUZIKA
PRANAS KARLONAS

SPECIALIAI “LAISVEI”

Prie filharmonijos pastato 
durų, pavieniai ir būreliais 
vis ėjo ir ėjo, ir čia, kiek 
stabtelėję, žmonės glaudė 
nuo virš galvų nuimtus skė
čius ir iškilmingai skubėjo į 
vidų. Ir diena, ir vakaras 
Vilniuje buvo lietingi. Lie
taus nuplautos gatvės dvelkė 
šaltuku, kuris nežinia kaip 
persimetė ir į žmones; kiek 
susigūžę, kiek sustirę, rau
donuku išmuštais veidais, jie 
neskubėjo į filharmonijos 
antrą aukštą, o užtrukdami 
tvarkėsi rūbinėje, stoviniuo
dami priešais veidrodžius, 
kurie nemeluodami rodė, kas 
koks yra.

Dar iki koncerto pradžios 
apie dvidešimt minučių.

— Paimkite programą. 
Nemokamai . . .

Pagyvenusi moterėlė nar
dė tarp fojė besisukinėjančių 
žmonių ir dalino vakaro kon
certinę programą. Lig tol 
nežinojau, kokia ji. Skelbi
mai laikraščiuose buvo sausi, 
neiškalbingi ir visi, kuriuos 
skaičiau, tie patys. Ogi: “Fil- ! 
harmonijos salėje—groja E. 
Paulauskas (smuikas). Daly
vauja A. Trinkūnas (fortepi
jonas), Lietuvos kamerinis 
orkestras, Lietuvos kvarte
tas. Koncertas skirtas E. 
Paulausko gimimo 50-čiui ir 
kūrybinės veiklos 30- 
mečiui.”

Pirmą kartą gyvenime taip 
jautriai patyriau, kaip lau
kiama muzikos.

Pagaliau scenoje pasirodė 
E. Paulauskas, o paskui jį— 
ir D. Trinkūnas. Salė sugau
dė aplodismentais—ilgais, 
džiaugsmingais, lyg čia pat 
trankytųsi pirmasis pavasa
rio griaustinis. Pasiilgtas, il
gai negirdėtas, jis visuomet 
žavesnis ir geriau įsiminti
nas.

Ką aš žinau apie šį, nuosta
bų Lietuvos muzikantą? Va, 
jau per salę plaukia jo muzi
ka—B. Dvarionio “Prie eže
rėlio.” Žavi, švari, jaudinanti 
savo profesionalumu.

Tai vis nuoširdus E. Pau
lausko talento pripažinimas, 
kuris anaiptol sudėtas ne 
pavieniuose asmenyse. Ir 
bene geriausiai apie jo talen
to visuotiną pripažinimą by
loja koncertinės veiklos 
maršrutai—daug tūkstančių 
kilometrų nuvažiuota Tarybų 
šalies, jos respublikų keliais, 
daug grota socialistiniuose 
kraštuose. Jo smuiką girdėjo 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose, Kanadoje, Vokietijos 
Federatyvinėje respublikoje, 
Suomijoje, Švedijoje . . . 
Eugenijus Paulauskas yra 
Lietuvos TSR liaudies artis
tas, Respublikinės premijos 
ir tarptautinių konkursų lau
reatas, profesorius, daugkar
tinis vyriausybinių apdova
nojimų kavalierius.

Salė vėl prapliupo ploji
mais. Dabar ji dėkojo muzi
kantui už B. Dvarionio “Prie 
ežerėlio” išpildymą. Ir pir
mosios šio vakaro puokštės 
gėlių buvo įteiktos čia, iš 
salės į sceną. Po trumpos 
pauzės, suspėjus nusišluos
tyti šilumos lašelius, jubilie- 
jantas ir D. Trinkūnas groja 
jau E. Grigo sonatą Nr. 2. Ir 
vėl salėje nieko daugiau ne
buvo, tik ji—muzika.

Po E. Grigo sonatos buvo 
atliktas D. Šostakovičiaus 
Kvartetas Nr. 1. Didelis, 
juodai spindintis fortepijonas 
buvo priglaustas prie sienos. 
I scenos vidurį išėjo garsusis 
Lietuvos kvartetas—Lietu
vos TSR nusipelniusi meno 
veikėja, profesorė Kornelija 
Kalinauskaitė, LTSR nusi
pelnęs meno veikėjas, profe
sorius Jurgis Fledžinskas ir 
LTSR nusipelnęs artistas 
Romualdas Kulikauskas. E. 
Paulauskas, kvartete grojan
tis pirmuoju smuiku, vėl nuo

E. Paulauskas 
apdovanotas gėlėmis 

kaktos nosine šluostėsi rasos 
lašelius.

E. Paulauskas ne tik save 
kitiems išdalija nuo scenos. 
Štai, pasibaigus pertraukai, į 
sceną išėjo Lietuvos kameri
nis orkestras su Sauliumi 
Sondeckiu. Jis—meno vado- 

|Vas ir dirigentas. Gi Eugeni
jus Paulauskas vėl prieky, 
vėl svarbiausias vaidmuo jo. 
Atliekami A. Vivaldžio “Me
tų laikai.” Programoje taip ir 
parašyta: atlieka E. Paulaus
kas ir Lietuvos kamerinis 
orkestras.

Tačiau tik sceninio gyveni
mo E. Paulauskui neužtenka. 
Sakyčiau, vien tokiam pasi
tenkinimui jis netgi neturi 
teisės. Visai atsitiktinai E. 
Paulauskas yra Konservato
rijos styginių instrumentų 
katedros darbuotojas. Vadi
nasi, jis pedagogas. Tai lyg 
ir logiškai būtina, nes 
bejotina, 
sveikinusieji,—kad Lietuvos

nea-
teigė tą dieną jį

; styginių instrumetnų meno 
; kultūroje Eugenijaus Pau- I 
i lausko pavardė įrašyta di-' 
J džiosiomis raidėmis. Jo ta-' 
ilentas, žinios, artistiškas i 
dosnumas reikalingas jauni-' 
mui—tolesnei Lietuvai, būsi- i 
miems jos muzikiniams lai- ] 
mėjimams.

Iš organizacijų ir įstaigų, I. , . . , . , , , . . x
jam pažįstami ir nepažįsta-j* rudeninio ruko apimtą I ma beatodairmė neapykan-;

, j. ..v . minttf-.i iŠ nnnin 18 aiiL-cfn tos ir kiršinimn nrnnacrnndnmi, tą dieną ėjo žmones, I 
atsinešdami gėlių, kad taip ■ 
pareiškus dėkingumą už mu- ' 
ziką. Nuostabiai puikią muzi
ką! Ir tai suprantama, 
nes ... į

“Štai jau trys dešimtme- iPlenum4- J° Hfidarymas įvy- kų judėjimas, komunistų 
čiai, kaip lietuvių muzika 
neįsivaizduojama be smuiki
ninko Eugenijaus Paulausko.

KUR PASKELBĖ LENINO
TAIKOS DEKRETĄ

[Laiškas iš Leningrado]

Rašau iš Leningrado pa- ; jos šaltiniai. Tuo tarpu kai I 
] skutinę rugsėjo dieną. Žiūriu kapitalistinėse šalyse varo- j

i miestą iš naujo, 18 aukštų tos ir kiršinimo propaganda, ; 
’! viešbučio “Sovietskaja” lan-; Tarybų Sąjungoje ir kitose I

I go. Atsidūriau čia atvykęs į ■ socialistinėse šalyse vyksta ] 
Spalio revoliucijos 60-mečiui I taikos ir tautų tarpusavio j 
skirto Tarybinio Taikos gy- | sambūvio skatinimas, didelį 

i nimo komiteto iškilmingąjį i pritarimą turi taikos šalinin- ' 1 T 1*1 • < 1 * 1 •' * • 1 • i
i ko istorinėje Smolno rūmų ; partijos vykdo nuoseklią tai-1 
į salėje, kurioje revoliucijos I kos politiką. Tarybų Sąjunga | 
antrąją dieną buvo paskelb- j iškelia vis naujus pasiūlymus j

Atėies i įą kaip išskirtiniu ^as Lenino parašytasis gar- ] taikai stiprinti ir karo pavo-|
susis Dekretas apie taiką. ' jui mažinti. Naujojoje Tary- i 
Tuo dekretu Tarybų suvažia-! bų Sąjungos Konstitucijoje ■ 
vimaš Rusijos proletariato I taikos ir tautų bendradarbia- I 
vardu kreipėsi į kariavusias : vimo politika iškelta į įstaty-,

gabumų vunderkindas, jis 
tarsi netilpdamas savyje, 

i dosniai išdalijo savo talentą.
Ilgametis Lietuvos kvarteto; • t *«j .....- r—..... ~  ------ * *----- j i

primarijus, jis vertė pirmuo- šalis pasiūlymu neatidėlioti-; minį valstybės politikos lygį.; 
! sius lietuviškos kamerinės i nai bai&ti kruvinąjį karą ir i Pažymėtas reikšmingas Leo-: 
muzikos dirvonus, kūrė jos i Pradėti paliaubas bei taikos nido Brežnevo vaidmuo ko- ■ 

i laimėjimus ir garsino už res- I derybas, sudaryti taiką be 1 voje už tarptautinio įtempi-1 
' publikos ribų Kaip soiįsj ankesijų ir kontribucijų. i mo atslūgį ir taiką tautų] 
tas—nuolatos turtino lietu- I U istorinę salę susirinko i tarpe. ........................... I
viską koncertinę panoramą ir i atstoval visų tarybiniH res‘I Plenume kalbėjo visa eile j 
su simfoniniais orkestrais, ir I Publikb be> srič'U taikos ko- ( užsienio delegacijų atstovų, 

■kukliame duete, intymioje1 mitetų atstovai’ ° taip pat; Pasaulinės Taikos Tarybos 
I sonatoje. Kaip pedagogas, ‘ visų sociallstmiU šalių, net I prezidentas R. Candra, pažy-1 
Į jis tarsi persikūnijo 
mokiniuose, pratęsdamas sa- 

i ve kvartetuose, kameriniuo- 
: se ansambliuose ir talentin- 
į guose solistuose . . .”

j mitetų atstovai, o taip pat; Pasaulinės Taikos Tarybos

Te ilgai nenuvista prisimi
nimuose tą vakarą E. Pau
lauskui padovanota gausybė 
gėlių, te visuomet jos prime
na, kaip labai jo smuikas 
brangus žmonėms, ir skatina 
smuikininką atkakliam dar
bui. Tai turėdami, žinosime, 
kad ir Lietuvos muzikinė 
ateitis optimistiškai šviesi, 
nes taip jau parėdyta, kad 
mokytojai apsigyvena savo 
mokiniuose.

savo 1 t°lim°si°s Kubos, Vietnamo, i mėjęs Spalio revoliucijos tie- i 
Mongolijos taikos organizaci-; sioginį ryšį su taikos judėji- 
jų delegatai, o taip pat Pa- j mu, o taip pat visų tarybinių 
saulinės Taikos Tarybos na- ] sąjunginių respublikų atsto- 

! rių grupė su jos prezidentu į vai. Reikšmingą kalbą paša- ■ 
i Romešu Candra priešakyje, i kė lakūnas-kosmonautas (as- 
Kadangi dėl ligos Tarybinio tronautas) generolas majoras 
Taikos gynimo komiteto pir- G. Titovas. Jis pasakė: “Žiū- 
mininkas rašytojas N. Ticho- rint iš kosmoso mūsų žeme- 
novas negalėjo atvykti, pra- lės planeta atrodo tokia gra- 
nešimą padarė jo pavaduoto-1 ži, tokia maža. Erdvės tyri- 
jas akademikas Jevgenijus į me susilaukiame vis didesnių 
Fedorovas. Istorinėje taikos pasiekimų. Žmonės jau lan- 
šalininkų judėjimo apžvalgė- kosi kitose planetose. Gal 
je jis priminė Lenino žo
džius:

Sonoboro rūmai, kuriuose 1917 m. lapkričio 7 d. paskelbta 
Tarybų valdžia, o sekančią dieną paskelbtas lenininis 
Taikos dekretas.

PANEVĖŽIO NAUJIENOS
BUS GAMINAMI |listai galės “neakivaizdžiai”
SPALVOTI KINESKOPAI ; di“Rnozuoti sunkesnes šir- 

| dies ligas, operatyviai teikti 
Darbo raudonosios vėlia- ■ kvalifikuotą konsultaciją pe-

vos ordino “Ekrano” gamyk
la, kurios kineskopus perka 
daugiau kaip dešimt užsienio 
valstybių, po poros metų 
nudžiugins vartotojus nauja 
savo produkcija—spalvitais 
kineskopais. Tuo tikslu čia 
pradėtas statyti naujas pra
moninis kompleksas. Jame 
bus taikoma pažangiausia pa
saulyje kineskopų gamybos 
technologija. Tai padės dvi
gubai padidinti kineskopų 
gamybų, tuo tarpu darbinin
kų skaičius palyginti su da
bartiniu išaugs tik trečdaliu.

Kardiograma per atstumą
Respublikinio Fiziologijos 

ir patologijos mokslinio tyri
mo instituto direktoriaus 
profesoriaus Juozo Blužo va
dovaujami specialistai nese
niai atliko įdomų eksperi-

riferijos gydytojams.

Žiedas juosia miestą
Panevėžys—kompaktiškas 

miestas. Nedaug atsilikda
mas nuo Šiaulių gyventojų 
skaičiumi, miestas prie Ne- į naikinimo ginklų sistemų iš- 
vėžio užima vos ne perpus 
mažesnį plotą. Todėl čia la
bai aktuali transporto pralai
dumo problema. Norint iš
vengti mieste pernelyg dide
lio automobilių srauto, apie jį 
tiesiamas apvažiavimo žie
das.

1979 metais jo statybą 
numatoma užbaigti. Tuomet 
visas pro Panevėžį prava
žiuojantis tranzitinis trans
portas aplenks centrines 
miesto gatves.

kada nors ir į žemę atsilan- 
Mes turime padėti kys svečiai iš kitų planetų, 

tautoms įsikišti į karo ir Turime daryti viską, kad jie 
taikos reikalus,” kuriais pa- atrastų žemę kaip taikų, žy- 
grįstas dabartinis, plačiai pa
plitęs taikos gynėjų veiki
mas. Apie jo masiškumą liu
dija 400 milijonų parašų po 
naujuoju Stokholmo atsišau
kimu už ginklavimosi varžy
bų nutraukimą ir tarp tauti
nio įtempimo atslūgį. Buvo 
nurodytas pavojus, kurį su
daro imperialistų politika, 
nukreipta į pažangių judėji
mų slopinimą, prisidengiant 
veidmainingais “žmogaus tei
sių gynimo” šūkiais, į naujas 
ginklavimosi varžybas, naujų

radinėjimą (“neitroninė” 
bomba, “sparnotosios rake
tos” ir k.), karinių biudžetų 
didinimą, nebaigiamas anti
komunizmo ir antitarybišku- 
mo kampanijas, kurias vyk
do kapitalistų rankose esan
čioji spauda, JAV žvalgybos 
valdybos 
stotys bei

išlaikomos radijo 
kitoki informaci-

dintį sodą, o ne branduolinių 
ginklų sunaikintą dykumą.”

Kalbėjo ir Maskvos bei 
Visos Rusijos patriarchas Pi- 
tirimas. Jis pažymėjo didelę 
Spalio revoliucijos reikšmę 
kaipo naujos eros žmonijos 
istorijoje pradžią, atėjusią su 
humaniškomis idėjomis, ku
rių tikslas įtvirtinti žemėje 
pastovią taiką tarp tautų. Jis 
pažymėjo, kad pravoslavų 
bažnyčia tvirtai remia Tary
bų Sąjungos vyriausybės tai
kos politiką, kuriai pritarimą 
pareiškė ir neseniai įvykęs 
platus įvairių religijų atstovų 
suvažiavimas Maskvoje, ku
riame dalyvavo atstovai iš 
130 šalių.

Plenume dalyvavo ne tik 
patriarchas Pitirimas, bet ir 
eilė aukštų pravoslavų baž
nyčios vadovų, o taip pat 
protestantų, sentikių, maho
metonų,

kitų religijų dvasininkai, jų 
tarpe Leningrado katalikų 
bažnyčios klebonas Juozas 
Pavilonis.

Po plenumo posėdžių jo 
dalyviai aplankė eilę pramo
nės įmonių, mokslo ir meno 
įstaigų. Man teko drauge su 
tarybinių delegatų grupe ir 
Vengrijos atstovais dalyvau
ti išvykoje į Lenino vardo 
Nevos mašinų gamyklą, ku
rioje dirba apie 13,000 darbi
ninkų ir tarnautojų. Plenumo 
dalyviai padėjo vainiką Pis- 
karevo kapinėse, kurioje pa
laidota apie 600 tūkstančių 
leningradiečių, žuvusių blo
kadoje karo metu.

Tarybų Lietuvos Talkos 
gynimo komiteto vardu ple-

nume dalyvavome mudu su 
operos dainininke, nusipel
niusia artiste Marija Aleške- 
vičiūte. Man teko pasakyti ir 
kalbą, kurios pagrindu para
šytą straipsnį čia pridedu.

Po plenumo dar užtrukau 
Leningrade kelias dienas, 
nes sutikau dalyvauti lietu
vių literatūros vakare, kurį 
Etnografijos muziejuje ruo
šia čionykštė Knygos mėgėjų 
draugija. Tame vakare daly
vauti iš Lietuvos atvyko ra
šytojai—prozininkas ir poe
tas Vytautas Sirijos-Gira ir 
kritikas Ričardas Pakalniš
kis.

Justas Paleckis
Leningradas, 
1977. rugsėjo 30 d.

ne-

budistų, žydų ir

Tais laikais Lietuvių Socia
listų sąjungos 5-tas rajonas 
apėmė Mahanoy City, Mi
nersville, Shenandoah ir ki
tus šios apylinkės miestus. 
Jam vadovavo veiklūs žmo
nės—Juozas Ramanauskas, 
Jonas Vilkelis, Jurgis Surdo- 
kas, Vincas Žemaitis, An
drius Pranaitis ir daug kitų. 
Vėliau ir man teko šio rajono 
sekretore būti.

Kai Jungtinių Valstijų So

Pagerbtas J. Miltinis
Trisdešimt septynerius sa-

mentą. 600 pacientų kardio- vo gyvenimo metus Panevė-
gramos buvo užrašytos dau
giau kaip per šimto kilome
trų atstumą.

Viename iš Panevėžio tiks
liosios mechanikos gamyklos 
kabinetų buvo pastatyta kil
nojamoji aparatūra, tiesiogi
niu telefono kanalu sujungta 
su Kauno kardiologiniu cen
tru. O ten sumontuota spe
ciali aparatūra per dvidešim
ties sekundžių seansą sura
šydavo kardiogramą. Elek
troninės skaičiavimo mašinos 
ją iššifruodavo per dvi minu
tes ir tuomet buvo praneša
ma tiksli diagnozė.

Profesorius J. Blužas tei
gia, kad toks kardiogramų 
perdavimas netolimoje atei
tyje taps įprastu reiškiniu. 
Kilnojamą aparatūrą, su
jungtą su Kardiologiniu cen
tru, pirmiausia numatyta pa
statyti Lietuvos miestų ir 
rajonų ligoninėse, greitosios 
pagalbos stotyse. Tuo būdu 
kardiologinio centro specia-

žio dramos teatrui atidavė jo 
vyriausiasis režisierius, 
TSRS liaudies artistas Juo
zas Miltinis. Per tą laiką jis 
pastatė dešimtis spektaklių, 
įėjusių į Lietuvos teatrinio 
meno lobyną, išugdė daug 
talentingų aktorių, kurių 
vardai plačiai žinomi šalyje ir 
užsienyje.

Rugsėjo pradžioje Juozui 
Miltiniui sukako 70 metų. I 
miesto dramos teatrą, kur ta 
proga buvo surengtas iškil
mingas vakaras, atvyko šim
tai kultūros veikėjų iš visos 
Lietuvos. Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo pirmininko pavaduotoja 
L. Diržinskaitė, nuoširdžiai 
pasveikinusi jubiliatą ir pa
linkėjusi ilgų ir kūrybingų 
gyvenimo metų, įteikė jam 
Tautų draugystės ordiną, 
kuriuo J. Miltinis apdovano
tas už didelius nuopelnus 
teatro menui.

A. Ambraška

Leningradas. Motinos-tėvynės statula Piskarevo kapinėse, 
kuriose palaidota apie 600 tūkstančių leningradiečių, 
žuvusių karo metu blokadoje.

mas ir iškilo klausimas, kur 
mums sukti: kairėn su bolše
vikais, ar dešinėn su menše
vikais,— mūsų rajonas be 
dvejojimo vienbalsiai pasisa-

BRANGŪS PRISIMINIMAI
1917 metų ruduo paliko j nieriai. Kai revoliucijos prie- 

man neišdildomų įspūdžių, i šakyje atsistojo Leninas, visi 
Gyvenau su tėvais Mahanoy | pažangiečiai angliakasių apy- 
City, Pennsylvania (kur gi-i linkėję dėl to džiaugėsi. Bu- 
miau). Tuo metu lankiau vo surengti įvairūs mitingai, 
kolegiją, ruošdamasi buhal
terio profesijai.

Šis mūsų miestelis, kuria
me gyveno apie 18000 žmo
nių, buvo pilnas ateivių iš 
Lietuvos, Lenkijos ir Vengri
jos. Dar gyveno airių ir 
vokiečių; anglų—visai
daug. Vienintelė jo pramonė 
—anglies kasyklos, kuriose 
šie visi ateiviai dirbo tiesiog 
nežmoniškomis sąlygomis. 
Tik vėliau sąlygos kiek page
rėjo, kuomet angliakasiai su- cialistų partijoje įvyko skili- 
sivienijo į savo profesinę 
organizaciją—uniją United 
Mine Workers of America.

Kaip ir kituose šios apylin
kės miestuose, čia lietuviai
taip pat išvystė savo organi- kė už bolševikų poziciją ir ją 
zuotą pažangią veiklą. Lietu-! toliau rėmė. Aš turėjau gar- 
vių Socialistų Sąjungos 46-ta bės būti 5-to rajono delegate 
kuopa, nors nebuvo labai ] Socialistų partijos konvenci- 
gausi, pasižymėjo savo veik- joje Chicagoje (1919 m.) ir 
la, ir visas miestas žinojo savo balsą prijungti už Ko- 
apie tuos lietuvius “cicili-1 munistų partijos įsteigimą, 
kusr” Kuopos pirmose eilėse | Taigi šie prisiminimai man 

į darbavosi V. Žemaitis, J. | ypač brangūs.
i Kovas, J. Paliokaitis, V. ir < Nuoširdžiai sveikinu savo 
■J. Senkai ir mano motina tėvų šalį Lietuvą, kuri yra 
Ona Akelaitytė-Jeskevičie-’ dalis visos Tarybų Sąjungos, 
nė. Buvo labai sunkios darboi švenčiančios gražią ir reikš- 
ir socialinės sąlygos, ir jie įmingą Didžiosios Spalio so- 
ryžtingai kovojo už darbinin-į cialistinės revoliucijos 60- 
kų reikalus. Į ties metų sukaktį. Lengviau

Atėjo žinia apie Rusijoje' ir mums Jungtinėse Ameri- 
kilusią revoliuciją. Ji tiesiog kos Valstijose, kada mato- 
uždegė visus socialistus ir jų me, kaip gražiai klesti Lietu- 
rėmėjus. Žmonės kasdien su- va ir visos kitos tarybinės 
sieidavo, aptardavo kiekvie- respublikos. Tai teikia vilties 
ną gautą žinią, diskutuodavo 
tarpusavy. Kiekvienas revo
liucijos laimėjimas buvo su
tinkamas su dideliu džiaugs
mu, o dėl nesėkmių pergyve
nama, ryžtingai tikint, kad 
galutinai laimės revoliucio-

viso pasaulio varguoliams su
laukti geresnio rytojaus.

Lai gyvuoja Tarybų Sąjun
ga ir taika visame pasaulyje.

Elena N. Jeskevičiūtė
Whitestone, N. Y.,
JAV Iš “G. K.”
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Liūdna žinia iš Lietuvos
ALISĖ JONIKIENĖ

Bronius Pranskus-
Žalionis

MIRĖ MATILDA i artimųjų ir visuomenės at-
DOMEIKIENĖ stovų. Laidojo labai iškilmin- i

1964-65 m. viešint Lietuvo-j &roi° gėdulo maršus | 
je netikėtai teko išbūti Res- j orkestras, atsisveikinimo 
publikinėje (ligoninė Vilnių-1 kalbas sakė draugai, karstas 
je) apie tris mėnesius. Ro- i 
dos, nebuvo dienos, kad ne- i 
būtų kas atlankęs. Viena iš j 
dažniausių lankytojų buvo j 
Matilda Domeikienė, kuri i 
kas savaitę po du ar tris Į 
kartus po keletu valandų: 
praleisdavo, sėdėdama prie! 
mano lovos. Ir bendros kai-' 
bos mudviem netrūko. Busi- Į 
pažinome, artimai susibičiu- Į 
liavome ir atsisveikinusios 
laukėme progos vėl susitikti. 
1975 m. jautėmės laimingos,; 
gavusios progų vėl asmeniš
kai pasimatyti—pasikalbėti. 
Per trumpų viešnagę draugė 
mane atlankė (Neringos vieš
butyje) du kartus ir dar 
žadėjo ateiti ir atsisveikinti, 
bet gavau pranešimų, kad 
pažadų negalėsianti išpildyti, 
nes sveikata žymiai pašlijo.

Spalio 6 d. gaunu šiurpu
lingą žinių: mano miela drau- įįstų partijų. 1926-1932 m. ji1 vYko į TSRS. Priklausė lie-

■ skendo gėlėse.
Vasarą kalbėjausi su Do

meikiene ligoninėje apie Jus,
I Alesėle, ir ji prašė kai rašy-|
1 siu, perduoti ir nuo jos linkė-l 
jimus. Į laiškų įdedame “Tie
soje” paskelbtų nekrolo-| 

........ ”
I

Velionės nekrologas |
1977 m. rugsėjo

Vilniuje po ilgos ir sunkios! Bronius Pranckus-Žalionis, 
ligos mirė TSKP narė nuo| revoliucinio judėjimo Lietu- 
1925 m. personalinė pensi-l 
ninkė M. Domeikienė.

Matilda Jucaityte-Domei- 
kienė gimė 1869 m. liepos 20 
d. Naumiestyje, darbininkų!

į Įvairios žinios
! SUSITARĖ DĖL 
PANAMOS SUTARČIŲ 
PRASMĖS

i Dėl kilusių diskusijų 
‘ginčų Panamos !

ST. PETERSBURG, FLA
Spalio 1 dienų Lietuvių 

Piliečių klubo salėje įvyko 
įr LLD 45 kuopos mėnesinis 

ginčų Panamos sutarčių susirinkimas. Jį pradėjo kuo- 
i klausimu Jungtinėse Valsti-, POS pirm. Jonas Mileris. Pir- 
ijose ir Panamoje, Panamos' miausia tylos minute buvo 
vadas ,gen. Torrijos buvo 

'atvykęs į Washingtonu pasi
pagerbta mirusi kuopos narė 

' Natalija Lenigan. Toliau su- 
I tarti su prez. Čarterfu5 Jie i sirinkimą vedė Helena Sar- 
i išleido bendrų trumpų pa- kiūniene.
reiškimų, kuriame sutarčių . Valdybos raportas:' 
prasmė paaiškinama. Jie sa- i Jonas Mileris sakė, 
ko, kad sutartys reiškia, jog , rapOrtas bus trumpas,

kad

[Panamos kanalas turi būti po at0S|0gų (|ar neisijungėm 
I bešališkas ir atdaras visoms ; į pįiną veikimų. Tarybų Są- 

Spalio 11-ųjų sukanka 75, šalims, kad Panama ir Jung- jungos sukakties paminėji- 
16 d. j metai, kai gimė (1902 m.); tinės Valstijos turi teisę at

voje dalyvis, rašytojas, Lie
tuvos TSR nusipelnęs moks
lo veikėjas.

1917 m. jis paskelbė pir
muosius* savo eilėraščius,

■ šeimoje. Anksti netekusi tė-i 1917-1918 metais dalyvavo
revoliuciniuose įvykiuose 
Voroneže.

1920-1922 metais B.
Pranckus-Žalionis—LK J S

vų, ji išėjo dirbti samdine, 
sulaukusi septynerių metų.

Į revoliucinį judėjimą M.! 
Domeikienė įsijungė nuo 
1920 metų. 1925 m. priimta į I Suvalkijos rajono komiteto 
pogrindinę Lietuvos Komu-1 sekretorius. 1923 m. jis iš-

gė Domeikienė mirė! Drau- buvo LKP Vilkaviškio para- tuvių proletarinių rašytojų ir KORPORACIJŲ PELNAI

mas 60 m. sukakčiai įvyks 
spalio 15 d. J. Mileris sutiko 

! pakalbėti. Finansų sekr. J. 
i Andriulienė pateikė kuopos 
Į finansų stovį. Iždininkas P. 
' Alekna sutiko su jos raportu. 
! Buvo pranešta, kad gauta

remti užpuolius bei pasikėsi 
nimus ant Kanalo neutrališ 
kūmo. Taip pat sutartys ne 
reiškią, kad Jungtinės Vai 
stijos turi teisę kištis į Pana 
mos vidinius reikalus. Taip j Buvo pranešta, kad gauta į 
pat, girdi, sutartys reiškia, brošiūra iš T. Lietuvos anglų ; 
kad abiejų šalių kariniai lai-1 kalba. Brošiūroje yra daug į 

j vai turi teisę Kanalu naudo-; ginių apie T. Lietuvą. Išda- • 
tis nekliudomai. linta angliškai skaitantiems I

Manoma, kad šis sutarčių | nariams.
į prasmės paaiškinimas pa-; Taipgi buvo pateiktas pra- i 
j lengvins joms laimėti abiejų negimas iš komisijos veiklos, i 
i šalių užgyrimą. : Susirinkimas nutarė iš kuo- j
_______ ___________ • pos iždo apmokėti prenume- !

! ratas į T. Lietuvą—“Lais- | 
Visa eilė didžiųjų korpora-ges Eidukaitytės man prane- jonio komiteto narė, padėjo poetų J. Janonio sąjungai.

gabenti LKP literatūrų iš! 1926 m. baigęs Maskvos cijų paskelbė savo pelnus už rapOrtai priimti. 
Vokietijos į Lietuvą ir ją j universitetų, iki 1929 m.
nelegaliai platinti. studijavo ka

1933 m. z 
dirbo Lietuvos KP CK in
struktorė Žemaitijoje. 1937-
1940 m.—Lietuvos Raudono
sios pagalbos organizacijos 
CK instruktorė Kauno, Klai
pėdos, Kretingos, Mažeikių, 
Raseinių, Telšių, Utenos ir 
Žarasų apskrityse.

Už revoliucinę veiklų M. 
Domeikienė ne kartų buvo 
administracine tvarka kali
nama įvairiuose kalėjimuose. 
1932 m. pabaigoje ištremta į 
Onuškį Trakų apskrityje.

Lietuvos Raudonosios pa
galbos organizacijos 11 suva
žiavimas Kaune 1940 m. pra
džioje M. Domeikienę išrinko 
centro komiteto nare. 1940-
1941 m. Domeikienė dirbo 
Lietuvos TSR Socialinio ap
rūpinimo liaudies komisaria
te, vėliau Kauno miesto Vyk
domojo komiteto aktyviai da
lyvavo partinėje veikloje.

Didžiojo Tėvynės karo pra
džioje M. Domeikienė evaka
vosi ir dirbo Cuvašijoje ir 
Mordovijoje, mokėsi LKP 
CK suorganizuotuose kur
suose Jaroslavio srityje. Grį
žusi 1944 m. rudenį į išva
duotų Kauną M. Domeikienė 
dirbo miesto Vykdomojo ko
miteto skyriaus vedėja.

Išėjusi 1947 m. į pensiją, 
M. Domeikienė ir toliau da
lyvavo visuomeniniame gy
venime. Nuo 1943 metų ji 
buvo renkama Lietuvos TSR 
Aukščiausiojo teismo tarėja.

M. Domeikienė buvo apdo
vanota “Garbės Ženklo” or
dinu, kitais vyriausybiniais 
apdovanojimais.

Atsidavusios kovotojos už 
šviesią liaudies ateitį atmini
mas visiems laikams išliks 
mūsų širdyse.”

“. . . Šiandien, t. y. rugsė
jo mėnesio 20 diena, pas mus 
liūdna, nes palaidojome švie
sios atminties draugę Matil
da Domeikienę. Ji sunkiai 
sirgo ir mirė ligoninėje. Pasi
baigė jos kančios.

Palydėjo į amžina poilsio 
vietų didelis būrys draugų,

KRISLAI
[Pabaiga iš 1 pusi.] 

ir asmeniškai pažįstamas 
(nes jis anųmet svečiavosi 
šioje šalyje)—Genrikas Zi
manas, žurnalo “Komunis
tas” vyriausias redaktorius.

Savo kūrinyje drg. Zima
nas atsako į visą eilę labai 
svarbių klausimų. Jis aki
vaizdžiausiai įrodo, kad tik
ras, nuoširdus savo tautos 
patriotas taip pat turi būti ir 
yra internacionalistas. Jis 
myli ne tik savo tautą, bet 
visas tautas. Jis trokšta ir 
siekia visų tautų draugystės 
ir taikaus sugyvenimo. Jis 
ne tik savo tautai linki lai
mės ir gerovės, bet visoms 
tautoms.

Tokiais žmonėmis, 
leidinio autorius, esame 
ne tik Lietuvos, bet 
pasaulio komunistai.

sako 
mes, 
viso

Stasys Barzdukas, 
iš pačių veikliausių 
miausių mūsų “vaduotojų,” 
Brooklyno klerikaliniame 
“Darbininke” (spalio 14 d.) 
užsidėjęs už galvos rankas 
šaukia į besipešančius ir be
siriejančius “veiksnius”: 
“Nesikraustykime iš galvos!” 
Girdi: “Prigyvenome laikus, 
kai nieko negalim svarstyti 
ramiai ir dalykiškai. Kiekvie
na mintis tuoj kelia kitų 
baimę, nepasitikėjimų ir įta
rinėjimus. Nieko nebereiškia 
jokie faktai, jokie įrodymai!”

Su šiuo Stasio Šukiu bėda 
tame, kad jis jau labai, labai 
pavėluotas. Tie, kuriuos jis 
šaukia nesikraustyti iš gal
vos, jau seniai iš jos yra 
išsikraustę. Juk jeigu gude
lių, valiūnų, gečių, sondų, 
kviklių galvos nebūtų neapy
kantos, keršto, įtūžimo suža
lotos, jie taip be perstojimo 
nebjaurotų, nešmeižtų, ne
niekintų tos mūsų mielosios 
Lietuvėlės, taip nekeiktų ir 
nepurvintų jos politinių vadų 
ir veikėjų, kultūrinių veikė
jų, švietėjų, žurnalistų, rašy
tojų, poetų, mokslininkų.

Labai gaila, bet turime 
atvirai pasakyti, kad ir pats 
brolis Stasys Barzdukas nuo 
tų gudelių, sondų ir valiūnų 
netoli tėra atsilikęs nūdienės 
Lietuvos klausimu. Jam irgi 
joks purvas nėra per purvi
nas drėbti jai į akis.

vienas 
ir žy-

šių metų trečiųjį ketvirtį, tai i Pabaigus susirinkimų, mū- 
I sų šeimininkės pateikė pie- 

rugsėjo mėnesius. Pirmoje įus vėliau popietė prabėgo 
vietoje stovi didžioji West- prįe draugiškų pokalbių, mu- 
inghouse Electric Corpora- zjkos jr šokių.
tion, kuri per tuos tris mėne
siu pasidarė net 22.7 procen-! 
to! Tai rekordinis pelnas. Jų!

gę, o Alfonsas New Yorke. 
' Taipgi paliko liūdinčius gimi

nes bei draugus.
j k o j o visiems programos atli-1 J. D. Baird koplyčioje 
i kėjams, Adelei Pakalniškie-, Adelė Pakalniškienė pasakė 
j nei, pijanistei Helenai Janu-' atsisveikinimo kalbų. Apibū- 
Į lytei, ypatingai svečiams• dino velionės nueitų gyveni- 
! niujorkiečiams, solistui V.; mo kelių. Velionė O. Bunkie- 
Bekeriui, pijanistei Mildred į nė, po tėvais Kantauskaite, 

: Stensler, publikai už skait-i buvo gimusi Lietuvoje, į 
i lingu atsilankymų. f Amerikų atvyko 1927 metais

Seimininkams už skanius į pas savo tėvus J. ir E.
' pietus. Širdingas ačiū vi-1 Kantauskus, tuomet gyvenu- 
! siems. sius Brooklyn, New York.
! Toliau sekė šokiai ir pokal- j Jaunystėje Onai teko dirbti 
i biai su svečiais. : įvairius darbus.

■ Vėliau ištekėjo už Prano 
Bunkaus, gyveno Linden, 
New Jersey, 1968 m. persi- 

i kėlė į Floridų, apsigyveno 
i St. Petersburge. Buvo pa- 
1 žangi, priklausė prie pažan- 
i gių organizacijų, buvo narė 
; 45 kuopos ir klubo narė.

Baigus kalbėti, Adelė pa- 
I skaitė poeto St. Jasiulionio 
į “žmogaus gyvenimas” ir poe- 
Į to V; Žilvišio “Po svetima 
| saule” eilėraščius. Palaidota 
spalio 5 d. Memorial Park 
kapinėse. Prie kapo A. Pa- 

i kalniškienė tarė keletu žo- 
į džių angliškai ir šeimos var
du paprašė palydovus pie
tums į Lietuvių Piliečių Klu
bo salę.

Reiškiu gilia užuojautų ve
lionės artimiesiem. »

Pranas Bunkus, pagerbda-

Mirė

studijavo kalbos ir literatu- yra už liepos, rugpjūčio iri 
M. Domeikienė j ros instituto aspirantūroje.

I 1923-1936 metais—jis Va
karų tautinių mažumų komu
nistinio universiteto dėstyto
jas, nuo 1934 m.—profeso
rius.

1927 m. B. Pranckus-Ža
lionis įstojo į Komunistų par
tijų. 1931-1937 metais jis 
redagavo žurnalų “Prieka
las.” 1957-1964 metais B. 
Pranckus-Žalionis—Vilniaus 
universiteto lietuvių literatū
ros katedros profesorius.

Jis išleido pataisytos, per
redaguotos ankstesnės savo 
poezijos rinkinius “Į ateitį 
šviesių” ir “Kovos poemos,” 
straipsnių rinkinį “Lietuvių 
literatūros gretose,” memua
rų knygų, “Artimieji toliai,” 
parašė monografijų “Proleta
rinė lietuvių literatūra.”

Mirė B. Pranckus-Žalionis
1964 metais.

Ona Bunkienė
Spalio 2 diena savo namuo- 

ves” ir 3 “Vilnies.” Visi i "e n"° ^dies "° mirė 
, Ona Bunkiene, 65 metų am- 
! žiaus. Paliko liūdintį savo 
vyrų Pranų Bunkų du vyro I mas mirusių žmonų, siunčia 
brolius bei jų šeimas. Brolis “Laisvei” $25 paramos.
Valys gyvena St. Petersbur-1 V. Bunkienė

PRANAS RAŠČIUS

Kupranugarių 
paslaptis

Kupranugarius ne veltui 
vadina dykumos laivais. Jie 
pakelia sunkumus, kurių ne
pakeltų nei žmogus, nei joks 
gyvulys. Pavyzdžiui, kupra
nugario organizmas gali ne
tekti 30°/o vandens ir šį 
trūkumų atstatyti per labai 
trumpų laikų. Tai visiškai 
nekenkia kupranugario svei
katai. Australijos mokslinin
kai ištyrė šių fiziologinę išim
tį ir nustatė jos priežastį. 
Kupranugario raudonųjų 
kraujo kūnelių membrana su
daryta iš 
molekulinis 
negu kitų 
raudonieji
yra daug atsparesni ir, stai
giai didinant osmosinį slėgį, 
ne taip greitai plyšta.

proteino, kurio 
svoris didesnis, 
gyvūnų. Tokie 
kraujo kūneliai

Važiuokim, clrauge.
Lietus rudeninis merkia. ..
Važiuokim, drauge, prie Merkio, 
kur, upėn šakas sumerkę, 
vasarą medžiai apverkia. ..

Važiuokim iš miesto, drauge, 
į kvepiančią bulvėm palaukę, 
išvysim, kaip gervės traukia, 
kelionių šauksmo sulaukę.

Išgirsim rūpestį dzūko, 
kad oras visai padūko. .. 
Ir pienu boluojančio rūko 
prigersim lyg iš puoduko.
Prieisim prie upės tykiai. . . 
(Kur — niekam tik nesakyki!,.) 
|neš jos srovė ir šj sykį 
krūtinėn gražų laimiki-

Važiuokim prie Merkio, drauge. . . 
Kur medžiai paskendę dilgėse. 
Išvysim, kaip gervės traukia, 
pajusim namų švelnų ilgesį.

Klubo veikla
Spalio 8 dienų klubiečiai 

seka General Electric Com- į turėjo mėnesinį susirinkimą, 
pany. Jos pelnas pakilo 18.1 i Ji pravedė klubo prez. V. 
procento. Kodak Company! Bunkus. Klubo valdyba pa- 
pelnų pakėlė 10.3 proc. ir 
CBS7.4proc.

Mūsų stambieji kapitalistai 
negali skųstis “sunkiais lai
kais.” Jiems jų nėra. Tie, 
kurie gyvena ne iš savo 
prakaito, bet iš investmentų, 
turi kuo geriausius laikus.
GALI BŪTI DAR VIENAS 
MOKSLO STEBUKLAS

Indianapolis. — Šiandien 
tai panašu į stebuklų, bet su 
laiku gali tapti ir tikrove. Čia kad sugrįžo iš atostogų nuo- 
Perdue universiteto moksli
ninkai rimtai galvoja apie 
galimybę elektros pagalba I pranešė, kad žiemos metu 
žmogui užauginti naujus įvai- klubo renginiuose turėsime 
rius organus, vietoje nupiau- gerų muzikantų, 
tų arba šiaip sužalotų. Ir tam j 
būsianti panaudota elektros 
srovė ne iš lauko, bet pačia
me žmoguje veikianti.

Mokslininkai sako, kad jie 
g Ji atauginti kojas varlėms 
tokios elektros srovės pagal- i ta. Iš renginių komisijos pra
ba. Jeigu varlei galima, tai' nešimų pateikė P. Alekna ir 
kodėl ne žmogui? P. Mockapetris. Raportai
WISCONSINO VALSTIJOS .....................
PAVYZDYS

Madison, Wis. — Wiscon- 
sino valstijos senatas atsisa
kė net ir svarstyti pasiūlymų 
neleisti iš Medicaid progra
mos fondų apmokėti už abor- 
cijas. Tai bene tik bus vie
nintelė valstija iki šiol taip 
padariusi. Kai buvo uždraus
ta federalinius fondus panau
doti apmokėjimui už aborci- 
jas moterims, kurios pačios 
neturi iš ko apsimokėti, Wis- 
consino valstija apsiėmė iš 
valstijos iždo tas išlaidas 
padengti. Tai šį patvarkymų 
atšaukti atsisakė valstijos 
senatas.
PRAŠYS SUSTOTI 
RŪKIUS NORS VIENĄ 
DIENĄ!

Amerikinė Vėžio Draugija 
nutarė kreiptis į visus rūko
rius susilaikyti rūkius per 
visų lapkričio 17 dienų. 
Draugijos lyderiai mano, kad 
nutraukimas rūkymo per 
vienų ištisų dienų atidarytų | 
akis daugeliui rūkorių ir pa-1 Mildred Stensler. 
dėtų jiems visiškai nuprasti! Koncertų užbaigė Dainos 
nuo rūkymo. Jie padarytų' Mylėtojų choro vyrai su so- 
išvadų, kad jeigu gali apsieiti Į listu V. Bekeriu. Jie padai- 
be rūkymo vienų dienų, tai navo jumoristinę dainų “ne-į 
gali ir visiškai sustoti rūkę. ' gerki, broleli trečios.

Kaip ten bebūtų, bet pa- į Už gražių programų publi- 
bandymas vienų dienų nerū- i ka dėkojo gausiais aplodis- 
kyti niekam blogo nepada-1 mentais.
rys. j Valys Bunkus širdingai dė-

ST. PETERSBURG, FLORIDA

Mirus

Anna (Ęunkus
teikė raportus. V. Bunkus 
pranešė, kad mūsų klubas j 
vėl padaugėjo nariais. Per 
Helena Šarkiūnienę įsirašė 
Bernard ir Mary Brennan ir 
Frank ir Mary Walaitis. Ačiū 
Helenai. Bunkus priminė, 
kad rugsėjo mėnesį klubas 
turėjo du pasekmingus pobū
vius. Taip pat pranešė, kad 
praeitų mėnesį buvo pagerin
tas namo vidus, daug dalykų 
buvo pertvarkyta. Priminė,

mininkai. Dabar salė nuo- 
muosis įprasta tvarka. Dar

Po V. Bunkaus kalbėjo 
viceprezidentas ir direkto
riai. Finansų sekr. A. Pakal
niškienė pateikė išsamų klu
bo finansų stovį. Iždininkas 
J. Dobrow sutiko su ataskai-

j Susirinkimą pabaigus, tu
rėjome pietus.

Po pietų V. Bunkus prane
šė, kad šių popietę turėsime 

i nepaprastą koncertą, nes tu- į 
i rime svečius menininkus iš 
New Yorko Viktorų Bekeri ir 
Mildred Stensler. Taipgi i 
programoje dalyvaus vieti
niai solistai ir choras. Jis 
pakvietė Adelę Pakalniškie
nę vesti programą. Jos vado
vybėje Dainos Mylėtoju cho
ras pradėjo koncertų. Padai- i 
navo keletą dainelių. Po to j 
Stasys Kuzmickas dainavo I 
solo, solistas Larry Strack I 
dainavo angliškai. Solistams I 
ir chorui pijaninu akompona- [ 
vo Helena Janulytė.

Antra dalį koncerto atliko i 
svetys Viktoras Bekeris. Jis 
dainavo vėliausias Lietuvos 
kompozitorių dainas, įterp- j 
damas ir komiškų dainelių.

Viktoras gerai valdo balsų, 
turi puikią dikciją. Jis žavėjo 
mūsų publiką.

Jam pijaninu akomponavo

Reiškiame gilia užuojauta jos vyrui Pranui, 
taipgi visiems giminėms, artimiesiems bei drau
gams Amerikoje ir 
geros tautietės.

W. A. Malin
K. Bender
P. ir N. Ventai
S. ir J. Stasiukaičiai
A. Y akstis

Lietuvoje ir liūdime netekę

Ieva Mizarienė
A. ir W. Yuskovic
J. Siurba
H. Yeskevich
A. Young

L ir A. Bimbai

ST. PETERSBURG, FLORIDA

Mirus

Anna Bunkus
Reiškiame nuoširdžių užuojautą jos vyrui Pranui, 

vyro broliams Valiui ir Alfonsui, brolienėms Verai 
ir Elenai Amerikoje, broliams Antanui ir Stasiui ir 
sesutei Zuzanai Lietuvoje, ir kitiems giminėms bei 
artimiesiems Amerikoje ir Lietuvoje. Mes kartu su 
jumis liūdime.

M. S aro va

P. Simėnienė E. Keiraitis
T. ir V. Norvill F. ir M. Miller
B. ir M. Brennan A. Bruwer
S. White J. ir T. Lukai
J. White F. Wutaitkens
H. Aukštinaitis H. Wutaitkens
J. Aukštinaitis E. Šnarpūnienė
V. Rapečka A, ir P. Lukas
M. Rapečka A. Lesnikas
J. White A. Petkūnas
C. Ruk J. Rainienė
E. ir V. Blake F. Valaitis
C. ir M. Puishis M. Valaitis
M. Steinys J. ir M. Kriščiūnai
J. ir P. Stančikai J. Gendrėnienė
J. Greblick E. Sauchulle
J. H. Maračich F. ir V. Budrioniai
S. Yuknis J. Bakšys,,
V. Casper J. Keller
E. Valley P. Keller
T. Sholiunas J. Harmatiuk
A. Yutis M. Harmatiuk
M. Wilkosky W. ir K. Kelly
J. H. Dobrow G. Evans
J. Gresh N. Evans
R. ir H. Feiferiai H. Siauris
A. Jurevičienė J. M. Miller
W. ir M. Žukas A. Pateckas
J. Andrulienė F. Pateckas
V. ir V. Bunkai M. Gružinskienė
A. ir M. Raškauskai B. Jankauskas
J. ir B. Vaitkai M. Klishius
P. ir A. Aleknai L. Novak
M. Stenlser M. Kupris
V. Becker A. Puishis
H. Janulytė M. Kasin
J. ir H. Sarkiūnai E. Galvin
J. ir A. Rubai R. Krasauskas
S. ir V. Kuzmickai N. Petronis
F. Mockapetris A. Pakalniškienė
W. Dubendris Jonas Stančikas



PENKTADIENIS, SPALIO [OCTOBER] 21,1977 LAISVĖ 5 TAS PUSLAPIS

KANADOS ŽINIOS
Montreal, Quebec

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

rėmėjus nuoširdžiai kviečiame atsilankyti į susirinkimą, j gimtinėje—Lietuvoj, 
kuris šaukiamas 29 d. spalio-October. Labai jau laikas i 
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

Įspūdžiai iš kelionės po 
! Vakarų Kanadą
| J. NARUSEVICIENĖ '

A. Grinkus yra progresy- i metų. Žiemos laiku pasitai- < 
i viškos spaudos geras rėmė-' ko, kad krintantis sniegas 
jas ir jo pavardų nekartą nuo kalnų užpila kelius ir! 
teko matyt spaudoje. Jis su [ geležinkelį, bet būna greitai i 
žmona yra lankęse ir savo! nuvalomi.

Taip keliavom per naktį ir j 
tik kitos dienos popietyje ! 
pasiekėm tą garsųjį parką- ! 
Jasper. Prieš įvažiuojant į j 
stoti, pravažiavom vieną j 
aukščiausių kalnų Kanados; 
kontinente, vadinamą Rob- i 
son. Sis kalnas siekia 12,972 ; 
pėdų aukštį. Jasper parkas ' 
ir Robson kalnas jau Alber- | 
tos provincijoje.

Vancouverio miesto centre 
i yra pristatyta aukštų pasta- 
i tų, dėl įvairių raštinių, istai- 
■ gų, krautuvių. Yra ir pora 
1 didelių taip vadinamų, “Pre- 
! kybos centrų,” kur po viena 
i pastoge randasi daugelis 
! įvairių krautuvių. Prekės, 
i kiek pastebėjau, yra impor- 
i tuotos iš J. Valstijų, Angli-

Žodis i Montrealio ir apylinkės 
“Laisvės” skaitytojus

I 
i

Brangūs skaitytojai, | ruoškite atnaujinti savo pre-
Jau antras meno kaip eina' numeratas. Kurie išgalite ir į 

“Laisvės” vajus gauti naujų aukomis “Laisvę” paremkite 
skaitytojų ir atnaujinti visus had ji galėtų jus

Į lUVLU-3 U . V ClldllJU, LOb PI U V 1I1U1J VJ V .

jos, Japonijos, Kinijos ir kitų j Stotyje išlipo nemažai tu- i
A • • 1 v i • • v i • , , . . , • , ,Azijos kraštų, ir iš kitų i ristų, kuriuos laukė autobu- | 
Kanados provincijų. įsai nuvežti į viešbučius. To- j

Vancouvery visoj British j liau keliaujantiems teko pa- Į 
j Columbia provincijoj, aparat vaikštinėti po platformą ir ’ 
i popierio, nėra kitų išdirbys- kojas pamankštinti. Stotis | 
[ tės įmonių. Čia daug žmonių ; nedidelė, bet gražioje vieto- | 
į važiuoja uždarbiaut į miškus, j 

an y 1. Daugelis gyventojų verčiasi
je. i

Artinantis prie Saskatoon j
senuosius čionai ir Tarybų [toliau. Nes viskas brangu ir žuvininkyste. Čia yra gaudo- i miesto pranyko kalnai ir vėl j
Lietuvoje, kūne esame be aukų laikraštis negalėtų ma |ašiša (salmon)j viena iš prasidėj0 lygumos, kurios tę-j
Laisvę užprenumeravę sa- išeiti. Nepamirškime, kad į geriausių žuvų ir daugelio sėsi iki Ontario provincijos, i

vo giminėms. Jie bus mums musų Kanados doleris yra ; mėgiama. Aš stebėjausi, kad Traukinvs ėio pro Albertos i
tikrai dėkingi už laikraštį. I nupuolęs net arti 10 centų. 
Iš jo jie gauna gerų, teisingų !Todėl į Lietuvą “Laisvės” 
žinių apie mūsų gyvenimą. I prenumerata $13.20, o į Ka- 

Mes, kurie esame atsakin- padą $10.
gi už tą darbą, jau einame 
prie senatvės. Kai kuriuos turėsime LLD narių ir “Lais- 
nelaimingos ligos užpuolė, vės” skaitytojų mitingą. Pra- 
Todėl, kurie galite patys jšome visus dalyvauti. Čia 
atsinaujinti prenumeratas jpradėsime “Laisvės” vajų ir 
arba atnešti tiems, kurie tuo 
rūpinasi, už viską jums iš 
anksto ačiū.

Lapkričio 19 dieną Sūnų ir 
Dukterų Draugija turės ba
lių. Kurie dalyvausite, pasi-

Spalio 29 d., 1:30 valandą

bus proga atsinaujinti savo ir 
giminėms Lietuvoje prenu
meratas. Mitingas įvyks Ru
sų klube, 2447 St. Laurent

Lauksime jūsų
Juozas Urbanavičius

MŪSŲ DARBYMETĖ
Kiekvienais metais i rude- | Taip pat viešėjo iš Santa 

nį turime užsimokėti už laik-J Monica, Cal., Marija Urne- 
raščius, kuriuos mes prenu
meruojame. Mums, ] 
giečiams lietuviams, labiau- i

* šiai rūpi mūsų laikraštis!
“Laisvė,

žas. Net ir mūsų mitinge
pažan- ' dalyvavo.

Laisvės” skaitytojų Ade- 
musų laikraštis : ]ės ir Antano Kirkų anūkas 

nes jame turime ! Robertas susižeidė koją, kuri 
puslapį, į kurį galime patai- į tapo įdėta į gipsą. Gaila 
pinti savo žinias.

Kai aš “skraidydama” po 
mūsų apylinkę Lassalę, susi
tinku su laikraščio skaityto
jais, girdžiu kai kuriuos rū- 
gojant, kad jame mažai ko
respondencijų iš Montrealio. 
Mat, mums įdomu sužinoti 
apie mus ir mūsų draugus, 
ar mes dar sveiki ir gyvi. 
Todėl, draugai, rašykite, ku
rie galite. Man smagu buvo 
išgirsti iš draugų, kurie sa
ko: Na, kada ateisi pinigų už 
laikraštį. Girdi, dar ir šer
mukšninio vyno užfundy- 
siu . . . O aš sakau: Vietoje 
vyno, drauguti, pridėsi nors 
penkinukę laikraščio para
mai, nes juk nė vienas laik
raštis nepasilaiko be aukų, 
aukų.

O štai mano gera kaimyn- 
ka, "Laisvės” skaitytoja, nie
kam nesigiria, kad ji buvo

jaunuolio.
Na, lasaliečiai, kurie norite 

I užsirašyti “Laisvę,” pasaky- 
1 kite man. Lauksiu.
i SĖKMINGAS PIKNIKAS

Montrealio Moterų Klubo 
piknikas pas draugę V. Vek- 
terienę gerai pavyko. Reikia 
pasidžiaugti, kad moterims 
visi taip gražiai padeda. 
Nors ir šaltoka jau buvo, bet 
žmonių suvažiavo nemažai.

Ačiū Tiems draugams, ku- 
! rie turi mašinas (automobi- 
i liūs) ir jas pilnas žmonių 
į atveža į pikniką. Be to, 
vargiai buvo bent vienas, 
kuris nebūtų į pikniką ko 
nors atvežęs išlaimėjimui.

Mūsų Klubo pirmininkė A. 
Suplevičienė daugiausia pa
sidarbavo sukviesti daug 
svečių. Moterų Klubas šir
dingai dėkoja visiems už da-

pasidavus antrai operacijai ir i lyvavimą, už bilietų išplatini-
sugrįžo iš ligoninės kaip 
“sweet sixteen”—sveikutė.

Pas mane viešėjo maloni 
viešnia draugė Augutienė, 
laisvietė, seniau šeimininka
vusi "Laisvės” parengimuo
se. Smagiai praleidome lai
ką.

mą ir už visokį kitokį pasi
darbavimą. Labiausiai ačiū 
mūsų Klubo pirmininkei V.

. Vekterienei už tokį malonų 
į visuomet priėmimą.

Iki pasimatymo moterų 
pietuose. P. B. Grandma

i mėgiama. Aš stebėjausi, kad 
šios žuvies Vancouvery kaina 

i yra tokia pat, kaip ir pas 
i mus. Šviežios žuvies svaras 
įkainuoja 4 dol.I Matomai 
Į kompanijos užėmė ir laiko 
i iškeltas kainas, kad ir pa- 
| čiam žuvininkystės centre.

Paskutiniais laikais šiame 
mieste smarkiai praplito nar
kotikų naudojimas ir girtuo
klystė, daugiau, negu kituo
se Kanados miestuose.

Pirmą savaitę man nuva
žiavus, oras buvo šaltas ir 
lietus lijo kiekvieną dieną. 
Tik antrą savaitę pagiedrėjo 
ir atšilo, bet naktys buvo 
vėsios. Paprastai, tenais yra 
gaunama daug lietaus. Nors 
iš ryto atrodo gražu ir saulė
ta, bet nė nepastebi, kaip 
užeina koks debesėlis ir pra
deda lyti. Vietiniai gyvento
jai, toliau atsitraukdami nuo 
namų, nešasi lietsargius ir 
lietpalčius. Dėl šiltesnio kli
mato, čia randasi gražesnių 
augalų bei gėlių, įvairiomis

Išbuvus pora savaičių, tu
rėjau grįžti namo. Atgal ke
lionę pasirinkau traukiniu, 
nes tikėjaus, kad gausiu pro
gos važiuojant geriau pasil
sėt.

Iš Vancouverio traukinys 
išėjo 9 v. vakare. Keliautojų 
prisirinko nemažai. Tarpe jų 
buvo ir nemažas skaičius 
turistų ir viena grupė iš 
Japonijos. Jie važiavo į Jas
per parką, vieną iš didžiau
sių ir gražiausių parkų Vaka
rų Kanadoje. Šis parkas yra 
pasižymėjęs gamtos grožiu— 
aukštais kalnais ir slėniais, ir 
patraukia daug turistų.

Traukinys ėjo palei upes, 
per kalnų šlaitus, tunelius, 
vingiuodamas. Vietomis pa
sižiūrėjus pro langą, darosi 
baisu, kai pagalvoji, kad jei 
įvyktų kokia nelaimė ir vago
nai kristų į apačią, neliktų nė 
šipulių. Bet, matomai, gele
žinkelio linijos yra gerai pri
žiūrimos ir tokių nelaimių 
neteko girdėti per daugelį

Traukinys ėjo pro Albertos i 
provincijos sostine^ Edmonto-į 
ną, kurio aš dar nebuvau | 
mačius, nė pravažiavus, tadĮ 
norėjosi nors biskelį jį pama- ; 
tyti. Edmontonas, kaip ir 
Calgary, yra sparčiai augan- 

: tis miestas dėl toje provinci
joje surastų aliejaus ir dujų 
šaltinių.

Mums privažiuojant Ed- 
montoną, iš tolo buvo mato
mi aukšti pastatai, nes mies
tas yra lygumoje prie upės. 
Arčiau privažiavus, buvo 
matomi švarūs ir tvarkingi 
gyvenami namai, tiesios gat
vės, bet medžių nedaug, nes 
del šalto klimato turbūt | 
neauga. Siame mieste yra 
geras, didelis universitetas, 
vadinamas Albertos univer
sitetas, kur mokosi keletas ir 
lietuvių jaunuoliu.

Išvažiavus iš Edmontono, 
traukinys traukė per lygu
mas link Winipego ir toliau, 
per šiaurinę Ontario provin
cijos dalį, pro didžiulius miš
kus, ežerus ir lygumas atgal 
į Torontą, ir pagaliau į Lon
doną.

Kelionė traukiniu buvo il
gesnė ir netaip vaizdinga 
kaip autobusu. Nuvažiuoti 
ėmė tris dienas ir naktis, bet 
grįžti—tris dienas ir keturias 
naktis. Kelionės kaina buvo 
daugmaž ta pati.

Anksčiau nevažinėjus po 
šią šalį, negali įsivaizduoti, 
kokia didelė yra Kanada, 
kokį žemės plotą ji užima, 
kokių žemės turtų ir grožy
bių joje randasi. Man teko 
tiktai mažą dalį jos pamatyti 
ir tik daugumoje pervažiuo
jant vakarinę jos dalį, o juk 
dar yra kelios kitos didelės 
provincijos, 
girsti vieną 
atvykusią į 
skundžiant, 
nesą gražių vietų pamatyti ir 
laiką praleisti. Žinoma, jei 
asmuo visą laiką praleidžia 
tik apie savo namus, niekur 
toliau nepavažinėja, iš kur

Man teko nu- 
moterį, naujai 
Kanadą, nusi- 
kad Kanadoje

TORONTO, ONT„ CANADA

Mirus

Zigmui Janauskui
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Bro

nei, sesutei Janei Naruševičienei, ir kitiems 
giminėms ir artimiesiems. Kartu liūdime netekę 
gero ir artimo draugo.

Windsorieciai:
A. B. Krakauskai
G. Kodis
Z. Morkūnas
S. Kunsaitis
J. Užunaris
J. Rubinskas
W. Savickas

M. Valentinas

P. 0. Radzevičiai
A. A. Rimšai
S. E. Baltuliai
J . K . Linkevičiai
Ch. S. S tankai
J. M. Bartuliai

TORONTO, ONTARIO, CANADA
Mirus

Zigmui Janauskui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Bronei, visiems

artimiesiems, draugams ir kartu liūdime neteke
gero draugo ir pažįstamo.

J. J. Vilkeliai S. K. Sagaičiai
J. E. Urbonavičiai F. A. Šiuplevičiai
J. P. Taruškai B. M. Šalčiunai
A. E. Morkevičiai J. N. Narusevičiai
A. K. Keršiai M. A. Paragiai
M. M. Gudai Ė. Juraitiene
J. E. Petrauskai P. Valinčienė
F. S. Spaičiai B. Kvietinskas
V. A. Verbylai M. Janušienė
J. N. Brakniai R. Adokauskiene
K. A. Juškai K. Žekonis
L. P. Kisieliai O. Veršinskiene
S. H. Virbalai p. Bendžaitienė

A. Matiukas
Montreal, Que.

jis galės žinoti kas yra toliau, i Vilimai Medaus mėnesį pra- bet sunkios ligos mirė Jonas 
Tiesa, kartais ir televizijoje j leidžia važinėdami po JAV. Tumas, 78 m. Paliko nuliūdf- 
yra parodoma gražių vietų, i Linkiu jaunavedžiams graime dukrelę Jane su šeima,
bet savo akimis jų nemačius, | žaus ir laimingo gyvenimo, 
jos neatrodo taip gražios ir | 
įdomios. į

Aišku, kad kelionei reikia I 
pinigų, bet norintiems pla-1 
čiau susipažinti su Kanada,1 
ypač pensininkams, yra ruo-: 
šiamos ekskursijos autobu-1 
sais ir traukiniais nupiginta i 
kaina, tai galima pavažinėti,1 
nesudarant didelių išlaidų, ir 
pamatyti šią šalį, kurioje į 
praleidome didesnę savo gy-; 
venimo dalį ir kurioje vei- i 
klausia mums teks jį užbaig-,

įsūnų Stasį, anūkėlę kurią jis 
itaip mylėjo, sesutę ir bro'ą 
į T. Lietuvoje ir sesutę JAV. 
[Velionis buvo labai malonį/s 

------o - --------(įr draugiškas tautietis. Pri- 
Dukrele Genute, kuri g.we - k|..us(, prie M L s D p

GIMTADIENIAI
P. Taruškienei buvo su-i 

rengtas 65-asis gimtadienis.

[Pabaiga]

na Ottawoj, iškirto supryzą, 
sukvietė artimus bičiulius, 
juos skaniai pavaišino, o ju- 
bilijantę puikiai apdovanojo. ;

M. Matusevičienei taip pat 
dukrelės Genė ir Viky iškirto 
supryzą jos 70 metų proga.) 
Ne tik ką sukvietė daug 
svečių, bet dar iš Windsoroj 
atvyko du pusbroliai. Simo
nas ir Jonas Kunceikiai, kur 
ir visiems buvo labai malonu 
su jais susipažinti. Moniką 
dukreles apdovanojo auksi
niu laikrodžiu, o nuo visu 
atminčiai gavo gražų pa-, ve|joniems lai bona ,eng. 
veikslą. Tz j iT. . .... ,. 1 va Kanados žemele.Linkiu abiems jubiliantėms
ilgų, sveikų ir laimingų me- IŠVYKO —ATVYKO 
fū- A. Siuplevičienė buvo iš

vykusi į Torontą, savo arti- 
įmo draugo Zigmo Janausko

draugijos. Visuomet lanky
davosi lietuviu parengimuo- 
se. Dar kitą vasarą galvojo 

1 važiuoti antru sykiu į T.

Kilęs nuo Ukmergės, į Ka- 
2i nadą atvyko 1928 metais.

i Rugsėjo 29 d. staigiai mirė 
'Steponas Kęsgailą, 66 m.
Paliko nuliudime žYnoną Joa
ną, brolį Antaną iš B. C. 
Laidoti išvežtas į Ontario.

Į Kanada atvyko po Antro 
karo.

Artimiesiems gili užuojau-

Toron tiečių kronika i
NEPAMIRŠKIT 
ATSINAUJINTI 
LAIKRAŠČIUS

Kadangi dabar Laisvė ir 
Vilnis veda vajų už atnaujini
mą prenumeratų ir sukėlimą
finansinės paramos, tai visų MIRĖ 
skaitytojų pareiga atsinau- Rugsėjo 18 d. po ilgos ligos ia;dntiive« 
jinti prenumeratas ir parem- [mire Johanne Miliene (Rim. [““^tuves. 
ti finansiniai. Jeigu mes toj SOskaite), 83 m. Paliko nuliu-I • ■ 
nepadarysime, tai laikraš-, djme sūnų Vincą, tris anūkė 
čiams bus sunku išsilaikyti. | Hus ir artimuosius, 
ypač infliacijai nuolatos: 
augant.

Pas Smilgevičius ir J. J. 
Adomonius svečiuojasi arti- 

imi gimines iš T. Lietuvos.
__ .. __ , ■ Linkiu linksmos viešnages.Rugsėjo 21 d. po trumpos, i J-na

Taipgi turėkite mintyje, 
kad nebėra tokių energingų 
draugų ir draugių, kurie ga
lėtų aplankyti kiekvieną 
skaitytoją ir paimti prenu-j 
meratą ir aukas. Nieko ne-| 
laukdami patys pasiųskite! 
savo prenumeratas ir aukas, j 
Labai lengva tai padaryti. I 
Banke ar pašte išpirkite pini-! 
ginę perlaidą (Money Order), j 
įdėkite į voką, užadresuokite ! 
ir pasiųskite. Nepamirškite’ 
pasakyti, kad norite siųsti! 
amerikine valiuta.

Kadangi dabar Kanados i 
doleris jau tik 91 amerikinio! 
cento vertas, tai kanadiškais 
reikia mokėti $11.00 už pre
numeratą Kanadoje, o Lietu
von—$13.00.

▼

MINĖS SUKAKTĮ ;
Lapkričio 19 dieną bus [ 

nepaprastas banketas lietu
vių salėj—160 Claremont St. 
Sūnų ir Dukterų Draugijos 
Centro Komitetas ir pirmos 
kuopos valdyba rengiasi at
žymėti draugijos 65-tą su
kaktį, o Toronto Lietuvių 
Sūnų ir Dukterų Klubas ap
vaikščios atnaujintos salės 
atidarymą. Mat salė, su fi
nansine New Horizons Pro
gram pagalba ir savanorių 
darbu, buvo nudažyta, grin
dys nušveistos, nauji stalai ir 
kėdės nupirkta. Dabar labai 
jauku įėjus į atnaujintą salę.

Visi nariai ir simpatikai 
kviečiami atsilankyti. Tiki
masi turėti ir garbingų sve
čių. Įžanga tiktai $5.00 asme
niui. Už tai būsite pavaišinti,

Hartford, Conn.
Hartfordo Moterų Klubas 

rengia banketą su koncertu. 
Prašome visus atsilankyti. 
Skaniai pavalgysite ir pasi
klausysite gražių dainų, ką 
tik gautų iš Lietuvos. Taipgi 
bus pakartotos ir tos pačios, 
kurias girdėjote praėjusiame 
Laisvės Choro jubiliejuje.

Parengimo vieta: Laisvės 
salė, 157 Hungerford St. 
Pradžia 1 vai. Pirmiau valgy
sime, o paskui bus koncer
tas, gal ir šokiai. Daugelis 
įdomaujasi, kada valgysime 
ir ar bus šokiai.

Teko kalbėti su sugrįžu
siais turistais iš Tarybų Lie
tuvos. Visų nuomonė yra 
gera, jie žada ir kitais metais 
važiuoti, jeigu bus leista il
gesnį laiką paviešėti.

Mūsų tėvynė traukia mus 
prie savęs. Malonu su gimi
nėmis susitikti ir pasimatyti. 
Be to, visiems pigiau atosto

gas praleisti Lietuvoje, negu 
čia.

Hartfordo ligoniai, kol kas,
• vienodai laikosi, niekas iš 
j pažįstamų šį mėnesį nenumi
rė.

Didžiausia užuojauta Jeriai 
DeCali. Ji buvo susižeidusi ir 
ištisą mėnesį negalėjo dirbti 
ir choro repeticijose dalyvau
ti. Linkime jai kuo greičiau
siai pilnai susveikti ir grįžti 
prie choro.

Labai gerą naują daininin
ką su gražiu balsu choras 
gavo. Millie Bernott sūnėnas 
Al. Krybščius atėjo dainuoti. 
Pasigendame chore Mathew 
Žemgulis.

Prašome visus lankyti pa
mokas. Važiuosime į New 
Yorką “Laisvės” koncerte 

i dainuoti. Pašaliniai, kurie 
norėsite kartu važiuoti, 
skambinkite į Klubą.

Louise Butkevich atšventė 
savo gimtadienį, visus pui- 

[ kiai pavaišino. Ilgiausių me- 
' tų, Jums, Louise! E. B.

Hartfordo Laisvės Choras
prie geros muzikos galėsite 
ir pasišokti. J. Yla

Montreal, Que. i
SERGA

M. Lignagariene staigiai 
susirgo; išvežta į Reddy Me
morial ligoninę.

V. Verbylienė buvo išvežta 
į Massoneve ligoninę.

A. Kajokas staigiai išvež-1 
tas į Žydų General ligoninę. !

Linkiu ligoniams greit pa-į 
sveikti.
APSIVEDĖ |

Judy Alenskaitė, D. W. i 
Alanskų dukrelė, apsivedė > 
su anglų tautos vaikinu. Ves-; 
tuvės buvo puikios, svečių | 
buvo gražus būrys, jų tarpe j 
buvo atvykę iš JAV S. B. į 
Žukai su šeima.

Jaunieji medaus mėnesį 
praleidžia Bahamas ir Flori
doj.

Taip pat apsivedė Robert 
Vilimas, E. S. Vilimų sūnus, 
su svetimtaute mergaite. 
Vestuvėse dalyvavo daug 
svečių ir visi linksmai laiką 
praleido.

Abi poros gausiai apdova
notos dėl pradžios gyvenimo.

Binghamton, N. Y.
Spalio 11 dieną sumaniau 

aplankyti Mykolą Kapkevičių 
ir paprašyti aukų dėl sukėli
mo “Laisvės” vajaus fondo. 
Nieko daug nesakęs jis įdavė 
$10. Tik nusiskundė, kad 
viskas labai pabrango—nuo
ma ir maistas. Jis gyvena 
vienas 3 kambarių bute, turi 
visus parankumus—virtuvę, 
“shower” ir kt. Šiltus pietus 
jam atneša kiekvieną dieną, 
už kuriuos jis užmoka $30 į 
mėnesį.

| jo, myli daug šnekėti apie 
praeitį . . .

Spalio 8 dieną suruoštas 
LDS 6 kp. parengimas, ma
tyt, buvo pasekmingas. Ko
mitetas darbavosi energin
gai. Susirinko apie 60 žmo- 

i nių. LDS prezidentas Servit 
! Gugas pasakė kalbą lietuviš- 
I kai ir angliškai ir parodė 
filmus iš Lietuvos. Jo žmona 

! daug jam pagelbėjo išpildyti 
i programą. Matyt, visi daly- 
i viai buvo patenkinti. Buvo 
i valgių ir gėrimų.
i Linkiu ir daugiau tokių 
! parengimų ir vakarienių, nes

Mykolas atrodo neblogai, ! binghamtoniečiai juos myli, 
vaikšto su pagalba keturko- Jonas Vaicekauskas

BINGHAMTON, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Spalio 17 dieną suėjo penkeri metai, kai mirtis iš 

gyvųjų tarpo išskyrė mano gyvenimo draugę Katie 
Vaicekauskienę.

Palikai mane vieną liūdėti.
Kam užmerkei mielas akis, 
Kam taip kietai užmigai, 
Kas pasauly dabar dedasi, 
Tu negirdi-nematai.

JONAS VAICEKAUSKAS



LAISVĖ PENKTADIENIS, SPALIO (OCTOBER] 21,19776-TAS PUSLAPIS

LAISVĖS REIKALAI
VAJUS PRASIDĖJO RUGSĖJO 1 D.

IR BAIGSIS LAPKRIČIO 30 D.
Si ataskaita įima mus pasiekusius laiškus nuo rugsėjo 28 

d. iki spalio 11 d. pabaigos.
KONTESTANTŲ STOVIS

NEW YORKO PAŽANGIOSIOS DRAUGIJOS Pramogų kalendorius
ruošia

Praeitą šeštadienį (spalio 16 d.) Pan-Am lėktuvu mūsų 
veikėjai draugai Nelė ir Povilas Ventai išskrido į Lietuvą. 
Ten žada praleisti keletą savaičių. Mes visi jiems linkime 
laimingos kelionės ir linksmos viešnagės. S. Narkėliūnaitės 
nuotraukoje Nelė ir Povilas Ventai, jų sūnus Povilas su 
žmona kairėje ir Ona Jozėnienė dešinėj.

i Punktai
• Miami, Fla.—V. Bovinas ir N. lešmantienė..................2562
; P. Alekna—LLD 45 kp., St. Petersburg, Fla.................2126
i New Yorkas—N. Ventienė ir A. Mitchell...................  .2106
: Connecticut vajininkai....................................................... 1528
' Montreal, Canada—vajininkai..........................................1298
I LLD 153 ir 198 kuopos, San Francisco—Oakland, 
; Cal.—V. Sutkienė ir V. Taraškienė............................1252
Worcester, Mass.—J. Petkūnas . .................................... 1108

! E. Repšienė, So. Boston, Mass.......................................... 948
' Binghamton, N.Y........................ 842
: A. Račkauskienė ir M. Sametis—Haverhill, Mass...........700
S. Rainard, Brockton, Mass................................................ 622

: Vancouver, B. C., Canada..............................................  .502
i Toronto, Ont., Canada.....................  389
J. Brazdžius, Sudbury, Ont., Canada .......................  .386

TD VTDT A NT TA CATJTCA M. Uždavinis, Norwood, Mass........................................... 362Vjljrj V Uj1j2A1NL7, UnlU A Shupetris, Exeter, N. H. .................................... 352
East Ohio Gas Co. 2,200 Windsor, Ont., Canada.......................................................300

• | tebestreikuoja.; London, Ont., Canada—A. Byrąs.................. 288
merą Perk, kuris ištarnavo 6 I Jau trečias mėnesis jie kovo-, Ė. Kontenis, Rochester, N. Y.....................................  .288

. y. iI • -  ,------ A. Bemat, Los Angeles, Cal............................................... 228
; Eva Kralikauskas, Lawrence, Mass...................................212
Pittsburgh, Pa.—J. K. Mažukna ......................................100
Philadelphia, Pa......................................................................98

Spalio revoliucijos 
minėjimą

Šeštadienį, spalio 29 d., 1 vai.

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

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

Miesto balsuotojai pradi- i 
niuose rinkimuose pravarė | darbininkų

metus, ir užgyrė šiuos kandi- ja už geresnes sąlygas, 
datus: Dennis Kucinich (in- • * * * *
dependent democrat), 31 me- ■ Youngstown plieno dirbtu- 
tų, gavo 34 proc, balsų; < vė, kuri užsidarys su pabaiga 
Edward Feighan, 30 m., De- ; metų, išmesdama iš darbo 
mokratų partijos kandidatas, ' 5,000 darbininkų, sukėlė ne
gavo 33.85 proc. balsų, ir | rimą tarp kitų plieno išdir- 
Ralph J. Perk gavo 31.1 
proc., o Socialistų Darbinin
kų Partijos kandidatė Alyson 
Kennedy—1.04 proc.

Meras Perk per du termi
nus tvarkė miesto reikalus 
gerai, bet pastaruoju laiku 
įsikišo į moralinius dalykus ir i 
visuomenei tas nepatiko. 

* * *
Vietos mokyklų adminis

tracija, kuri per laikus finan
siniai šlubavo, dabar sako, 
kad pinigai visai sudilo, ne
beturi kuo apmokėti mokyto
jams. Miestui parama—$112 
milijonų dolerių atplauks iš 
Washingtono, pagal prezi
dento Carterio pažadus pa
gelbėti nualintiems mies
tams.

! bysčių, kurios taipgi atleidi
nėja darbininkus dėl įvairių 
priekabių. Mat, pelnas turi i 
būti. O jeigu jo nėra—šapa • 
užsidaro . . .

Tuo tarpu Lordstown Ge
neral Motors dirbtuvė veikia ! 
pilnu garu. Ji atšaukė atgal į 
darbą 1,000 darbininkų ir 
paėmė 1,300 naujų. Dabar j 
dirbtuvėje dirba 8,400 darbi-Į 

I ninku dviemis pakaitomis.
Clevelande (Brook Park)! 

I Fordo įmonė atleido iš darbo 
150 darbininkų. Priežastis— 
"changing model.”

White Motor Co. vietinė 
' įmonė per ilgą laiką atleidi- 
i nėja darbininkus, mažina 
produkciją, bet jos dirbtuvė 
Virginijoje pilnai dirba.

Ligoninių darbininkams ir- 
Employment Service rašti- s gi ne kas. Pranašaujama, vii i Iii •v* nn t i • • i i* i

BUS PUIKŪS PIETŪS IR MENINĖ PROGRAMA

Auka —$7.

S. J. Jokubka Banga Lukoševičienė

Mass., B. Kvietinskas 
LaSalle, Que., Can., ir

iš

♦

Aido Choras vadovybėje Mildred Stensler išpil
dys meninę programą su solistu Victor Becker. 
Turėsime malonų svečią iš Chicagos—“Vilnies” 
redaktorių S. J. Jokubką, taipgi žurnalistus Joną 
ir Bangą Lukoševičius.

Taipgi, bus svečių iš Lietuvos.

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

Brockton, Mass.
LLD 6 kuopos susirinki

mas įvyks lapkričio 6 d. Visi 
] nariai susirinkite, nes pami
nėsime 60-mečio socialinės 

■i revoliucijos sukaktį.
Chas. Ustupas 

Pirmininkas

[About New York
I Aido Chorus

It was good to see New 
1 York Aido Chorus together 
i again. Entering the hall you 

■ saw a beautifully set table 
j with bright fall flowers. Eve
ryone seemed to be in good 

i spirits. We had people back 
from their vacations and it 
was good to hear about their 
trips.

After the rehearsal we sat

* * *
Per šį laikotarpį gavome 11 naujų skaitytojų. Natalija 

lešmantienė iš Miami, Fla., prisiuntė 3; po 2 prisiuntė 
Povilas Alekna iš St. Petersburg, Fla., ir Bronisė Bartash 
iš Sterling Junction, Mass.; po 1 prisiuntė B. Kiaršis per 
E. Repšienę iš Cambridge, 
Montreal, Can., H. Lukas iš 
Alukonis iš Paterson, N. J.

* *
Į fondą aukų gavome:

Kazimieras ir Veronica Milenkevičiai, Brooklyn, 
New York........................................... $100.00

Paul ir Teklė Nukai, Ashfield, Massachusetts, per
A. Račkauskienę.............................................100.00

Jonas Smalenskas, Miami, Fla., per N. lešmantienę. 100.00 
į Antanas Morkis, Toronto, Ont., Canada, proga jo

90 m. gimtadienio sukakties, per J. Ylą......... 92.72
Paul Bukis, Vancouver, B. C., Canada* per J. Kun-

drot . ..........................  50.00
Julia Urmonienė, Chicago, III., prisiminimui jos mi

rusio vyro Igno ...................................... 40.00
J. Brazdžius, Sudbury, Ont., Canada............................30.00
C. Mark (Makaravičius), Vancouver, B. C., Canada . .28.00 
A. ir N. Iešmantai, Fort Lauderdale, Fla...................... 25.00
W. ir A. Račkauskai, Haverhill, Mass......... ...............25.00
Ignas Kamarauskas, Oakland, Cal...............  ?............... 24.00
G. V. Kvetkas, Dorchester, Mass., per E. Repšienę . .20.00 

i.20.00
Tony Kleposky, Bridgewater, N. J...................... 20.00
J. Karan, Monterey Park, Cal., per A. Bernatienę . . . 15.00
R. Ceskauskas, Sudbury, Ontario, Canada, per J.

Brazdžių ................................. 15.00 
J. Kundrot, Vancouver, B. C., Canada.......................... 11.00
William Stak'ėnas, Freesoil, Mich..............................  10.00
M. Pūkis, Yucaipa, Cal., per A. Bernatienę............... 10.00
J. Kibildis, Haverhill, Mass., per A. Račkauskienę . . .10.00 
Elizabeth Finenco, Miami, Fla., per A. Račkauskienę 10.00 
E. Freimontienė, Somerville, Mass., per E. Repšienę 10.00
K. Kizulis, Lawrence, Mass., per A. Shupetris..........10.00
A. Shupetris, Exeter, N. H., prisiminimui mirusio

jos vyro Jokūbo....................................................10.00
J. Striška, Sudbury, Ont., Canadą per J. Brazdžių . . . 10.00 
Eva Kralikauskas, Lawrence, Mass................................10.00
Anita Kucks, Ansonia, Conn............................................10.00
P. Šlajus, Chester, Pa.......................................................10.00
J. ir M. Kupčinskai, Great Neck, N. Y., per N.

Ventienę.........................  10.00
M. Adomonis, Great Neck, N. Y., per N. Ventienę . . . 10.00 
M. Vilkas, Vancouver, B. C., Canada, per J. Kundrot 10.00 
Peter Jacobs, Dundas, Ont., Canada............................ 10.00
Frank Petrauskas, Ste. Agathe des Mts., Quebec,

Canada................................................................... 10.00
Albert Lehman, Toronto, Ont., Canada........................ 10.00
B. Kubilienė, Mt. View, Cal., per V. Taraškienę........10.00
V. Pachesas, Worcester, Mass., per J. Petkūną.......... 8.00
Jonas Garliauskas, Tillsonburg, Ont., Canada............. 8.00
J. Jakaitis, Worcester, Mass., per J. Petkūną............. 8.00
S. Alukonis, Paterson, N. J......... ..................................... 6.00
Anna Prankaitis, Brooklyn, N. Y....................... 5.00
G. ir A. Bemat, Los Angeles, Cal........................ 5.00
M. Sametis, Haverhill, Mass., per A. Račkauskienę . . .5.00 
S. Shlakis, Lawrence, Mass., per A. Shupetris........... 5.00
John Walins, Anna Maria, Fla., per P. Alekna............. 5.00
J. Bakanas, Chester, Pa................................................  . .5.00
J. Milvidas, Methuen, Mass., per A. Shupetris........... 3.00
E. Warrysh, Sudbury, Ont., Canada, per J. Brazdžių .2.00 
M. Spakauskas, Worcester, Mass., per J. Petkūną. . . .2.00 
Marcella Green, Shrewsbury, Mass., per J. Petkūną . .1.00 
Mary Gober, Wallingford, Conn........................................1.00

* * *
Viso dabar skelbiamų aukų gavome $964.72. Pridėjus 

pirmiau skelbtų aukų į fondą, iki spalio 11 d. pabaigos, 
įplaukė $6,153.27.

nė praneša, kad yra daug kad iš 80,000 darbininku gali Į Imb Thunder g į cknada 
narnu not notnri on ilrnntu I nntolrfi narnn not x flfifi Idarbų, bet neturi aplikantų į netekti darbo net 8,000' 
su patyrimu juos atlikti. Kai- i šiaurrytinėje Ohio valstijos 
tina mokyklas, kad jos nemo- 1 dalyje. Priežastis—apriboji- 
kina studentus arba mažai mas patarnavimų ligoninėse, 
temokina technologinių dar
bų.

Mirė M. Liepa
Antradienio rytą, spalio 18 

d., mirė draugas Mikolas 
Liepa. Jis pašarvotas Walk
er Funeral Home, 87-34— 
80th St., Woodhaven, N. Y. 
Bus laidojamas 10 vai. penk
tadienį spalio 21 d. ryto.

Liko nuliūdime Niujorko; 
Lietuvių Moterų Klubo narė I 
Mikolo žmona Emilija, jų 
dukra Lilija ir jos šeima.

“Laisvės” personalas reiš
kia giliausią užuojautą drau
go Liepos artimiesiems.

Ieva Mizarienė

Komunistų kandi
datas smerkia Koch

* * *
Aną dieną penki plėšikai— 

vienas su šautuvu—įlipo į 
busą ir pradėjo keleivius per 
kratą varyti. Viena moteriš
kė pradėjo garsiai rėkti, tai 
jaunuoliai (plėšikai) pagriebę 
pabėgo tik su $6.

Tai ne vienintelis 
įvyks mūsų Clevelande.

Šiuo laiku statybos darbai 
Į eina gerai. Bus statomi keli 
dangoraižiai miesto centre.

I Statybos darbininkas, abel- 
nai, dabar per savaitę gauna 
$442, gi dirbtuvės darbinin
kas—$291.

Krautuvių darbininkai gin- 
‘ čijasi su kompanijomis dėl 
naujo kontrakto.

Kas bus, kai valgių ir kitų 
reikmenų kainos dar pakils ir 

i tuštins jau ir taip sublyšku-
japonų | sius mūsų kišenius? O prez.

toks

Paaiški, 
HONDA 
pastatys 
dirbtuvę, 
į metus
motorciklų.

kad
Columbus, Ohio, 
$25 mil. vertės 

kur 500 darbininkų 
pagamins 60,000

Carter ir valdžia sako, kad 
dalykai gerėja, infliacija 
įveikta ... Aš manau, kad 
jiems reikia naujų akinių.

J. Petraus

Ken Newcomb

CARLE PLACE, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

MANO MYLIMO GYVENIMO DRAUGO

Vincento Kazlausko
Jau praėjo vasara, atė

jo ruduo, lapai pradėjo 
kristi nuo medžių—reiš
kia gamta eina miegoti 
per žiemą, bet pavasarį 
vėl atgis ir žaliuos. O 
mano mylimasis nebepa
bunda ir nesugrįžta. Aš 
vis tebelaukiu jo.

Spalio 25 d. sueina še
šiolikti metai, kai jį gam
ta atskyrė nuo mūsų ir 
nebeleidžia sugrįžti. La
bai liūdna be jo, prisime
name jį su meile, pagarba 
ir su liūdesiu širdyje.

Lai būna ramu jam ilsėtis aukštame kalnelyje. 
Mes neužmiršime jo niekados.

♦ * ♦

Širdingai dėkojame.
ADMINISTRACIJA

ANNA KAZLAUSKIENĖ 
Gyvenimo draugė ir 

Sūnus su šeima

Stillwater, Okla. — Spalio 
14 d. trys studentai užsilipę 
ant pastolio bandė pritaisyti 
iškabą prie universiteto pa
stato. Kažin kaip geležinis 
pastolis susisiekė su elektros 
viela ir visi trys jaunuoliai 
žuvo.

Washingtonas. — Karo lai
vynas praneša, kad yra sta
tomas naujas atominis sub- 
marinas (povandeninis kari
nis laivas), kuris bus pava
dintas “City of San Francis
co.” Tai bus jau 18-asis 
atominis submarinas.

Komunistų Partijos kandi
datas į New Yorko miesto 
merus Ken Newcomb aštriai 
kritikuoja Demokratų parti
jos kandidatą Edward Koch 
už tai, kad jis atmetė Jungti-| 
nių Valstijų ir Tarybų Sąjun- j 
gos bendrą pareiškimą Vidu
rio Rytų taikos klausimu. 
“Jeigu iš tikrųjų Kochui rū
pėtų šio miesto ir jo žmonių 
gerovė,” pareiškė kandidatas 
Newcomb, “jis sveikintų 
Jungtinių Valstijų-Tarybų 
Sąjungos bendrą nusistaty
mą dėl sušaukimosios Žene
vos konferencijos, kaip daro 
visi taikos mylėtojai. Kochui j 
nerūpi Vidurio Taikos reika- i 
lai. Jam tik rūpi New Yorko! 
žydų piliečių balsų medžioji-, 
mas savo kandidatūrai.”

Haverhill, Mass.
Spalio 2 d. buvo nepapras

ta diena. Atplaukė nuo New- 
burport, Mass., 156 laivai su 
žmonėmis į Haverhill, o čia 
susirinko daug žmonių abie
jose Merrimack River pusėse 
ir ant cimentinio tilto sveiki
no. Buvo ir kalbų. Kadangi' 
ateina rinkimai, tai politikie
riai kalbėjo ir aiškino, ką jie 
padarys, jeigu bus išrinkti.

Rugsėjo 22 d. mirė Joseph 
Bakarauskas, 65 metų am
žiaus, gyveno Stafford, 
Conn. Kadangi jis Haverhil- 
lyje gimė ir augo, tai buvo 
atvežtas ir palaidotas rugs. 
28 d. Lietuvių kapinėse 
Bradforde. Buvo antrojo ka
ro kareivis, paliko žmoną! 
Ruth, sūnų Joseph, dukteris' 
Mrs. Elizabeth Calsei ir Miss 
Ruth Bakanauskaitę, brolį 
Sam, du anūkus ir tris proa
nūkius.

Spalio 2 d. mirė Alphonse 
Mazalauskas, 84 metų, iš 364 
Washington St. Mirė Haver
hill Hale Hospital, paliko 
sūnų, V. Magalauską, Na
shua, N. Y., dvi dukteris— 
Mrs. Angie McLean, Somer
ville, Mass, ir Mrs. Mary 
Poole Haverhillyje, brolį Lie
tuvoje, ir daugiau giminių ir 
draugų. Priklausė prie Lie- 
Piliečių Gedimino klubo. Pa
laidotas spalio 4 d. St. Pat
rick’s Cemetery.

Mirusiam ramybė, o liku- 
siem užuojauta. Darbininkė

Waterbury, Conn.
I

Mes dėkojame už gėles ir į 
atvirutes, taipgi Hartfordo| 
Laisvės choro choristam už I 
gerus linkėjimus, ir visiems, 
kurie siuntėt mums linkėji
mus 50 metų mūsų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga.

Jūsų geri linkėjimai paliks , 
mūsų širdyse ir mintyse ii-' 
gai, ilgai mes jūsų nepamir
šime.

Joseph ir Merian Svinkūnai

down at the party table. We 
celebrated the birthdays of 
two of our chorus mem
bers—Bernice Kershulis and

Mike Hacinkiewicz. Our Cho
rus vice president Naste 
Buck did a good job of 
conducting the ceremonies. 
Many people were asked to 
speak. Most interesting was 
our chorus leader’s Mildred 
Stensler’s report about her 
and Victor Becker’s visit to 
Florida.

Our guests at this celebra
tion were Anthony Bimba, 
Amelia Yuskovic and Victor 
Becker, Jr.

Once more—very happy 
birthdays and many more of 
them to Bernice Kershulis 
and Mike Hacinkiewicz, and

Mike Hacinkiewicz 
many thanks for treating the 
chorus to such a nice dinner 
party.

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

Others who donated for 
' the party were Adelė Lup- 
j shevicz, Julie Lazauskas and 
1 Nellie Shumbris.

Helen Siauris from St. 
I Petersburg, Florida, sent 10 
I dollars for the chorus via 
Mildred. Thanks!

We missed our chorus pre
sident Paul Venta ^ąnd our 
soloist Nellie Venta but we 
had a toast for them with 
our best wishes for an enjoy
able and successful trip to 
Lithuania. Use




