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KRISLAI
Negali būt bešališkos 
Matyt, buvo pasimokę 
Kada bus galas?
Kur tos žmogaus teisės? 
Negarbingoje rolėje

A. BIMBA
Gerai, kad šioje Jungtinių 

Tautų Generalinės Asamblė
jos sesijoje būsiąs svarsto
mas kovos su teroru ir tero
ristais bei lėktuvų grobikais 
klausimas. Laikas pasaulinei 
organizacijai aktyviškai įsi
traukti į tą kovą. Lėktuvų 
grobikai turėtų būti ne tik 
pasmerkti, bet įspėti, kad jie 
visoje šioje planetoje niekur 
negaus nei užuojautos, nei 
užvėjos, kad jie bus visur 
begailestingai medžiojami ir 
baudžiami.

Jungtinės Valstijos turėtų 
pirmutinės pasaulinėje orga
nizacijoje pakelti balsą už 
pastangas apvalyti pasaulį 
nuo teroristų ir teroro.

Vokiečiai, matyt, buvo ge
rai pasimokę iš izraeliečių, 
kai jie šiomis dienomis So- 
malijos mieste Mogadishu 
užpuolė lėktuvo grobikus ir 
išlaisvino įkaitas. Mat, nese
niai labai panašų žygį izrae
liečiai atliko prieš lėktuvo 
grobikus Ugandos mieste 
Entebbe.

Laimė, kad nei tada, nei 
dabar nekalti keleiviai, kurių 
buvo labai daug, nenukentė
jo.

Žinoma, šių žygių rezulta
tas gali būti dvejopas. Iš 
vienos pusės, jis atgrąsins 
daug teroristų nuo panašių 
veiksmų, bet, iš kitos—kiti 
lėktuvų grobikai bus atsar
gesni ir geriau apsisaugos 
nuo panašiaus likimo, koks 
ištiko šiuos Izraelio ir Vokie
tijos lėktuvų grobikus.

Spalio 18 dieną pranešime 
iš Washingtono skaitome, 
kad “Jungtinių Valstijų Ar
mija atidengė planus susti
printi savo jėgas Vakarų 
Europoje.”

Iš pranešimo sužinome, 
kad ir šiandien “Europoje 
mes laikome 313,000 ameri
kiečių kareivių, iš kurių 
201,000 randasi Vakarų Vo
kietijoje.” Bet neužtenką! 
Taipgi būsią žymiai praplėsti 
ginklų sandėliai.

Tas pareikalaus milžiniškų 
sumų dolerių. Vietoje kovai 
su nedarbu, su skurdu, su 
miestų lūšnynais, apšvietai, 
liaudies sveikatos apsaugai, 
jos eina į neprisotinamo mili- 
tarizmo nasrus!

□
Štai kitas pranešimas. Jis 

iš Orange, N. J.
Kaip paprastai, čia Rhein- 

gold bravaro darbininkai 
spalio 11 d. rytą rinkosi į 
darbą. Bet atėję prie vartų 
rado juos užrakintus ir užka-> 
bintą plakatą: “Notice—no 
work today. Contact your 
union hall” (Pranešimas— 
šiandien darbo nėra. Susisie
kite su jūsų unija). Darbinin
kai nustebinti, pritrenkti . . .

Pasirodo, kad Rheingoldo 
bravarą iš Chock full O‘Nuts, 
Inc. nupirko Schmidts brava- 
ras iš Philadelphijos ir 
Rheingold bravarą Orange, 
N. J. uždaro. Šeši šimtai 
darbininkų laukan iš darbo!

Vienas darbininkas per 
ašaras skundžiasi reporte
riams: Kas dabar daryti? 
Kur pasidėti? Dvidešimt vie

Prancūzijos socialistai ir 
komunistai dar toli 

nuo susitarimo

I

Autorius knygos “Dešimts | 
dienų, kurios sukrėtė pasaulį” į
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AUDRINGI 1917-IEJI METAI

Paryžius. — Ne švelnėja, 
bet dar vis aštrėja ginčai 
tarp socialistų Partijos ir 
Komunistų Partijos dėl ben
dro fronto 1978 metų parla
mento rinkimuose. Ginčai, 
kaip žinia, siejasi su pramo
nės nacionalizacijos klausi
mu. Abi partijos sutinka, 
kad visi privatiški bankai 
turėtų būti sunacionalizuoti. 
Taipgi abi partijos sutinka 
nacionalizuoti devynias 
stambiausias industrines 
grupuotes. Bet yra šimtai 
mažesnių kompanijų. Socia
listai sutinka, kad būtų suna-

Ir krikščionys 
demokratai 
prieš fašizmą

Generolas Augusto Pinochet, 
Čilės diktatorius

Prieš kelias dienas Čilės 
Krikščionių demokratų parti
ja paskelbė atsišaukimą, ra
ginantį liaudį susivienyti ir 
atsteigti šalyje demokratiją. 
Kadangi šiandien Čilėje 
krikščionys demokratai turi 
daug įtakos liaudies masėse, 
jų šaukimas į vienybę prieš 
siautėjantį fašizmą laikomas 
labai svarbiu įvykiu. Čilės 
Komunistų Partija jau seniai 
siekia plačiausio liaudies 
bendro fronto prieš militari- 
nę kliką, kuri šiandien teroru 
ir represijomis pasilaiko ga
lioje.

nerius metus čia išdirbau. 
Šiame miestelyje kitų darbų 
nėra. Turiu šeimą!

Susyk šešiems šimtams 
darbininkų atimta teisė į 
darbą, daugeliui ir į duoną, o 
kai kuriems gal net į gyveni
mą . . .

Senate reakcininkų vadu 
yra senatorius Henry Jack- 
son, demokratas iš Washing
tono valstijos. Jis dabar suši
lęs darbuojasi, kad niekais 
nueitų derybos tarp Jungti
nių Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos dėl strateginių ginklų 
apribojimo. Prieš ketverius 
jo pasidarbavimu metus, bu
vo šios šalies prekyba su 
Tarybų Sąjunga ir kitais 
socialistiniais kraštais beveik 
likviduota. Tas atėmė darbus 
šimtams tūkstančių Ameri
kos darbininkų.

Už tai jį karštai sveikino 
ne tik šios šalies, bet viso 
pasaulio detentės priešai ir 
šaltojo karo šalininkai.

Reikia pripažinti, kad 
Jacksonui šioje negarbingoje 
rolėje pusėtinai sekasi.

cionalizuota 290 tokių kom
panijų. Komunistai gi reika
lauja, kad būtų sunacionali- 
zuota 1,500.

Yra, žinoma, ir daugiau 
klausimų, kuriais kairiosios 
partijos dar neturi vienos 
bendros nuomonės ir ginčija
si.

Dešiniosios, reakcinės ša
lies jėgos, žinoma, negali 
atsidžiaugti šiais tarp socia
listu ir komunistų nesusipra
timais.

Kaip Jungtinėse Valstijo- 
I se, taip ir Prancūzijoje yra 
i madojoje taip vadinami pilie
čių apklausinėjimai, ką jie 
mano. Dabar tokie apklausi- 

i nėjimai davę tokius rezulta
tus: Birželio mėnesį 47 pro
centai užklaustų prancūzų 
sakė, kad komunistai ir so
cialistai sudarys bendrą fron
tą ir laimės rinkimus, betgi 
rugsėjo mėnesį jau tiktai 37 
procentai taip manė. Vedami 
ginčai ir stoka susitarimo 
pakenkė kariosioms parti
joms.

Iš kitos pusės, dešiniosios 
partijos, kurios dabar valdo 
Prancūziją, savo įtaką esą 
pakėlę. Jeigu birželio mėnesį 
tik 37 procentai piliečiu sakė, 
kad jos laimės rinkimus ir 
pasiliks valdžioje, tai rugsėjo 
mėnesį jau 44 procentai taip 
manė.

Žinoma, dar iki rinkimų 
laiko daug. Reikia tikėtis, 
kad socialistų ir komunistų 
lyderiai išlygins nesusiprati
mus pramonės nacionalizavi
mo reikalais ir sudarys ben
drą frontą.

Kongresas turi 
ištirt Rosenbergų 
nužudymą

Washingtonas. — Kon- 
gresmanas John Conyers, 
demokratas iš Michigano ir 
Atstovų rūmų juridinio ko
miteto pirmininkas, spalio 19 
d. davė Kongresui pasiūlymą 
tuojau ištirti Rosenbergų nu
teisimą ir nužudymą elektros 
kėdėje. Kaip žinoma, Rosen
bergų sūnūs Michael ir Ro
bert seniai reikalauja jų tėvų 
nubaudimą ištirti.

Reikia tikėtis, kad kon- 
gresmano Conyers balsas ne
pasiliks balsu girioje, kad 
Kongresas atkreips dėmesį.

Rep. John Conyers

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Cyrus Vance 
dar šiemet su oficialiu vizitu 
apsilankysiąs Argentinoje. 
Jis jau turi iš Argentinos 
prezidento Jorge Videla už- 
kvietimą.

Žurnalistas John Reed—Hugo Gellert braižinys
Šis žymusis Amerikos žurnalistas savo akimis stebėjo 
Socialistinės Spalio revoliucijos eigą ir įvykius ir parašė 
knygą “Ten Days That Shook the World” [“Dešimts dienų, 
kurios sukrėtė pasaulį”]. Jis gimė 1887 ir mirė 1930. Jo 
palaikai palaidoti Kremliaus sienoje. Šiemet minint Spalio 
Revoliucijos 60-met|, John Reed vardas su meile ir pagarba 
yra minimas visoje Tarybų Sąjungoje.

Moterų sveikatai 
didelis pavojus

Londonas. — Su 1968 me
tais buvo sveikatos specialis
tų bei gydytojų pradėtas 
platus tyrinėjimas apie po
veikį į sveikatą moterims 
virš 35 metų amžiaus, kurios 
naudoja piliules apsaugoji
mui nuo nėštumo ir rūko 
cigaretes. Net 46,000 moterų 
buvę išstudijuota. Atradimai 
parodo, kad tokios moterys 
žymiai pakenkia savo sveika
tai. Todėl dabar paskelbtame 
tyrinėtojų raporte moterys 
raginamos tokių piliulių ne
naudoti ir nerūkyti.

Nesklandumai tarp 
JAV ir Izraelio

Washingtonas. — Niujor 
kietis senatorius Jacob K. 
Javits susirūpinęs Jungtinių 
Valstijų ir Izraelio santy
kiuose didėjančiais nesklan
dumais. Tie nesklandumai 
ypač matosi Ženevos konfe
rencijos sušaukimo klausi
mu.

Sen. Javits sako, kad 
Jungtinės Valstijos turi pilną 
teisę bandyti įtikinti Izraelį, 
kad jis priimtų prezidento 
.Carterio statomas sąlygas 
konferencijos sušaukimui. 
Bet, girdi, “aš netikiu, kad 
Jungtinių Valstijų preziden
tas turi teisę priversti Izraelį 
priimti sutartis, kurios Iz
raelio supratimu yra nesude
rinamos su jo nacionaliniu 
saugumu.”

Senatorius Javits neslepia 
savo simpatijų Izraeliui.

United Nations, N. Y. — 
Pasaulinė Sveikatos Organi
zacija praneša, kad mokslo 
pastangoms pavyko visiškai 
pašalinti raupais susirgimą 
Indijoje, Nepalyje ir Bhu- 
tane.

Fašizmo auka

Beatriz Allende
Iš Kubos sostinės Havana 

gautas pranešimas, kad ten 
nusižudė Beatriz Allende, fa
šistinių militaristų nužudyto 
Čilės prezidento Allande 
duktė. Čilės Komunistų Par
tija sako, kad ši drąsi ir 
jauna kovotoja buvo fašizmo 
auka. Ji savo akimis pamatė, 
kaip militaristai nužudė jos 
mylimą ir išskerdė daugybę 
kitų Čilės patriotų. Nuo to 
jos nervai sutriko. Nors iš 
Čilės pabėgo ir gavo politinę 
prieglaudį Kuboje, bet ji 
sveikatos nebeatgavo. Tai ir į 
buvo jos nusižudymo prie- I 
žastis.

Ruošia iškilmingą 
sukakties minėjimą

Chicago, Ill. — Ateinančių 
metų sausio 29 dieną šio 
didmiesčio pažangiečiai ruo
šiasi prie iškilmingo paminė
jimo Jungtinių Valstijų Ko
munistų Partijos gyvavimo 
59 metų sukakties. Iš New 
Yorko atvyks partijos gene
ralinis sekretorius Gus Hali 
pasakyti vedamąją kalbą. 
Minėjime bus plati meninė 
programa.

Kelias į socialistinę revo
liuciją ir liaudies pergalę

1917 metais revoliucinės kovos vyko įvairiuose Rusijos 
miestuose, kūrėsi Tarybų valdžia. Šiuo metu ypač ryškiai 
atsiskleidė įžymių revoliucionierių talentas.

Čia minimi tik patys svarbiausi įvykiai nuo 1917 metų 
pradžios iki Spalio revoliucijos pergalės. Pirmoji data 
žymima pagal tuo metu Rusijoje priimtą kalendorių, 
skliausteliuose—pagal dabartinį laiko skaičiavimą.

Sausio 17[22]—Darbininkų streikai Petrograde, Maskvo
je, Charkove, Baku ir kituose miestuose, pažymint 
“kruvinojo sekmadienio”—darbininkų demonstracijos su
šaudymo 1905 metais metines.

Vasario 23—Masinis Petrogrado darbininkų streikas ir 
demonstracijos. Revoliucijos pradžia.

Vasario 25—Streikas Petrograde tapo visuotiniu. Rusijos 
Socialdemokratų darbininkų partijos (bolševikų) (RSDDP) 
(b)) Petrogrado komitetas išleido atsišaukimą, kviečiantį 
pradėti revoliucinius veiksmus. Proletariniai miesto pa
kraščiai atsiduria darbininkų rankose.

Vasario 26—Masiniai bolševikų ir revoliucinių darbininkų 
suėmimai. Areštuota pagrindinė Peterburgo RSDDP(b) 
komiteto grupė. Centro Komiteto funkcijos perduotos 
Vyborgo rajonui. Įvyko Vyborgo komiteto posėdis, kuria
me dalyvavo CK atstovai. Nutarta pradėti ginkluotą 
sukilimą, apginkluoti darbininkus. Visuotinis streikas ėmė 
peraugti į ginkluotą sukilimą.

Vasario 27—Petrogradą apėmė sukilimas. Apie 70 tūk
stančių kareivių perėjo revoliucijos pusėn. Areštuoti caro 
ministrai, generolai, aukšti valdininkai. Vasario revoliuci
jos pergalė.

Vasario 27-RSDDP(b) Ck biuras išleido RSDDP(b) CK 
Manifestą “Į visus Rusijos piliečius.” Įmonių susirinkimuo
se vyko rinkimai į Darbininkų deputatų Tarybą. Tauridės 
rūmuose įvyko pirmasis Petrogrado Darbininkų ir karei
vių deputatų Tarybos posėdis. Maskvoje prasidėjo visuoti
nis streikas ir demonstracijos.

Vasario 28—Sukilusių kareivių skaičius pasiekė 127 tūk
stančius. Rinkimai į Maskvos Darbininkų deputatų Tarybą.

Kovo 1 [14]—Revoliucija laimėjo Maskvoje.
Kovo 2(15]—Petrogrado aktyvo susirinkime išrinktas 

pirmas legalus bolševikinis RSDDP(b) komitetas.
Revoliucija laimėje daugelyje Rusijos miestu.
Sudaryta Laikinoji vyriausybė su kunigaikščiu G. Lvovu 

priešakyje. Salyje susidarė dvivaldystė.
Kovo 10 [23]- Petrogrado Darbininkų T kareivių taryba 

susitarė su Petrogrado fabrikantų draugija dėl 8 vUandų 
darbo dienos įvedimo fabrikuose n įmonėse.

Balandžio 3(161—Iš Šveicarijos grįžo V. Leninas.
Balandžio 4(17] —V. Leninas paskelbė Balandžio tezes, 

kuriose buvo nustatytas partijos kursas j buržuazinės 
demokratinės revoliucijos peraugimą į socialistinę revoliu
ciją.

Birželio 18[liepos JŽPetrograde įvyko demonstracija, 
kurioje dalyvavo apie 500 tūkstančių darbininkų, kareivių 
ir jūreivių.

Didžioji dauguma demonstrantų ėjo su šūkiu “Visa 
valdžia Taryboms!”

Liepos 7[20]—Laikinoji vyriausybė išleido įsakymą areš
tuoti V. Leniną.

Liepos 26-rugpjūčio 3 [rugpjūčio 8-16] —Petrograde 
įvyko Partijos VI suvažiavimas. Suvažiavimas nukreipė 
proletariatą ir partiją į ginkluotą sukilimą.

Rugpjūčio 12Į25]—Maskvoje prasidėjo Laikinosios vy
riausybės sušauktas Valstybinis pasitarimas.

Rugpjūčio 12[25]—Apie 400 Maskvos darbininkų streika
vo, protestuodami prieš Valstybinį pasitarimą.

Rugpjūčio 25 [rugsėjo 17]—Kornilovo maištas. Ginkluoti 
darbininkai jį nuslopina.

Spalio 18(31]—Smolnyje įvyko Petrogrado įgulos puikų ir 
kuopų atstovų pasitarimas, kuris svarstė klausimą apie 
pasiruošimą ginkluotam sukilimui.

Spalio 24 [lapkričio 6]—RSDDP(b) priėmė konkrečius 
nutarimus apie vadovavimą sukilimui.

Vėlai vakare į Smolnį atvyko V. Leninas vadovauti 
sukilimui.

Spalio 25 [lapkričio 7]—Didžiosios Spalio Socialistinės 
revoliucijos pergalė.

Naktį iš spalio 25 j spalio 26 [iš lapkričio 7 į lapkrišio 
8]—Revoliuciniai darbininkai, kareiviai ir jūreiviai šturma
vo Žiemos rūmus ir juos paėmė. Areštuota Laikinoji 
vyriausybė.

Spalio 26 [lapkričio 8]—Tarybų II suvažiavimas sudarė 
Liaudies Komisarų Tarybą, vadovaujamą V. Lenino. 
Priimti Dekretas dėl Taikos ir Dekretas dėl Žemės.

Juos baus už 
protestavimą

Trenton, N. J. — Rugpjū
čio 6 dieną čionai Chrysler 
automobilių fabriko darbinin
kai užprotestavo prieš fabri
ke nepakenčiamą (134 laips
nių) karštį, paskelbdami 
streiką. Fabriko savininkai 
išėmė teismo uždraudimą 

darbininkams streikuoti su 
įsakymu tuojau grįžti į dar
bą. Darbininkai kelias dienas 
atsisakė teismo įsakymą pil
dyti.

Septyni streikierių vadai 
tapo suareštuoti. Dabar teis
mas pripažino juos kaltais. 
Teisėjas John Feikens žada 
juos nubausti šešių mėnesių 
kalėjimu.
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Kas ką rašo ir sako
; kytis—jaudindamasis pasa
koja jis,—mes norime būti 
tauta. Dabar valstybė mani- 
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Visas pasaulis 
susidomėjusiai laukia

Beveik tą pačią dieną prabilo abiejų didžiųjų šalių 
prezidentai—Jungtinių Valstijų Jimmy Carter ir Tarybų 
Sąjungos Leonid Brežnev. Ir prabilo bene šiuo laiku visam 
pasauliui pačiu svarbiausiu klausimu, atseit—tarp abiejų 
šalių einamomis derybomis dėl strateginių-branduolinių 
ginklų apribojimo.

Abudu prezidentai sako, kad derybos eina gerąja 
kryptimi, kad pasisekimui susitarimo perspektyvos gana 
geros! Pareiškimai atėję iš autoritetiškiausių lupų. Jais 
reikia pasitikėti.

Jeigu pavyktų susitarti, tuojau tarptautinis įtempimas 
sumažėtų, plačiai atsidarytų durys deryboms apsiginklavi
mui sumažinti ir siekimui visuotino, pilno nusiginklavimo.

Toks šiandien yra troškimas visos žmonijos. Todėl su 
giliausiu susidomėjimu ji stebi ir seka šių derybų eigą ir 
nekantriai laukia jų rezultatų.

Baisu vien tik pamislyti
“The N. Y. Times” redakcijos narys ir kolumnistas C. L. 

Sulzberger buvo nuvykęs į Vakarų Vokietiją ir iš jos 
pateikė labai įdomią savo įspūdžių korespondenciją. Jis 
joje, tarp kitko, pabrėžia: “Vokiečiai veikiausia yra 
geriausi kareiviai visame pasaulyje, nors, dėkui Aukščiau
siam, per daugiau kaip trisdešimt pastarųjų metų jie 
neturėjo progos tai įrodyti. Atrodo, kad šiandien jie yra 
procese pasidarymo taip pat geriausiais teroristais ...”

Smarkiausia besireiškianti teroristų šaika vadinasi “Baa- 
der-Meinhof.” Tai esanti begailestingiausia, brutališkiausia 
šaika. Viską suėmus, tai efektingesnė, negu, paminint tik 
kelias, jų kolegės palestiniečių, airių, argentiniečių, 
urugvajiečių ir japonų grupes. Girdi, kartą moderniška 
teroristinė grupe įsigys, kas neišvengiama, kad ir papras
čiausią branduolinį ginklą, niekas negali numatyti, kaip 
jinai jį panaudos! Baisu apie tai juk vien tik pamislyti.

Ryšium su pranešimu apie teroristinių grupių Vakarų 
Vokietijoje siautėjimą, iš jos į pasaulį sklinda žinios apie 
atgijimą nacių judėjimo. Aną dieną net valdančiosios 
Socialdemokratų partijos pirmininkas Willie Brandt viešai 
pareiškė giliausią susirūpinimą ir reikalavo vyriausybės 
imtis konkrečių žygių prieš tą iš naujo keliantį galvą 
slibiną.

Nejaugi pasaulis leis Vokietijoje istorijai pasikartoti? 
Nejaugi vieną gražią dieną žmonija išgirs, kad Vakarų 
Vokietijoje “geriausi kareiviai” su “geriausiais teroristais” 
paėmė galią į savo rankas ir šalies vairininku iškėlė naują 
Hit lerį?

Ypatingai baisi atsakomybė krenta ant šios šalies, ant 
Jungtinių Valstijų kapitalistinės vadovybės galvos. Juk 
šiandien Vakarų Vokietija yra laikoma šios šalies geriausia, 
stipriausia ir pasitikimiausia talkininke visoje Europoje. Ši 
šalis dar ir šiandien V. Vokietijoje laiko galingas, 
branduoliniais ginklais ginkluotas militarines jėgas. Naciai 
teroristai kasdien vis aukščiau kelia galvą, o mūsų 
vyriausybė iki šiol nėra nė žodeliu užprotestavus!

Eilinių plieno 
darbininkų balsas

Iš visų sunkiosios pramonės šakų plieno pramonės 
darbininkai bene tik bus skaudžiausiai paliesti nedarbo. 
Ypač šiemet kas savaitė jų tūkstančiai išmetama iš darbo. 
Tokie plieno produkcijos miestai kaip Youngstown ir 
Bethlehem, skęsta giliausioje krizėje.

Plieno korporacijos skundžiasi, kad jos negalinčios 
lenktyniuoti su importuojamais plieno produktais iš 
užsienio, kur, girdi, jų pagaminimas daug pigiau atsieina. 
Todėl jos pradėjo spaudimą į šalies vyriausybę importavi
mą iš užsienio plieno produktų žymiai suvaržyti, žymiai 
sumažinti. Girdi, tai vienintelis kelias nugalėjimui plieno 
pramonėje krizės.

įdomu, kad šiai plieno korporacijų kampanijai pilnai 
pritaria ir didžiosios Jungtinės Plieno Darbininkų Unijos 
aukštoji vadovybė su neseniai išrinktuoju prezidentu Lloyd 
McBride priešakyje.

Siam unijos vadovybės bendradarbiavimui su plieno 
korporacijomis, kurioms terūpi savo pelnai, o ne jų 
darbininkų gerovė, unijos nariuose vystosi tvirta opozicija. 
Tai parodo neseniai Chicagoje įvykusi unijos 31-mo 
Distrikto konferencija, kurioje dalyvavo daugiau kaip 1,000 
delegatų. Konferencija vienbalsiai pasisakė prieš unijos 
vadovybės nusistatymą kaipo nepraktišką, kaipo naudingą 
tiktai plieno korporacijoms jų pastangose padidinti savo 
pelnus, o ne padėti unijos nariams atgauti darbus. Nei 
prezidento McBride konferencijoje pasakyta karšta kalba 
už vadovybės poziciją nepaveikė delegatų. Konferencija 
vieningai reikalavo, kad plieno produktų kaina būtų 
numažinta ir kad valdžia pradėtų plačiausia kampaniją už 
mūsų miestų atstatymą. Tiktai taip plieno pramonėje 
krizės gilėjimas būsiąs sulaikytas ir bedarbiai aprūpinti 
darbu.

Manoma, kad šio bene paties skaitlingiausio unijos 
distrikto eilinių narių iškelti šūkiai laimės platų pritarimą 
visuose kituose distriktuose. Dabar unijoje eina šiuo 
klausimu labai gyvos diskusijos.

Beje, ši konferencija atsižymėjo dar ir kitu labai

kiekvienas savo gyvenimiš
kąją poziciją pasiekia skirtin
gais keliais. Dažnai tas kelias
būna ilgas, o sykiais ir 
skausmingas. Mano kelias 
buvo paprastas, ir sunkus. 
Savo pažiūras į gyvenimą aš 
perėmiau iš tėvo Juozo Ba
nionio, žmogaus nerimastin
go ir karšto. Jam buvo savy-

IŠ GENERALINĖS
ASAMBLĖJOS SESIJOS

Žurnalistas Jonas Lukoše- j 
vičius, ------- _ .v .. . i
respondentas Jungtinėse i musl» valkal negauna issilavi-i 
Tautose, atsargiai stebi Ge-1 ",mo’ mus« Menai žudomi. ! 
neralinės Asamblėjos sesijos' Taip yra visur, kur tik musiji . .
eiea Savo korespondencijoje žemese daug vertingų įska- bingas gilaus teisingumo 
Vilniaus “Tiesoje^’ (spalio n , senų ypač Pietų Dakotoje. jausmas,, kuris atvede jį į

J ' ~ O - - A — -1   ______'________ rovn 111 ipi f i q nu I wa vn Ir I n _i Su Amerikos vyriausybe revoliuciją. Jis dalyvavo kla- 
mes apie tai mėginame šne- j siniuose mūšiuose 1905 me-d.), tarp kitko, jis pabrėžia:

“Neatidėliotinas yra tary
binis pasiūlymas uždrausti 
naujas masinio naikinimo 
ginklo rūšis ir sistemas: juk į viskas veltui, 
jau pranešama apie spinduli-1 r ]us. manote’ ,, , . .
nį ir radiologinį ginklą, 0 į Jūsų tautos žmonių padėtis I trukęs laisvėn, 
Jungtinių Amerikos Valstijų |- . .
ketinimas pradėti gaminti i R-Ortonas nedvejojai 
neutroninę bombą sukėlei aip. Į mūsų reikalayi- 
audringus protestus visame Įmus teisybės bei žmogiškų 
pasaulyje, taip pat ir pačiose •teiS1^ valstybė atsako smur- 
Jungtinėse Valstijose. Šios tu, o kai mes bandome orga-

: keti jau daugiau kaip dusais, revoliuciniuose 1918

grėsmės negalėjo nepaminėti 
ir praėjusios sesijos pirmi
ninkas, perduodamas vado
vavimą dabartinės sesijos 
pirmininkui, Jugoslavijos at
stovui L. Mojsovui.

Maždaug tris mėnesius bus 
diskutuojami 126 šios sesijos 
darbo klausimai. Kaip ir per i 
visa. Suvienytųjų Nacijų Or- . 
ganizacijos istoriją. Tarybų ; 
Sąjunga šio tarptautinio fo- | 
rūmo tribūną naudoja taikos į 
išsaugojimo ir sustiprinimo, i 
ginčytinų tarptautinių klau
simų sprendimo taikiu keliu, 
ginklavimosi varžybų mažini- j 
mo, nusiginklavimo, galuti- i 
nio tautų išsivadavimo iš j 
kolonializmo jungo reikalui.” i

Iš žurnalisto Lukoševičiaus ( 
sužinome ir apie Amerikos j 
indėnų savo likimu nusiskun- į 
dimą Jungtinėse Tautose. ' 
Jis rašo:

“Pasibaigus posėdžiui, ėjo
me Jungtinių Tautų aikšte. 
Priešais didingą pastatą, 
prie pilkos sienos ant žemės 
sėdėjo, stoviniavo ir vaikš
čiojo būrys žmonių. Duslus 
būgnas mušė savitą, vientisą 
melodiją, kuri, atrodė, daug 
labiau būtų tikusi prie laužo 
kalnuose ar miške, o ne tarp 
šių gelžbetoninių dangorai
žių. Taip ir buvo: apie savo 
bėdas pasipasakoti, dėmesį į
savo problemas atkreipti 
prie SNO atvažiavo Ameri
kos indėnų delegacija. Šūkiai 
ant pilkų paprastų plakatų 
reikalavo teisių į savo protė
vių žemes, žmoniško gyveni
mo, žmoniško elgesio su jais.

Kalbamės su vienu iš būrio 
—tamsiaakiu, juodus plau
kus raudona juosta susirišu
siu vaikinu. Jis sakosi esąs iš 
Montanos indėnų rezervaci
jos—Richardas Ortonas.

— Mes norime patys tvar-

| Kongo ir Vilniaus univer
sitetų bendradarbiavimas

šimtai metų, bet kol kas metų įvykiuose. Jo pogrindi- 
■ nę veiklą nutraukdavo areš- 

kad ! tai ir kalėjimas. Tačiau, iš- 
, tėvas vėl 

stodavo kovon už liaudies 
laimę. Jau nuo vaikystės aš 
pats tolydžio jaučiau tą so
cialinę neteisybę, prieš kurią 
kovojo tėvas. Neturtėlio sū
nui buvo uždarytos gimnazi
jos, universitetai. O tvertis 
meno nė svajoti nesvajojau. 
Trylikos metų pradėjau mo
kytis amato, kad užsidirb
čiau duonos kąsnį.”

Savo įdomų ir pamokanti 
pasakojimą aktorius 
muoja taip:

“Aš ne rašytojas. Aš 
rius ir privalau triūsti, 
damasis tuo, ką man 
dramaturgas. Tačiau tikslus 
sprendimas — ne tik mano 
teisė, bet ir mano, kaip 
menininko, pareiga. Čia ir 
glūdi atsakymas į klausimą: 
kokią rolę norėčiau suvaidin
ti? Tai vaidmuo, kuriuo pa
vyktų savo meistriškumo jė
ga išreikšti amžininkų lūkes
čius. Aktoriaus profesiją aš 
laikau ne mažiau svarbia ir 
atsakinga, nei gydytojo. Tik 
nuo gydytojo priklauso žmo
gaus sveikata, o nuo mūsų 
veiklos—jo dvasinė, emocinė 
stiprybė. Tarybinio meno už
davinys—įtvirtinti pažangą. 
Todėl menininko atsakomybė 
liaudžiai nepaprastai didelė. 
Menas neturi būti tik pa
prastas gyvenimo atspindys. 
Jo uždavinys—aktyviai revo
liucingai įsikišti į mūsų tikro
vę, formuoti Tarybų šalies 
piliečio asmenybę, šalies, ku
rios šešiasdešimtmetį pažymi 
visas pasaulis!”

nizuotis, būna dar blogiau. 
Vienoje mažytėje indėnų re
zervacijoje yra 250 vyriausy
bės agentų, ginkluotų auto
matais. Jie muša, suiminėja, 
o kartais ir žudo mus nė kiek 
nesivaržydami. Jau po vi
siems žinomų Wounded 
Knee įvykių (toje vietovėje 
žmonių aukų, susidorota su 
indėnais—J. L.) nežinomo
mis aplinkybėmis dingo ar 
žuvo gerokai daugiau nei du 
šimtai mūsų žmonių, daž
niausiai— patys aktyviausi.”

MENININKO — 
AKTORIAUS 
ATSAKOMYBĖ IR 
VAIDMUO

Lietuvos savaitraštyje “Li
teratūra ir menas” (rugs. 3 
d.) skaitome žymiojo akto
riaus Donato Banionio labai 
įdomų straipsnį “Menininko 
atsakomybė.” Kaip žinia, Ba
nionis yra suvaidinęs daug 
vaidmenų. Iš jų, girdi, “vieni 
pasisekdavo išsyk, kitų su
pratimas ateidavo negreit, 
dažnai po metų. Bet tai, kas 
pasisekdavo iškart, negimda- 
vo lengvai.” Menininko bei 
aktoriaus darbas sunkus ir 
labai atsakomingas.

Jis sako:
“Kartais manęs klausia: 

kiek menininko kūrybos sėk-
mę sąlygoja jo pozicija me
ne? Toks klausimas atrodo 
keistas. Jeigu artistas neturi 
savo požiūrio į gyvenimą, 
vadinasi, jis aklas. Ką gi jis 
gali papasakoti žmonėms 
apie gyvenimą, spalvingą ir 
dinamišką? Tikras meninin
kas pirmiausia—asmenybė. 
O asmenybė neįsivaizduoja
ma be įsitikinimų ir gyveni
miškosios pozicijos.

Žinoma, kiekvieno įsitikini
mai susiformuoja savaip,

Vis aukščiau ir garsiau skamba šūkis už šešių valandų 
darbo dieną.

reikšmingu ėjimu. Ji vieningai užgyrė pasiūlymą arba 
reikalavimą, kad iš unijos konstitucijos būtų išmestas 
antikomunistinis punktas, jon nelegališkai įdėtas anais 
makartistinės reakcijos siautėjimo laikais. Ši konferencijos 
priimta rezoliucija turės būti aptarta busimojoje nacionali
nėje unijos konvencijoje.

susu-

akto- 
rem- 
davė

IR KATALIKU BAŽNYČIA 
JAU KOVOJANTI PRIEŠ 
APARTEIZMA AFRIKOJE

Kaip žinia, Pietų Afrikos 
Respublikoje jau seniai eina 
aštri juodųjų vietinių gyven
tojų kova prieš europiečių 
(anglų) atėjūnų saujelės žiau
rų viešpatavimą. Iki šiol bu
vo mažai kas girdima apie 
katalikų bažnyčios rolę šioje 
kovoje. Bet dabar, matyti, 
norėdama savo įtaką juodųjų 
gyventojų masėse pakelti,
katalikų bažnyčia jau prade
danti juos užtarti, jiems pa
dėti laimėti savo teises. Ku
nigų “Drauge” (spalio 8 d.) 
Gediminas Galva straipsnyje 
“Kova prieš aparteizmą” tei
gia, kad katalikų bažnyčia 
atvirai talkininkaujanti juo
diesiems. Ji jau panaudojanti 
“ryškias priemones kovoti 
prieš aparteizmą,” tai yra 
prieš rasistinę vyriausybės 
politiką.

Galva rašo:
“Katalikų Bažnyčia užima 

ketvirtą vietą tikinčiųjų skai
čiumi. Ji jungia 1,33 mil. 
juodųjų ir 305,000 baltųjų 
tikinčiųjų. Jos žinioje yra 
430 baltųjų mokyklų, kuriose 
mokosi 39,000 mokinių ir 690 
juodųjų mokyklų, turinčių 
133,000 mokinių. Jau pada
ryta pradžia steigti ir miš
rias rasines mokyklas, nes 
baltųjų mokyklose mokosi 
300 juodųjų mokinių. Vei
kiantis įstatymas draudžia į 
baltųjų mokyklas priimti juo
duosius mokinius. Adminis
tracija grąsina, bet priemo
nių nepanaudoja.

Port Elizabeth katalikiška
me vienuolyne šiais metais 
priimti 32 juodieji.

Katalikų vyskupai juoduo
sius dvasiškius skiria įvai
rioms pareigoms. Jie naudo
jasi lygiomis teisėmis ir gau-

V. Naujiko nuotraukoje —Brazavilio universiteto rektorius 
dr. Ahakle Tsomambetas priėmime pas Vilniaus V.

' Kapsuko universiteto rektorių prof. dr. J. Kubilių.
Daugiau kaip savaitę Ta- i Birželio mėnesį Brazavilyje

rybų Lietuvoje viešėjo Bra
zavilio Mariano Nguabio 

! universiteto rektorius, fizi- 
i kos daktaras Ahakle Tso- 
! mambetas ir filologijos fa

kulteto dekanas Mišelis 
Mornelis. Svečiai iš Kongo 
Liaudies Respublikos lankė
si Vilniaus V. Kapsuko uni
versiteto fakultetuose, susi
tiko su profesoriais ir dėsty
tojais, susipažino su šios 
aukštosios mokyklos moks
linio darbo kryptimis.

Tai buvo atsakomasis 
Kongo mokslininkų vizitas.

į lankėsi Vilniaus universite- 
' to prorektorius docentas J.

Grigonis ir Teisės fakulteto 
s dekanas profesorius P. Kū

ris. Vilniečiai pasižadėjo pa
dėtį jaunam Brazavilio uni
versitetui ruošti nacionali- 

: nius dėstytojų kadrus. Vil
niaus universitetas kasmet 
priims į aspirantūrą iki trijų 
aspirantų, pasiųs į Kongą 
grupę dėstytojų. Susipažin
ti su mūsų aukštąja mokyk
la atvyks lingalos ir prancū
zų kalbų specialistai.

IŠ LAIŠKŲ
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Mieli laisviečiai!
Vakar aerodrome sulaukė

me mūsų brangius svečius 
Nellę ir Povilą Ventus, nors 
ir po didelės kelionės abu 
atvyko žvalus ir linksmi. 
Aerodrome pasitiko didelis 
būrys draugų: Izolda ir Al
bertas Laurinčiukai, Birutė 
ir Antanas Slapšiai, Milda 
Valatkienė su šeima, “Tėvyš- 
kės” draugijos darbuotojas 
Karlonas ir kiti jų draugai. 
Svečius gausiai apdovanojo 
rudens gėlėmis.

Sutikimo pietus buvo su
ruošti Jurgaičio bute. Per 
pietus buvo perduota daug 
šiltų, širdingų linkėjimu, 
Amerikos pažangiesiems lie-

na tą patį atlyginimą kaip ir 
baltieji. Katalikai dvasiškiai 
ir tikintieji dalinai įsijungia 
ir į politinę kovą, nes skelbia 
tikinčiųjų lygybę ir remia 
suimtuosius dėl žmogaus tei
sių gynimo.”

Y
JAU PRASIDEDA 
KARAS UŽ VASARIO 
DOLERIUS

Spalio 8 dieną Chicagoje 
vėl posėdžiavo taip vadinama 
“Amerikos Lietuvių Taryba” 
(ALTa) ir, sakoma praneši
me, įpareigojo valdybą “da
boti, kad ateinančiais metais 
kiekvienas ALTos skyrius ir 
jį sudarančios organizacijos 
ruoštų vasario 16-tos minėji
mus ir neleistų trukdytojams 
šios šventės trukdyti.”

O kas per vieni tie “truk
dytojai”? Kas gi daugiau: tai

I tie nelabieji “frontininkai.”
“Tai frontininkai ir jų va- 

I dovaujamos organizacijos” 
: šaukia menševikų laikraščio 
redaktoriai, “buvo pasiryžę 
ALTą sunaikinti ir perimti 
Amerikos lietuvių vadovavi
mą, bet jiems nepavyko. 
Suvažiavimas parodė, kad 
ALTos goriausiems naujo 
fronto organizatoriams nepa
vyks ALTą sunaikinti.”

Šis ALTos valdybos įparei
gojimas neprileisti “fronti
ninkų” prie vasario 16-tos 
renginių reiškia paskelbimą 
jiems karo. Per tuos rengi
nius suplaukia nemažai dole
rių. Už juos ir eina karas. 
Juk “frontininkai” netylės. 
Jų raketui irgi reikia dolerių. 
Jie nenusileis bobeliams ir 
dargiams. Jie rengs savo 
parengimus.

tuviams. Nuoširdžiai buvo 
pagerbta, perrišant tautine 
juosta Nellė Ventienė su jos 
tik ką praėjusiu gimtadieniu. 
Po to mūsų garbingieji sve
čiai buvo pakviesti važiuoti į 
Panevėžį dalyvauti respubli
kiniame TSRS tautų drama
turgijos festivalyje, skirto 
Didžiojo spalio 60-mečiui. Po 
iškilmingo festivalio atidary
me, kuriame dalyvavo LTSK 
kultūros ministras drg. J. 
Bielinis, Vilniaus akademinis 
dramos teatras parodė Al
berto Laurinčiuko naująją 
dviejų veiksmų dramą “Nea
pykantos spalva” Gausiai da
lyvavę žiūrovai ir svečiai 
šiltai sutiko naująjį Laurin
čiuko kūrinį, apdovanojo jį ir 

j atlikėjus gražiomis dovanėlė- 
I mis ir gėlėmis.
| Povilas Venta, America 
pažangiųjų Lietuvių “Lais
vės” choristu vardu irgi svei
kino festivalio dalyvius, sve
čius ir žiūrovus.

Šiandien Nellė ir Povilas 
Ventai buvo priimti “Tėvyš- 
kės” draugijos pirmininko 
generolo Prano Petronio.

Taip įtemptai pradėjo savo 
viešnagę mūsų brangus sve
čiai Nelle ir Povilas, nes jie 
nori daug kur pavažinėti, 
daug ką pamatyti su daug 
kuom susitikti.

Mes jų draugai ir bičiuliai 
linkime mūsų svečiams įdo
miai ir naudingai praleisti 
savo viešnages dienas.

Su geriausiais jums linkėji
mais Jonas Jurgaitis

Mieli Laisviečiai,
Jau 60 metų tarybiniai 

žmonės žengia Didžiojo Spa
lio nušviestu keliu. Tai jubi
liejus ne tiktai mūsų, bet ir 
visos pažangiosios žmonijos. 
Prie šviesios minties žmonių 
norisi priskirti ir Jus, mieli 
Laisviečiai. Nuoširdžiausiai 
linkiu, kad jubiliejinis Spalis 
atneštų Jums kuo daugiau 
energijos ir iniciatyvos, kad 
būtumėt visada sveiki ir 
linksmi, kad išsipildytų visi 
Jūsų troškimai.

Vandalinas Junevičius
Kaunas

Brangūs draugai!
Didžiojo Spalio revoliuci

jos, kuri sukrėtė visą pasau
lį, 60-mečio proga siunčiu 
Jums širdingus sveikinimus 
ir kuogeriausius linkėjimus, 
geriausios sėkmės ir kloties 
Jūsų kilniame darbe.

Jonas Jurgaitis 
Vilnius, 1977 m.
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Neužmirštamos akimirkos ATSAKINGI JUNGTINIU TAUTU UŽDAVINIAI
Bet koks žmogus, kuris 

nėra abejingas menui, pabu
vojęs Respublikinėje vaiz
duojamosios dailės parodoje, 
skirtoje Didžiojo Spalio 60- 
mečiui, bus tikrai patyręs 
gražių ir turiningų akimirkų, 
eidamas iš salės i salę ir 
mintyje pasinerdamas į ta 
spalvų ir linijų pasaulį, kurį 
savo stebuklingomis ranko
mis sukūrė lietuvių dailinin
kai, savo darbu įpindami dar 
viena žiedą į Didžiojo Spalio 
vainiką.

Ši paroda, veikusi šių metų 
rugsėjo mėnesį, sukvietė di
džiulį būrį lankytojų iš įvai
rių Lietuvos kampelių bei 
respublikos svečių. Čia gali
ma buvo sutikti ir pačius 
dailininkus, įdėmiai studijuo
jančius kolegų darbus, ir 
inteligentijos atstovus, ku
riems dvasinis penas reika
lingas ne ką mažiau, kaip 
kasdieninė duona, ir iš rajo
no atvykusį kolūkietį, ar 
sostinės darbininką bei tūlą 
studentą, nepermaldaujamo 
kritiko žvilgsniu matuojantį 
labiausiai į akį kritusį darbą. 
O pasidairyti tikrai buvo kur 
ir į ką: moderniškuose Vil
niaus Parodų rūmuose, pui
kiai įsiliejančiuose į vientisą 
senamiesčio visumą, trijose 
erdviose salėse eksponavo 
tapybos, grafikos ir skulptū
ros darbus gausi dailininkų 
šeima.

Greta, kūrybiniu darbu pa
sižymėjusių ir neįkainuojamą 
indėlį į Lietuvių dailės loby
ną įnešusių dailininkų, savo 
žodį tarė ir jaunieji meninin
kai, džiugindami akį naujo
mis išraiškos formomis, drą
siu potėpiu ir gaivia mintimi. 
Jauniems dailininkams ši pa
roda, tai nelengvas išbandy
mas, kuris reikalauja vidinės 
stiprybės, kūrybinio ryžto ir 
pasitikėjimo savo jėgomis. 
Vyresniajai dailininkų kar
tai, tai dar vienas ataskaiti
nis kūrybos etapas, kuris 
reikalauja ne ką mažesnio 
jėgų išbandymo, nes dailinin
kas, kaip ir metraštininkas, 
turi eiti gyvenimo ir kūrybos 
keliu žingsnis į žingsnį su 
savo karta ir epocha.

Sekant parodos išdėstymo 
tvarką, visų pirma patenka
me į grafikos darbų ekspozi
cijos salę. Tarsi atsišaukda
mas su parodos tematika 
lankytoją pasitinka Petro 
Rauduvės linoraižinių ciklas 
“Spalis Lietuvoje.” Vienas iš 
brandžiausių šio ciklo darbų 
yra linoraižinys “Vincas Mic
kevičius—Kapsukas”—revo
liucijos riterio ir tarybų val
džios kūrėjo Lietuvoje por
tretas.

Svarbiausius istorinius Ta
rybų šalies įvykius atkūrė 
Eduardas Jurėnas ciklu 
"Sakmė apie Tarybų šalį,” 
kurį sudaro 20 darbų. Stili
zuoti sostinės architektūrinių 
paminklų fragmentai atgyja

Nuotrauka V. KapočiausJ. KaČenauskaitė: “Rytmetiniai atspindžiai”

P. Rauduvė, Antanas Sniečkus. Nuotrauka V. Kapočiaus

Vytauto Valiaus darbuose 
“Vilnius. Vėlyvoji gotika,” 
“Vilnius. Vėlyvasis Barokas” 
ir “Vilnius. Klasicizmas,” at
liktuose mišria technika.

Giliai į žmogaus vidinį pa
saulį pažvelgė Joana Plikio- 
nytė savo darbe “Chirurgo 
B. Siaurusaičio portretas,” 
ofortas, mišri technika. 
Skvarbus vyriškas žvilgsnis, 
kietai sučiauptos lūpos daug 
ką pasako apie chirurgą ir jo 
pasirinktąją profesiją. Erd
vės, veržlaus skrydžio į neži
nią ir plačiasparnio, tarsi 
Ikaras, paukščio filosofinia
me verpete pasineria Dalia 
Mažeikaitė savo darbuose 
“Kylantis Paukštis” ir 
“Paukštis gaisre,” monotipi
ja. Tarsi dovaną J. Miltiniui 
70-ties metų jubiliejaus pro
ga dailininkas Romualdas 
Carna eksponuoja spalvotą 
lirioraišinį “Režisieriaus J. 
Miltinio portretas.” Visa tai, 
kas čia paminėta tėra tik 
maža dalis iš 133 grafikos 
darbų, kurie buvo eksponuo
jami šioje parodoje.

Atsigrožėję linijų išraiškin
gumu ir juodos bei baltos 
spalvų derinimu, vyravusiu 
grafikos darbuose, pereina
me į tapybos darbų ekspozi
cijos salę, kur klaidžiodami 
schematiškai išdėstytuose 
salės labirintuose, tarsi 
Aloyzo Stasiulevičiaus tapy
tose “Magistralėse II, III, 
IV, V,” pasijuntame atsidūrę 
dar subtiliasniame pasaulyje, 
kuriame pasineriame į visų 
vaivorykštės spalvų žaismą. 
Čia matome šiltomis spalvo
mis bei liaudiškais motyvais 
tapytus Bronės Jacevičiūtės 
darbus “Liaudies teatras 
(Senovės Kupiškėnų vestu
vės)” ir “Kupiškėnų muzi
kantai,” Igorio Piekuro rea
listinius žmonių paveikius 
konstrastiškų spalvų fone.

Savitu potėpio braižu, so
driu spalvų deriniu pasižymi 
Leonardo Tuleikio drobės iš 
ciklo “Lietuvos kaimo ke
lias,” t. y. “Pokario aušros” 
ir “Gavo žemės,” bylojančios 
apie tuos sunkius, tik ką 
praūžusio karo paženklintus 

metus, pareikalavusius neže
miškos žmonių ištvermės. 
Lengva kaip lakštingalos bal
so skambesys linija praplau
kia šviesiu savo siluetu Sofi
jos Veiverytės tapytas “So
listės N. Ambrazaitytės por
tretas.” Tačiau tai nėra me
lancholija ar ramybe dvel
kiantis solistės portretas, jis 
kupinas dinamiškos jėgos, 
veržlus potėpis jam suteikia 
gyvybe ir jaunatviškumu 
pulsuojantį ritmą.

Dangus susilieja su obelų 
žiedais žaismingoje, bundan
čios gamtos dvelkimu alsuo
jančioje Antano Martinaičio 
drobėje “Pavasaris prie upe
lio.” Matyt, neatsitiktinai Al
gimantas Švėgžda šioje paro
doje eksponuoja savo darbą 
“Atsitiktiniai daiktai,” ties 
kuriuo stabteli daugelis pa
rodos lankytojų ir ne vienas, 
tur būt, pagalvoja, jog gyve
nime kiekvienas daiktas turi 
savo paskirtį. Šioje parodoje 
buvo eksponuojami 163 įvai
rių autorių tapybos darbai.

Trečioji salė taip pat turė
jo savo paskirtį, t. y. joje 
buvo eksponuojami 66 skulp
tūros darbai, žmogus—pa
grindinė skulptorių minties 
gija, molis, medis, metalas— 
medžiagos, įkūnijančios me
nininko mintį. Gili mintis 
slypi Adelės Zinkevičiūtės 
metalo plokštėje “Amžinoji 
ugnis”—iš daugybės širdžių 
kyla ugnies liežuvėliai, kurie 
vėjo gūsio pagauti susilieja į 
ištisą ugnies jūrą, kuri ošia, 
banguoja ir į savo verpetus 
įtraukia vis naujas ir naujas 
degančiančias širdis. Veiks
mo ir veržlumo kupina Ju
liaus Narušio medžio—meta
lo kompozicija “Šuolis.”

Respublikinė Vaizduojamo
sios dailės paroda, skirta 
Didžiojo Spalio 60-mečiui dar 
vienas puslapis lietuviškos 
dailės metraštyje, įrašytas 
gabių ir produktyvių meni
ninkų, kuriuos išugdė Tary
binė Tėvynė, puoselėdama 
meną ir skatindama kurti 
darbo žmogui ir ateinan
čioms kartoms.

V. Ladyga

ANTANAS ŠIMKŪNAS
New Yorke, dangoraižyje 

prie East River pradėjo savo 
darbą Jungtinių Tautų Gene
ralinės Asamblėjos eilinė 
XXXII sesija. Keletą mėne
sių pasaulio visuomenė vėl j 
seka tai, kas vyksta šiame i 
dangoraižyje, tarytum pa- | 
saulinio politinio klimato ba
rometro parodymus. Būtent 
čia tarytum veidrodyje atsi
spindi tai, kas vyksta mūsų ! 
planetoje, kokie pasikeitimai 
įvyko atskiruose žemynuose 
ir valstybėse, kaip sekasi 
spręsti aktualias pasaulines 
problemas, kas prie to 
sprendimo aktyviausiai prisi
deda ir kas tam trukdo.

Daug kas pasaulyje pasi
keitė nuo to laiko, kai 1945 
metais 50 valstybių pasirašė 
Jungtinių Tautų Įstatus, kai 
pradėjo savo veiklą ši unikali 
tarptautinė organizacija, iš
kėlusi sau uždavinius išgel
bėti busimąsias kartas nuo 
karo baisumų. Pasikeitė ir 
pačios Jungtines Tautos. Jos 
tapo universalesnės, sukaupė 
nemažą patyrimą, daug pri
sidėjo prie karo pavojaus 
atitolinimo, tarptautinio 
įtempimo sumažinimo. Per 
tą laiką į šią organizaciją 
įstojo beveik 100 naujų na
rių. O juk dauguma šių naujų 
narių per tą laiką išėjo į 
nepriklausomo gyvenimo ke
lią, sunkia kaina iškovojo 
laisvę ir dabar vykdo nepri
klausomą užsienio politiką. 
Argi tai neatspindi tų didžiu
lių politinių pasikeitimų mū-

ŽINIOS IS LIETUVOS
VILNIETES
SPORTININKĖS
REKORDINIS ŠUOLIS

Vilma Bardauskienė

Naują Tarybų Sąjungos 
šuolių į tolį rekordą šiandien 
pasiekė 24-erių metų stu
dentė iš Vilniaus Vilma Bar
dauskienė. Dalyvaudama 
“Dinamo” Dentro tarybos 
čempionate Krasnodare, ji 
nušoko 6 m 82 cm ir pageri
no ankstesnį Monrealio olim
piados bronzos prizininkės 
maskvietės Lidijos Alfejevos 
pasiekimą 3 centimetrais.

LIETUVOS POPIERIAUS 
GAMINTOJŲ PASIEKIMAI

Daugiau kaip tūkstantį to
nų popieriaus virš plano šie
met pateikė vartotojams Lie
tuvos TSR Celiuliozės ir po
pieriaus pramonės gamybi
nio susivienijimo įmonės. 
Tuo šešiatūkstantinis respu
blikos popieriaus gamintojų 
kolektyvas įvykdė socialisti
nius įsipareigojimus, prisiim
tus Didžiojo Spalio 6o-mečio 
garbei.

Nuo metų pradžios reali
zuota viršumplaninės pro
dukcijos beveik už du milijo
nus rublių. Žymiai daugiau, 
negu buvo įsipareigota, pa
gaminta medienos plaušo 
plokščių, kultūrinių-buitinių 
prekių, penktadalis išleidžia
mos produkcijos dabar žymi
ma valstybiniu kokybės žen
klu.

Siekti svarių gamybinių 
rezultatų jubiliejiniais metais 
dirbantiesiems ypač padeda 
platų užmojį susivienijimo 
įmonėse įgavęs socialistinis 

sų žemyne po II pasaulinio 
karo? Argi tai nerodo ir 
pačių J. Tautų įtakos, autori
teto augimo?

Štai šioje sesijoje, Saugu
mo Tarybai rekomendavus, į 
JT buvo priimti dar du 
nariai. Tai Vietnamo Socia
listinė Respublika ir Džibu
tis. Dabar JT priklauso jau 
149 valstybės. Prisiminkime, 
kokį kelią teko nueiti Vietna
mo liaudžiai, kol ji apgynė 
savo šalies nepriklausomybę 
ir vientisumą, kol ji buvo 
suvienyta ir pradėjo taikų 
kuriamąjį darbą, kol paga
liau užėmė savo prideramą 
vietą Jungtinėse Tautose. 
Socialistinio suvienyto Viet
namo delegacija, atvykusi į 
JT būstinę pareiškė, kad ji 
aktyviai kovos už taiką ir 
tautų saugumą, nuoširdžiai 
prisidės prie pasaulinių pro
blemų sprendimo ir prie JT 
veiklos tobulinimo. Argi tai 
nereikšminga visuotinei tai
kai ir JT? Štai kodėl norom 
nenorom prisimeni, kokį ne
gatyvų vaidmenį netolimoje 
praeityje atliko Jungtinės 
Valstijos, balsuodamos prieš 
Vietnamo Socialistinės Res
publikos priėmimą į JT. Tai 
buvo bandymas sulaikyti is
torijos ratą. Šis bandymas iš 
anksto buvo pasmerktas 
žlugti. Ir jis žlugo. Praėjo tie 
laikai, kai viena ar grupė 
valstybių galėjo diktuoti JT 
savo valią. Dabar tenka skai
tytis su visų žemynų, visų 
politinių jėgų nuomone.

lenktyniavimas dėl pirmalai
kio antrųjų dešimtojo penk
mečio metų užduočių įvykdy
mo. , ... '
KAUNO MENININKŲ 
NAUJI KŪRYBINIAI 
SUMANYMAI

Kaunas. — Trečiąjį veiklos 
sezoną pradėjo Kauno Meno 
darbuotojų namų kolekty
vas. Vienas pirmųjų rengi
nių—-sąjunginė teatro ir kino 
dailininkų darbų paroda. 
Eksponuojami TSRS liaudies 
dailininko, akademiko V. Ry- 
gino, TSRS nusipelniusio 
dailininko, valstybinės pre
mijos laureato P. Paškevi
čiaus, Gruzijos TSR nusipel
niusio dailininko S. Elijavos, 
Estijos TSR dailininko L. 
Roso ir mūsų respublikos 
dailininkės D. Mataitienės 
teatro ir kino dekoracijų bei 
kostiumų eskizai.

Meno darbuotojų namuose 
taip pat surengtas iškilmin
gas sezono atidarymo vaka
ras, kuriame skambėjo 
LTSR Valstybinės filharmo
nijos Kauno skyriaus kon
certmeisterio, pianisto R. 
Jagmino atliekami R. Šuma
no, A. Skriabino, F. Listo ir 
J. Gruodžio muzikiniai kūri
niai.

Aktoriai, muzikai, literatai

Birštono daržininkystės tarybiniame ūkyje gerai veikia 
liaudies kontrolės grupė. Vieni aktyviausių jos narių —ūkio 
vyr. ekonomistė Birutė Stankevičienė ir vairuotojas
Vytautas Lisauskas.

R. Eilunavičiaus nuotraukoje matome juos tikrinančius
naujojo derliaus kopūstus.

Ir negali nedžiuginti tai, 
kad viršų šioje tarptautinėje 
organizacijoje aiškiai ima ne 
karo ir reakcijos, o taikos, 
pažangos jėgos. Tiesa, kai 
kas Vakaruose čia įžiūri blo
gą ženklą, netgi pranašauja 
JT liūdnas perspektyvas ir 

i todėl siūlo keisti JT Įstatus. 
I Dauguma JT narių atmeta 
(tokius pasiūlymus ir JT atei-

i jos į kitą, nagrinėti kituose 
i JT organuose. Štai kodėl jau
I kelinti metai iš eilės daugėja 
klausimų, kurie įrašomi, val-

i stybėms pasiūlius, į Genera-
1 linės Asamblėjos sesijos dar-
:betvarkę.

Šiai, XXXII sesijai teks 
; apsvarstyti net 126 klausi- 
j mus. Svarbiausi iš jų siekia

tį vertina optimistiškai.
Neseniai, duodamas inter

viu “Izvestijų” koresponden
tui Jungtinių Tautų generali- 1 
nis sekretorius ir Waldheim 
pareiškė: “Visos pasaulio [ 
valstybės įsitikina, kad 
Jungtinėms Tautoms nėra i 
alternatyvos. Jų veikloje, ži- i 
noma, yra problemų ir sun 
kūmų. Betgi planetoje nėra 

[kitos, geresnės ir universa- ! 
slesnės tokio tipo organizaci- . 
jos. Tai, kad per pastaruo
sius dešimtmečius pavyko iš
saugoti tarptautinę taiką,— 
taipogi ir JT nuopelnas. Aš 
įsitikinęs kad JT turi puikią 
ateitį.”

Pasaulyje nemažėja pro
blemų, kurias tenka spręsti 
JT. Ir naivu būtų laukti, kad 
jų visai nebeliks. Juk iškyla 
vis naujos. Tuo labiau, kad 
taikos sąlygomis plečiasi 
tarptautinas bendradarbiavi
mas, tenka imtis nagrinėti 
niekieno iki šiol nenagrinėtus 
ekonominių santykių ir kito
kio pobūdžio klausimus. Kai 
kurie klausimai, konfliktai, 
ginčai yra tokie sudėtingi ir 
painūs, kad jų svarstymą 
tenka perkelti iš vienos sesi- 

apžvelgė praėjusių metų kū
rybinį sezoną, pateikė naujų 
sumanymų ir pasiūlymų.

S. Povilaitis

DIDELIAM NAUJAKURIŲ 
DŽIAUGSMUI >■

D&ugiab kaip 70 tūkstan
čių kvadratinių metrų gyve
namojo ploto jau perdavė 
šiemet naujakuriams Šiaulių 
Namų statybos kombinato 
kolektyvas. Daugiaaukščiai 
gyvenamieji namai papuošė 
naujausius Šiaulių, Panevė
žio, Mažeikių, Rokiškio, Kė
dainių ir Telšių mikrorajo
nus. Šiauliuose atiduota nau
doti 1284 vietų vidurinė mo
kykla.

Lenktyniaudami Didžiosios 
Spalio socialistinės revoliuci
jos 60-ųjų metinių garbei, 
penkmečio antraisiais staty
bininkai dirba sutelktai ir 
darniai. Nuo metų pradžios 
jie atliko beveik už 14 milijo
nų rublių statybos montavi
mo darbų—už 60 tūkstančių 
rublių daugiau, negu buvo 
planuota. Palyginti su atitin
kamu praėjusių metų laiko
tarpiu statybos montavimo 
darbų apimtis šiemet padidė
jo 6.2 procento, beveik tiek 
pat pakilo ir darbo našumas. 
Antrą ketvirtį iš eilės kolek
tyvas tapo sąjunginio socia
listinio lenktyniavimo nuga
lėtojas.

i įtvirtinti ir išplėsti pozity
vius procesus, vykstančius 
pasaulyje, įtvirtinti politinio 
įtempimo mažinimą, palydint
jį karinio įtempimo mažini
mu, apribojant ginklavimosi 
varžybas, siekiant nusigin
klavimo.

“Dabar nėra aktualesnės 
problemos, svarbesnio užda
vinio, kaip nutraukti ginkla
vimosi varžybas, pereiti prie 
realių žingsnių į nusiginkla
vimą,”—pabrėžia TSKP CK 
Generalinis sekretorius, 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Pirmininkas 
L. Brežnevas. Būtent Tary
bų Sąjungos pasiūlymu, ši 
sesija toliau svarsto tokias 
aktualias problemas, kaip 
pasaulinės sutarties sudary
mas dėl jėgos nenaudojimo 
tarptautiniuose santykiuose, 
visiškas ir visuotinis bran
duolinio ginklo bandymų už
draudimas, cheminio ginklo 
uždraudimas, branduolinio 
ginklo neplatinimas, naujų 
rūšių masinio naikinimo gin
klo uždraudimas. Visais šiais 
klausimais yra realūs Tarybų 
Sąjungos pasiūlymai.

Si sesija apsvarstys ir pa
tvirtins darbotvarkę specia
liai JT Generalinės Asamblė
jos sesijai nusiginklavimo 
klausimu, kurią siūloma su
šaukti sekančių metų gegu
žės-birželio mėnesiais. Tai 
bus pirmas svarbus žingsnis 
į Pasaulinę nusiginklavimo 
konferenciją, kurią surengti 
taip pat pasiūlė TSRS.

' Pasaulio tautos tikisi, kad 
JT XXXII sesija bus nauja 
svarbi gairė kovoje už įtem
pimo mažinimą, už ginklavi
mosi varžybų apribojimą ir 
nusiginklavimą.

SIGITAS GEDA
Atsisveikinimo 
giesme

Aniem, mano Antanėli, 
Antanėli graudusai, 
Ko nuėjai į žemelę, 
Kur tavęs nematysiu.

Aš tavęs nematysiu, 
Graudžių žiedų nepinsiu, 
Graudžių žiedų, lelijėlių, 
Lelijėlių geltonų.

Bi/Linelių raudonų,
O lelijų geltonų, 
Lelijėlių, lelijėlių, 
Lelijėlių iš laukų.

Tai lelijos pasvydo, 
Bijūnėliai pražydo,
Bernų bernai, bernužėliai 
Po marelėm plaukiojo.

Anlan, Anlan, Antanėli, 
Aš tavęs nematysiu 
Ir ant tavo kapužėlio 
Lelijėlių neklosiu.

Aš mačiau tavo kapelį, 
Jis užžėlę Kamajuos, 
Viršum jo mano širdelė 
Atsisveikinus dejuos.

Ten numirusių kauleliai, 
Ten balta, skaisti gėlė, 
Aš tiesiu tau baltą ranką, 
Ji skaudi kaip dilgėlė.

NEJLEIDŽIA italuos 
KOMUNISTO

Valstybės departamentas 
neduoda vizos (leidimo) Itali
jos žymiam komunistų veikė
jui Alession Pasquini atvykti 
į Jungtines Valstijas. Pas
quini yra Italijos Tuscany 
regiono parlamento narys. Ir 
jam vizos neduoda 4 ktai to
dėl, kad jis yra komunistas.



4-TAS PUSLAPIS

MUS V KURSAS- 
TECHNINĖ PAŽANGA

Pasakoja Lietuvos TSR Valstybinės plano komisijos 
Mašinų gamybos skyriaus viršininkas A. Jovarauskas.

Lietuvos Tarybų Socialist!- j nes jis puikiai rodo prijungus 
nei Respublikai sukako tris-! ir prie elektros tinklo, ir prie 
dešimt septyneri. Istoriniu akumuliatoriaus. Daugelio 
požiūriu tai trumpas laiko- j radioelektronikos pramonės 
tarpis. Tačiau per tą laiką įmonių produkcija yra tik
Lietuvos pramonės produkci
ja padidėjo net 49 kartus.

Ypač suklestėjo mašinų ga
mybos pramonės šakos. Vy
resni žmonės prisimena, kad 
buržuazijos valdomoje Lietu
voje mašinų gamybos ir me
talo apdirbimo pramonės be
veik nebuvo. O dabar respu
blikoje gaminami netgi elek
troninių skaičiavimo mašinų 
kompleksai. Nebe pirmus 
metus respublikos pramonė 
tiekia žemės ūkiui labai na
šius vitamininių žolės miltų 
gamybos agregatus, staty
boms—apdailos mašinas, 
stato laivus, o metalo pjovi
mo staklių tūkstančiui gy
ventojų gamina net daugiau, 
negu tokia labai išsivysčiusi 
tiksliųjų mašinų gamybos ša
lis, kaip Šveicarija. Lietuvo
je sukurtos staklės savo tiks
lumu ir kitais kokybiniais 
rodikliais dažnai pralenkia 
geriausius pasaulyje tokios 
produkcijos pavyzdžius.

Sį milžinišką žingsnį, ga- [ 
minant mašinas, lemiančias 
liaudies ūkio techninę pažan
gą, Lietuva žengė Tarybų 
valdžios dėka, vaisingai ben
dradarbiaudama su kitomis 
broliškomis respublikomis. 
Metalą, kitas medžiagas ir 
žaliavas, taip pat mašinas ir 
įrengimus, kurie reikalingi 
mašinų gamybai, Lietuvai i 
siunčia visa Tarybų šalis.; 
Savo ruožtu nemažai respu-: 
blikos pramonės produkcijos 
tiekiama kitoms respubli-' 
koms, parduodama pasauli-: 
nėję rinkoje.

Tarybinės Lietuvos liau
dies ūkis yra vieningo Tary-' 
bų šalies liaudies ūkio sudėti
nė dalis, todėl jis vystomas ■ 
planingai, nepriklauso nuo 
užsienio rinkos konjunktūros į 
sąlygų. 0 kaip atidžiai atsi- i 
žvelgiama tiek į visos Šalies, !
tiek į respublikos interesus, [ 
ugdant atskiras pramonės: 
šakas, labai akivaizdžiai ro- ! 
do, pavyzdžiui, spartus ra
dioelektronikos ir elektro
technikos pramonės plėtimas 
Lietuvoje. Šalies liaudies 
ūkiui šių šakų produkcija ’ 
labai reikalinga sparčiai 
techninei pažangai, o respu
blika radioelektronikos ir 
elektrotechnikos įmonėse ga
mina vertingus daiktus, ma- , 
žai įsiveždama medžiagų ir 
racionaliai panaudodama Ta
rybų valdžios metais išaugu
sius labai kvalifikuotus kad- 
rus.

Radioelektronikos pramo
nę Lietuvoje > pradėta kurti 
prieš pora dešimtmečių. Da
bar ji jau pirmauja mašinų 
gamyboje, susiformavo į vie
ningą kompleksą. Vilniaus i 
radijo komponentų, Kauno 
radijo gamyklos, pavyzdžiui, 
gamina daugelį mazgų ir 
detalių televizoriams. Pane
vėžio “Ekranas”—pasaulinio 
garso specializuota kinesko
pų gamykla. Šiaulių televizo
rių gamintojai tiekia puikio
mis akustinėmis ir estetinė
mis savybėmis pasižyminčius 
“Tauro” aparatus, transliaci- 
nę aparatūrą spalvotosios te
levizijos kompleksams ir ša
lies kilnojamosioms televizi
jos studijoms, o nuo šių metų 
pradės gaminti televizorius 
apalvotoms laidoms priimti. 
Įmonės kolektyvui patikėta 
ruošti įrangą Maskvos Olim
piniam televizijos centrui. 
Kauno radijo gamyklos ko
lektyvo sukurtas mikrotele- 
vizorius “Šilelis” tarptauti
nėje Leipcigo mugėje pelnė 
aukso medalį. Šis miniatiūri
nis aparatas ypač tinka tu
ristams ir automėgėjams,

aukščiausios kokybės.
Tarybų Lietuva didžiuojasi 

ir elektrotechnikos pramone.
! Trylikoje šios šakos įmonių 
įdirba daugiau kaip 17 tūks- 
| tančių žmonių. Kas antroje 
buitinėje skalbimo mašinoje, 
kas trečiame šaldytuve, ku-

i riuos gamina Tarybų šalies 
pramonė, veikia Lietuvoje 
padaryti mažo galingumo va
rikliai. Kas trečias tarybinis

■ elektrinio suvirinimo agrega-
■ tas taip pat pagamintas Ta- ! 
rybų Lietuvoje. Įsteigti spe
cializuoti šios produkcijos ga
mybos kompleksai—“Eltos” 
ir Elektrinio suvirinimo įren
gimų gamybiniai susivieniji
mai. Daugiau kaip trečdalį

j savo produkcijos jie žymi 
valstybiniu kokybės ženklu. 
Puikia kokybe pasižymi Pa
nevėžio VLKJS 50-mečio ka
belių gamyklos emaliuoti lai
dai, Kauno “Elektros” gamy
klos vidutinio galingumo kin- PAMINKLAS LIUDUI GIRAI
tamosios srovės varikliai, 
Utenoje gaminamos labora
torinės elektros krosnys ir 
kiti gaminiai.

Šį penkmetį, iki 1980 me
tų, respublikos radioelektro
nikos pramonė vėl išaugs 
beveik per pusę, o elektro
technikos pramonė—1,3 kar
to. Toliau gerinama produk
cijos kokybė. Kompleksinius 
kokybės gerinimo planus 
įgyvendina Panevėžio “Ekra
no,” Kauno “Elektros” ir 
daugelio kitų įmonių kolekty
vai. Šiose pramonės šakose 
pritaikoma daug naujų našių 
įrengimų, ištisai mechanizuo
jami bei automatizuojami de
šimtys barų bei cechų.

Darbininkų kolektyvai dir
ba su dideliu pakilimu, ruo
šia darbo dovanas Didžiojo 
Spalio 60-mečiui.

VILNIUJE
Viename gražiausių senojo Vilniaus kampelių—priešais Švietimo minis

teriją šį rudenĮ bus pastatytas paminklas rašytojui Liudui Girai. Pailgame 
1354 m2 medžiais apaugusiame plote įrengiamas nedidelis jaukus skverelis, 
kuriame ir iškils trijų metrų aukščio paminklas. Istorlnė-architektūrinė aplinka 
bus jam geras fonas. Bus išsaugoti didžiuliai medžiai. Jų Išsidėstymas Ir 
esančios atraminės sienutės Iš dalies ir padiktavo autoriams naujojo skvero 
idėją. Priešais paminklą bus jrengta pakili nedidelė aikštė, išgrjsta stačia
kampėmis gelžbetoninėmis plokštėmis. Paminklas stovės dešiniajame aikštelės 
pakraštyje netoli masyvios sienos. Rausvo granito monolitas su iškaltu rašy
tojo bareljefiniu portretu stovės ant pusantro metro aukščio beveik kvadra
tinio (0,8X0,9) granitinio pjedestalo (portretinės skulptūros autorius — skulp
torius profesorius V. Palys). Pjedestalas, kaip ir bareljefinis akmuo, — iš 
rausvo šufruoto granito. Aplink paminklą bus jrengta beveik kvadratinė 
25 cm pakilusi granitinių plokščių aikštelė — stllobatas. Paminklo fonas — 
7 m aukščio aklina siena — apželdinama vijokliais. Dabartinės skverą juosian
čios atraminės sienutės bus rekonstruojamos, o jų viršus padengiamas rausvo 
šufruoto granito plokštėmis. Naujųjų atraminių sienučių viršus ir Šonai bus 
apdailinti rausvo granito plokštėmis.

Pagrindinis Įėjimas j skverą bus iš kvietimo gatvės plačiais patogiais gra
nitiniais laiptais. Paminklo Ir skvero projektą parengė Miestų statybos pro
jektavimo institutas, projekto autorius—S. Šeškevičius.

Inž. N. DŪDA

SPECIALIAI “LAISVEI”

Iš labai įspūdingos lietuviškos fotografijos parodos Maskvoje
Birželio 15 d. vienoje 

Maskvos parodų salių užsida
rė Tarybų Lietuvos meninės 
fotografijos paroda. Per mė
nesį laiko ją apžiūrėjo dau
giau kaip trisdešimt tūkstan
čių lankytojų. Jų tarpe buvo 
ne tik maskviečių, bet ir 
fotografijos mylėtojų iš Uk
rainos, Kaukazo, Vidurinės 
Azijos, Sibiro. Taigi, pagrįs
tai galime sakyti, kad su 
lietuvių menine fotografija 
turėjo progos susipažinti ne 
tik Maskvos, bet tam tikru 
mastu—visos Tarybų Sąjun
gos žiūrovai.

Atidarius parodą, Maskvo
je anglų kalba leidžiamas 
laikraštis “Moscow News” 
pasakojimą apie ją išspausdi
no su antrašte “Most repre
sentative exhibition.” Šis 
apibūdinimas turi dvigubą 
prasmę. Pirma, paroda buvo 
tikrai reprezentabili ekspo
nuojamų fotografijų bei jų 
autorių skaičiumi,—370 nuo
traukų, 50 meistrų. Antra, ji 
nebuvo ribojama kuriuo nors 
vienu autoriumi, viena tema 
ar vienu žanru. Jos dalyviai 
—įvairaus amžiaus, nevieno
do brandumo, skirtingą foto
grafavimo bei laboratorinio 
nuotraukų apdirbimo techni
ką mėgstą žmonės. Šalia 
Antrojo pasaulinio karo foto
korespondentų, žygiavusių 
kartu su 16-ja Lietuviškąja 
divizija, triuškinti nacizmo 
Ch. Levino ir J. Kacenbergo, 
sutiksime ir ne vieną jauno, 
talentingo fotografo pavardę 
—S. Šimkus, V. Šonta, R. 
Požerskis. Savo nuotraukas 
parodoje eksponavo ir visas 
dešimtukas stipriausiųjų Lie
tuvos meistrų, kuriems su

LAISVĖ

teiktas garbingas Tarptauti
nės meninės fotografijos fe
deracijos (FIAP) fotomeni
ninkų vardas. Tai—M. Bara
nauskas, L. Ruikas, A. Sut
kus, J. Vaicekauskas ir kiti. 
Jų kolekcijoje nemaža aukš
čiausio laipsnio apdovanoji
mų ne vien Lietuvos ar 
Tarybų Sąjungos masto, bet 
ir iš stambių tarptautinių 
parodų. Ir aprašomoje paro
doje jų autorinės ekspozici
jos buvo didžiausios. Dauge
lis FIAP fotomenininkų pa
teikė ištisas serijas savo nuo
traukų viena kuria tema. A. 
Sutkaus serija ‘‘Lietuvos 
žmonės”—tai ištisa galerija 
labai realistiškų ir labai iš
raiškingų įvairiausių profesi
jų žmonių portretų. R. Ra
kausko “Žydėjimas”—tai cik
las romantizuotų, dažnai ne 
be laboratorinės išmonės, 
vaizdų, gyvai perteikiančių 
žydinčios Lietuvos gamtos, 
jos žmonių paveikslus, jaut
riai atskleidžiančios jų vidinį 
pasaulį. V. Butyrino “Pasa
kos,” “Terra incognita” bei 
kitos serijos jau artimesnės 
grafikos menui, tik sukurtos 
su fotografijos technikos pa
galba. Visai kas kita Maci
jausko serija “Kaimo tur
gus.” Ji artimesnė žurnalisti
nei, reportažinei fotografijai. 
Žiūri į šios serijos nuotrau
kas—ir lyg girdi arklius 
prunkščiant, parduodamus 
paršiukus žvygčiojant, orius 
kaimo senelius besirokuo- 
jant. Kaip mums visiems 
bebūtų emocionaliai gaila, 
šie vaizdai, šios akimirkos 
neišvengiamai keliauja praei
tin. Todėl, mano nuomone, 
jų fiksavimas fotografiniame 

popieriuje turi ne tik meno 
kūrinio, bet ir metraščio ver
tės.

Visų serijų čia ir nesumi
nėsi. Įdomūs ir J. Kalvelio 
“Ąžuolai,” ir jaunojo V. Šon- 
tos tyrios, skaidrios ir tarsi 
plaukiančios erdvėje Lietu
vos gamtos vaizdai, ir dauge
lis. kitų. O kur dar pavienės 
fotografijos? Jose ir dabarti
nis kaimas, ir Lietuvos mies
tų senamiesčiai, ir naujosios 
statybos, ir liaudies šventės. 
Bet svarbiausia—tai žmonės, 
žmonės, žmonės! Profesoriai 
ir artojai, statybininkai ir 
skulptoriai, seni ir jauni, 
linksmi ir susimąstę, po vie
ną, po du, dešimtimis, šim
tais . . . Tačiau kiekvienu 
atveju—patrauklūs, tikroviš
ki, savo išvaizda, išraiška bei 
nuotaika perteikiantieji šiuo
laikinės Lietuvos žmogaus 
vidinį pasaulį, jo požiūrį į 
gyvenimą, gamtą, visuome
nę.

Vertindami parodą, stam
biausiąją iš visų Tarybų Lie
tuvos meninės fotografijos 
parodų, surengtų Maskvoje, 
sostinės kritikai bei meno 
žinovai pirmiausia ir pabrėžė 
šį bruožą—mūsų fotografų 
jautrumą, atidumą žmogui. 
Aplamai, šiltų žodžių bei 
pagyrimų parodos adresu 
tiek Centrinėje Tarybų Są
jungos spaudoje, tiek Mask
vos miesto laikraščiuose bei 
žurnaluose, tiek ir betarpiš
kų susitikimų su sostinės 
visuomenės atstovais buvo 
ištarta nepalyginamai dau
giau, negu kad kritinių pa
stabų ar abejonių. “Si paro
da įrodė, kad egzistuoja sa
varankiška ir stipri Lietuvos 

fotografijos mokykla.” “Pa
rodoje pažinome ne tik lietu
vių meninę fotografiją, bet ir 
pačią Lietuvą,”—štai būdin
giausių atsiliepimų pavyz
džiai.

Atsakydamas į juos kūry
binės diskusijos, surengtos 
parodos Maskvoje uždarymo 
proga, metu Tarybų Lietu
vos Fotografijos meno drau
gijos valdybos prezidiumo 
pirmininko pirmasis pava
duotojas Antanas Sutkus pa
reiškė:

— Mes priimame šį šiltą 
įvertinimą kaip avansą, kaip 
įpareigojimą netolimoje atei
tyje surengti Maskvoje dar 
vieną parodą, kuri visiškai 
pateisintų šiandien pasaky
tus malonius žodžius.

R. Skiauteris

PAULIUS DRENINIS

PIRMASIS
ŠALTIS
Prie tako miško tęsinys — 
Sidabras grynas.
Pirmasis šalčio bučinys
Retuos pušynuos

Vilioia eiti iš namų
NeatsigręŽus.
Tik nežinau, ko neramu 
Šviesiuos miražuos.

Droviuosi rytmečio vaiskaus
Ant savo rankų.
Aš miško pakraščio laikaus:
Pro šalį slenka

Ledinės pievos Ir laukai,
Ir sniegas žiba.
Pirmasis šalti, surinkai
Kvapus gyvybės!

Jau horizonte tuštuma
Balta be galo,
O kola, sniegą brisdama, 
Iš lėto šąla.
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MŪSŲ SVEIKATOS REIKALAIS

Vaistažolių vaidmuo 
kovoje su ligomis

“Tiesoje” ne kartą buvo 
rašyta apie gydymosi vaista
žolėmis problemas. Skaityto
jai reiškė pageidavimų, kad 
poliklinikose būtų ir gydyto
jų fitologų—gydymosi vais
tažolėmis specialistų.

Šiuo metu respublikinės 
Vilniaus klinikinės ligoninės 
“Raudonasis kryžius” kon
sultacinėje poliklinikoje jau 
dirba gydytoja fitologė, kuri 
konsultuoja gydymo įstaigų 
atsiųstus ligonius ir skiria j 
gydymą vaistažolėmis.! 
Spausdiname jos straipsnį.

Senų senoveje pirmoji i 
žmogaus vaistinė buvo miš
kas ir laukai. Patirtis apie 
gydomąsias žoleles, šaknis 
kaupėsi, buvo perduodama iš 
kartos į kartą, ir jau tūks
tantmečiai prieš mūsų erą 
buvo žinomos daugelio auga
lų gydančiosios savybės. Se
novės Egipte vaistinguosius 
augalus jau skirstė pagal jų 
farmakologinį veikimą: nu
skausminantys, kraujavimą 
stabdantys ir t. t. Gydymas 
vaistažolėmis gilioje senove
je buvo paplitęs Kinijoje, 
Indijoje, Japonijoje, Korėjo
je.

Vystantis mokslui, chemi
jai iš augalų išskirtos grynos 
veikliosios medžiagos, išstu
dijuota augalų sudėtis. Che
mikai, farmakologai, klinicis- 
tai seniai pastebėjo, kad ne 
visada gydymo efektyvumas 
priklauso nuo vaistingos me
džiagos grynumo. Pavyz
džiui, grynas vitaminas C 
nepakeičia erškėtrožės vai
sių, nes juose, be vitamino 
C, dar randama provitamino 
A, vitamino B2, K. P. cuk
raus, citrininės rūgšties. Vi
sas tas derinys organizmą 
veikia daug efektyviau.

Augalinės vaistinės me
džiagos susidaro gyvoje ląs
telėje. Net ir nuodingas 
augalinės ląstelės junginys, 
vartojamas kaip vaistas, taip 
staigiai nekeičia visos chemi
nių reakcijų sistemos gyvojo
je žmogaus ląstelėje, kaip 
kai kurios skirtos gydymui 
sintetinės cheminės medžia
gos.

Augalo ląstelėje vykstan
tys procesai panašūs į gyva
me organizme vykstančius 
procesus. Todėl augale esan
čias vaistingąsias medžiagas

SAKO LIETUVIS, KURIS ŽINO:

“VATIKANAS BE JOKIOS 
GĖDOS MELUOJA!”

Vatikano radijas pranešė, 
jog Jurbarko rajono Vidaus 
reikalų skyriaus vaikų kam
bario darbuotojos grasino 
motinai, kurios vaikas ėjo į 
bažnyčią. Daugelį metų dir
bau visuomeninės tarybos 
prie Jurbarko rajono Vidaus 
reikalų skyriaus vaikų kam
bario pirmininku. Teko 
spręsti įvairius klausimus. 
Tačiau niekad nepasitaikė 
kalbėti su tėvais dėl jų pačių 
ar jų vaikų lankymosi bažny
čiose, tikėjimo. Be to, tary
bos narių tarpe buvo ir 
tikinčiųjų. Nebuvau ateistas 
ir aš pats.

Priešingai, kartą teko 
svarstyti tėvus, leidusius 
vaikams žaisti bažnyčios ap
linkoje, šventoriuje. Vaikai 
visur lieka vaikais, ir ketver
tas jų sumanė žaisti ten 
karą. Todėl pasikvietėme 
juos su tėvais rimtam pokal
biui.

Katalikų bažnyčia iš pat 
mažens tikintiesiems teigia 
dešimt dievo įsakymų. Antai 
aštuntasis įsako nekalbėti 
netiesos. Tačiau jo nė kiek 
nesilaiko pati Vatikano radi
jo stotis: ji be jokios gėdos 
meluoja. Vatikano radijas 
viešai apšmeižė jau nemažai 
sveikatos apsaugos, švieti

organizmas labiau įsisavina. 
Iš vandens, anglies dvidegi
nio, dirvožemyje ištirpusių 
mineralinių druskų augalo 
ląstelėje susidaro sudėtingi 
organiniai ’junginiai: šarmi
nės reakcijos alkaloidai, gli
kozidai, veikią širdies ir 
kraujagyslių sistemą bei ska
tiną skrandžio ir žarnyno 
liaukų veiklą ir t. t. Augaluo
se gaminasi sudėtingi anglia
vandeniai, eteriniai aliejai, 
organinės rūgštys, nepriso
tintos riebiosios rūgštys, ap
saugančios nuo aterosklero
zės, aktyviai dalyvaujančios 
medžiagų apykaitoje, virški
nime, fitoncrdai —naikiną 
bakterijas ir stabdą jų daugi
nimąsi. Augaluose yra būti
nų gyvybei vitaminų, mik
roelementų ir t. t.

Fitoterapija — gydymas 
vaistingaisiais augalais—tai 
toks gydymas, kuris stimu
liuoja visą organizmą. Vais
tažolės labai retai sukelia 
alergines reakcijas, o jei jos 
pasitaiko—greitai praeina.

Žmogaus organizmas labai 
sudėtingas ir subtilus, todėl 
gydymą vaistažolėmis indivi
dualiai parenka tiktai gydy
tojas. Jam būtina žinoti ligos 
priežastį, pobūdį, eigos ypa
tumus, laboratorinių tyrimų 
duomenis, ligonio amžių, li
gonio sveikatos būklę, per
sirgtas ligas.

Gydymą vaistažolėmis 
kontroliuoja ir keičia gydyto
jas, stebėdamas ir konsul
tuodamas ligonį. Jis, žinoda
mas apie ligonio negalavi
mus, individualiai paskiria, 
kiek, kaip ilgai reikia vartoti 
vaistažoles ir kaip jas pa
ruošti. Be šito, dar skiriama 
atitinkama dieta, režimas.

Vaistažolės labai tinkamos 
gydant ilgai užsitęsusias li
gas. Jos padeda sergant 
skrandžio ir žarnyno lėtinė
mis ligomis, sutrikus funkci
nei nervų sistemos veiklai. 
Pagyvenusius ir vaikus taip 
pat kartais geriau gydyti 
vaistažolėmis. Tai seniau
sias, bet nesenstantis gydy
mo būdas. Teisingai ir 
kruopščiai juo gydantis, pa
mažu susigrąžinama gera sa
vijauta.

Rūta Danienė
Gydytoja fitologė

mo, kultūros, gyventojų ap
tarnavimo darbuotojif.

Anksčiau dar vienas kitas 
žmogaus klausėsi ir gal kiek 
tikėjo Vatikano, taip pat kitų 
kapitalistų finansuojamų ra
dijo stočių pranešimais. Ta
čiau, patikėję jų skleidžia 
mais gandais, labai apsirin
ka. Vėliau ne vienas gailisi, 
kad nesugebėjo savyje rasti 
jėgų perprasti šmeižtus 
drabstančių radijo stočių 
tikslo.

Mes gyvename kūrybingą 
ir pilnakraujį gyvenimą. 
Kiekviena diena atneša 
mums ką nors gero, naujo, 
gražaus. Turime ir rūpesčių, 
sunkumų. Mes juos šaliname 
iš kelio patys. Vatikano ar 
kitų šmeižikiškų radijo stočių 
pagalbos mums nereikia.

JURGIS AMBRAZAITIS
Jonavos azotinių trąšų 
gamyklos pirmojo amoniako 
cecho aparatininkas

KANADOJE BEDARBIU 
SKAIČIUS PADIDĖJO

Ottawa. — Kanadoje be
darbių skaičius per rugsėjo 
mėnesį paaugo 7,000. Dabar 
Kanadoje bedarbiai sudaro 
8.3 procento visų darbo jėgų. 
Neatrodo, kad spalio mėne- 
sis bus geresnis.
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KANADOS ŽINIOS ĮVAIRIOS ŽINIOS

Montreal, Que.
ATVYKO-IŠVYKO

Dr. D. Giržadas su žmona 
atvyko iš Chicagos į daktarų 
konferenciją, tuo pačiu laiku 
aplankė sergantį dėde J. 
Vilkelį, kuris randasi Mon- , 
treal General ligoninėje.

Pas. J. V. Venskus atvyko j 
iš Toronto dukrelė su šeima 
aplankyti tėvelius.

A. Šiuplevičienė su sūnum į 
Henri išvyko į Philadelphia 
aplankyti sesutės.

Visiems laimingai svečiuo
tis.
KONCERTAS

Rugsėjo 28 d. ant greitųjų; 
buvo surengtas iš T. Lietu
vos Operos solistes Nijolės 
Ambrazaitytės koncertas.

Skubiai buvo lietuviams 
pranešta, nes solistė jau ant 
rytojaus grįžo atgal į T. 
Lietuvą.

Per tokį trumpą laiką su- | 
sirinko labai gražios publi
kos, kuri atydžiai klausėsi 
operos ir liaudies dainelių. 
Solistė dar yra jauna. Jos 
balsas puikiai išlavintas. Ro
dosi, su daina skrendi į 
tėviškės padanges. Teko ma- i 
tyti jos tėvelio akyse ašaras, Į 
nes jis gyvena Montreale, o| 
dukrelė Vilniuje. Tai aukštai 
iškilusi menininkė.

Po koncerto visi susipažino 
su mylima viešnia, pasivai- . 
šindami kavute ir kitais ska
numynais, kuriuos parūpino i 
J. Adomonienė ir J. Vilkelie
nė. Atsisveikinę su viešnia, 
visi grįžome į namus geroje 
nuotaikoje.
NELAIMĖ I

G. Osilienę, M. Matusevi- Į 
čienę ir S. Pečiulaitį ištiko su 
automašina nelaimė.

Kitas vairuotojas smarkiai 
kirto į jų mašiną. Visi buvo | 
sužeisti ir nuvežti į Bellehas- | 
se ligoninę. Kai kurie leng- i 
viau nukentėją, bet Monika 
dar ir šiandien daug kenčia ! 
su sveikata.

Labai jus atjaučiu.
LIŪDNA ŽINIA

V. Krupauskas gavo liūdną 
žinią iš T. Lietuvos, kad ten i 
mirė jo mylimas jaunesnis 
brolis.

Gili užuojauta Krupauskui.
Iš M. L. S. ir D. P. D-jos 

susirinkimo po keturių mė
nesiu atostogų, įvyko mene 
sinis susirinkimas, kuriame i 
labai skaitlingai nariai daly
vavo.

PIRMĄ KARTĄ Į PASKUTINIUS 30 METŲ!

Meksikos ir Jungtinių Valstijų komunistų vadai konferuoja.
Praeitą savaitę Jungtinėse 

Valstijose Amerikos Komu
nistų Partijos pakvietimu 
lankėsi Meksikos Komunistų 
Partijos oficiali delegacija. 
Ją sudarė Meksikos partijos 
generalinis sekretorius Ar
noldo Martinez Verdugo, pil
domosios tarybos sekreto
rius Encarnacion Perez Gai
tan ir tarptautinių reikalų 
sekretorius Antonio Franco

Pirmiausia pirmininkas J. 
Vilkelis atsiprašė už taip 
ilgas atostogas.

Priežastis buvo tame, kad 
valdybos narių dalis sirgo ir 
būtų negalėję tinkamai atlik
ti pareigas.

Taip pat per tuos keturius 
mėnesius mūsų šeima neteko 
4 ilgamečiu narių. Jie mirė.

Pirmininkas paprašė visus 
sustoti jų pagerbimui.

Per tuos keturius mėne
sius ypatingai buvo daug 
ligonių. Tik ligoniams ir po
mirtinėmis reikėjo išmokėti 
16 šimtų. Tai gera suma per 
tokį trumpą laiką!

Be to, buvo apkalbėta 
ateinantis parengimas—ba
lius, kuris jau čia pat. Lap
kričio 19 d., šeštadienį, 7 
vai. vak. šv. Kazimiero para
pijos salėje.

Dauguma narių pasipirko 
tikietus ir kaip kurie pasiė-; 
mė dėl draugų bei ir pažįsta
mų. Taip pat bus laimėjimaiI 
ir durų dovanos.

Taip atrodo, kad nariai 
jaučia už pareiga padaryti šį 
parengima pasekmingu.

Žinoma, nario reikalas ne 
vien gauti pašalpą ligoje, bet 
turi būti pareiga ir Draugijos 
ekonominiais reikalais rūpin
tis.

Tikimės, kad visi galintys 
nariai dalyvaus ir atsives 
savo pažįstamus, svečius.

Buvo pranešta, kad yra 
gautas laiškas iš T. Lietuvos 
nuo “tėviškės” draugijos pir
mininko Prano Petronio, ku
ri perskaitė sekretore J. 
Vilkelienė. Laiškas, labai 
nuoširdžiai priimtas. Sulyg 
valdybos tarimu, darbas jau 
pradėtas. Tam darbui ir va
dovybei valdyba įgaliavo
Draugijos sekretorę J. Vil
kelienę, kuri jau yra pradė
jusi registraciją narių, norin
čių aplankyti T. LiėtuVą 1978 
metais su turistine grupe.

Kiekvienas narys turi tei
sę prisidėti ir gražiai ap
vaikščioti Draugijos 50 metų 
gyvavimo sukaktį. Tai yra 
geras ir linksmas prisimini
mas.

Buvo pakeltas klausimas 
dėl garbės narių, kurie nori 
įstoti į draugiją su tam tikro
mis sąlygomis.

Po diskusijų palikta valdy
bai paruošti projektą įstoji
mui garbės nariais.

Pranešė, kad sekamas su
sirinkimas įvyks lapkričio 12 
d., šeštadienį, toje pačioje 
vietoje. Lauksime. J-na

Gutierez. Svečius priėmė ir 
su jais tarėsi Amerikos Par
tijos pirmininkas Henry 
Winston, sekretorius Gus 
Hali ir keli kiti Centro Komi
teto nariai.

Abiejų partijų konferencija 
plačiai aptarė bendruosius 
klausimus. Ypatingai plačiai 
buvo kalbama apie taip vadi
namus nedokumentuotus 
(t. y. nelegališkai) šioje šaly

KANADIETIS LAUKIA
PREZIDENTO ATSAKYMO

William Kashtan
j Kanados Komunistų Parti
ja planuoja atsiųsti delegaci
ją į Jungtines Valstijas pasi- 
| tarimui su šios šalies Komu
nistų Partija bendrais reika- 

! lais. Kanadiečių partijos ge-
neralinis sekretorius William 
Kashtan parašė laišką prezi
dentui Carteriui, prašyda
mas vizos (leidimo) įvažiavi
mui. Kanadietis primena 
prezidentui Helsinkio susita
rimą, kuriame kalbama apie

į laisvę žmonėms lankytis vi- 
I sose šalyse.

NAUJAS TARYBINIS
’ PASIŪLYMAS

Belgradas. — Dabar čia 
| einančioje 35 šalių atstovų 
į konferencijoje Helsinkio nu
tarimų vykdymo reikalais 
Tarybų Sąjungos delegacija 
iškėlė naują svarbų sumany
mą. Ji pasiūlė greitoje atei
tyje sušaukti konferenciją 
aptarimui Europos apsigin
klavimo sumažinimo reika- 

; lais. Jungtinių Valstijų dele
gacija sako pasiūlymą rimtai 
apsvarstysianti.

SIŪLO PLANĄ APRIBOTI 
GINKLU PARDAVIMĄ

Senatorius William Prox- 
mire, demokratas iš Wiscon- 
sino, siūlo, kad šios šalies 
ginklų pardavimas užsieniui 
kasmet būtų mažinamas. 
1977 metais bus įvairoms 
šalims parduota ginklų net 
už $9.9 bilijono, jis siūlo 1978 
metais beparduoti už $8 bili
jonus, 1979 tik už $6 bilijo
nus, o paskui jau tik už $4 
bilijonus kasmet.

MONTREAL, CANADA
Prie užuojautos mirus Z. 

Janauskui buvo praleisti du 
vardai: J. J. Čičinskai ir J. 
V. Knistautai. Atsiprašome.

Adm.

je apsigyvenusius meksikie
čius.

Labai įdomu, kad ši abiejų 
partijų vadų konferencija bu
vo pirmoji paskutiniais 30 
metų. Ateityje tikimasi glau
desnio abiejų partijų bendra
darbiavimo. Be to, labai 
svarbu tas, kad mūsų Val
stybės departamentas davė 
meksikiečiams komunistams 
vizas.

AUTOMOBILISTAI
REIKALUS GERESNIU 
DARBO SĄLYGŲ

Detroitas. — Jungtinės; 
Automobilių Darbininkų uni
jos viceprezidentas Mare 
Stepp sako, kad ateinančiose 
derybose tarp unijos ir auto
mobilių kompanijų vyriau
sias reikalavimas bus geres
nių sąlygų įmonėse. Ypač 
užėjus vasaros karščiams są
lygos tiesiog nepakenčiamos. | 
Šiemet net buvo kilę keletas 
vietinių streikų prieš tas 
sąlygas.

SUTIKTAS LABAI 
ENTUZIASTIŠKAI

Aguada, Puerto Rico. — 
Čia buvo labai entuziastiškai 
sutiktas iš Jungtinių Valstijų 
sugrįžęs Puerto Rico patrio- j 
tas Andres Cordero. Per 23 
metus jis buvo kalinamas 
Amerikos kalėjime. Prez. • 
Carteris jam bausmę dova- l 
nojo, kai sužinojo, kad jis ; 
serga nebepagydomu vėžiu.

PANAMA JAU UZGYRĖ 
SUTARTIS SU JAV

Panama. — Praeitą sek
madienį, spalio 23 dieną, 
buvo panamiečiams leista re
ferendumu nubalsuoti nese
niai valdžios padarytas nau
jas sutartis dėl Panamos 
Kanalo likimo. Panamiečiai 
milžiniška balsų dauguma su
tartis užgyrė.

Manoma, kad šis panamie
čių pasisakymas palengvins 
sutartims laimėti užgyrimą 
Jungtinių Valstijų Senate.

PREZIDENTAS PAGERBĖ 
VIETNAMO KARO 
VETERANUS

Washingtonas. — Pirma
dienį, Veteranų Dieną, sosti
nės nacionalinėse kapinėse 
prie žuvusio kare nežinomo 
kareivio kapo prezidentas 
Carteris padėjo gėlių puokš
tę ir pasakė kalbą. Tai buvo 
apeigos pagerbti visus Viet
namo kare žuvusius jaunus 
amerikiečius. Jis apgailesta
vo, kad Vietnamo karo vete
ranų pasiaukojimas nėra pa
kankamai įvertinamas.

UŽ NEMOKAMĄ 
BEDARIAMS 
TRANSPORTACIJĄ

New Yorkas. — Komunis
tų Partijos kandidatas į 
miesto merus Ken Newcomb 
ir kandidatas į miesto tarybą 
Genigno Giboyecaux > reika
lauja, kad bedarbiams būtų 
leista nemokamai naudotis 
autobusais ir požeminiais 
traukiniais (subvėmis). Fe
deralinis Darbo departamen
tas parodo, kad šiame did
miestyje bedarbiai sudaro 
net 9 procentus visų darbo 
jėgų. Kandidatai sako, kad 
miestas labai lengvai gali 
duoti bedarbiams masinio su
sisiekimo priemonėmis nau
dotis nemokamai.

Bonn. — Vakarų Vokieti
jos valdžia planuojanti jos 
keleiviniuose lėktuvuose tu
rėti gerai ginkluotus sargus 
apsisaugojimui nuo lėktuvų 
grobikų.

Norwood, Mass.
SKAUDUS PRANEŠIMAS

Joseph Sadauskas, kuris 
gyvena 31 Fairview Road,

■ vėlesniais laikais pradėjo ne- 
i sveikuoti, o spalio 18 d. 
' pasidarė sunkus ligonis. Sku- 
i hiai buvo išvežtas į Norwoo- 
do ligoninę ir tą pačią dieną 
jam buvo padaryta sunki 
operacija ant tulžies.

Jo žmona Mary ir dvi 
dukrelės labai susirūpinusios 
jo likimu.

Linkiu tau, mielas drauge, 
nugalėti ligą ir pilnai su- 
sveikti. M. Uždavinis

“LAISVĖS” METINIS KONCERTAS
J vyks lapkričio 13 d.

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

Pradžia: 2 vai. po pietų

Hartfordo Laisvės Choras vadovybėje Wilma Hollis

Koncertas bus įvairus ir puikus. Be abiejų viršminėtų chorų ir jų solistų bei duetų, 
dalyvaus solistė Irene Janulis. Akomponuoja—Frank Bražinskas

Po koncerto bus duodami geri pietūs. Auka $7

SUSIPAŽINKIME SU LIETUVOS KAMPELIU-

KAZLŲ RŪDA
Tai gyvenvietė, pasislėpusi 

tarp miškų. Ja iš visų pusių 
supa Kazlų Rūdos masyvo 
miškai, kurie užima apie 33 
tūkstančius ha, susisiekia su 
kaimyniniu Sakių ir Kauno 
rajonų giriomis. Aplink Kaz
lų Rūda—gražūs, sausi pušy
nai, todėl vasarą čia galima 
sutikti ne vieną poilsiautoją.

Iš kur kilo Kazlų Rūdos 
pavadinimas? Nuo seno Kaz
lų Rūdos miškuose buvo ran
dama nedidelių geležies rū
dos telkinių, kurią perdirb
davo nedidelės įmonėlės. 
Taip, matyt, ir atsirado ne 
tik Kazlų Rūda, bet ir Viša
kio Rūda, Karčrūdė, Senoji 
Rūda. Kazlų Rūda, geležies 
rūdos degėjų kaimas, istori
jos šaltiniuose pirmą kartą 
minima 1744 m. Pirmasis 
vietovardžio žodis galėjęs 
kilti nuo miško pramonininko 
Kazlos, kuris čia atvyko iš 
Mozūrijos ir įsteigė deguti- 
nę. 1737 m. Pilviškių inven
toriuje minima Kazlos degu- 
tinė, kurią laiko našlė Kazlie
nė. O gal pirmoji vietovar
džio dalis kilusi ir nuo “kaz- 
lų”—taip vadino aplinkiniai 
gyventojai geležies rūdos de- 
gėjus. Dar 1883 m. Kazlų 
Rūdoje buvo geležies kalyk
la, per metus gaminanti iki 
20 t. geležinių įrankių. Tiesa, 
nutiesus per šiuos kraštus 
geležinkelį (1861 m.), geležį 
ir jos gaminius buvo nebe- 
sunku atsivežti, tad vietinės 
įmonėlės pamažu sunyko.

Kazlų Rūdos miškai buvo 
1863 m. sukilėlių tvirtovė. 
Čia su caro kariuomene ko
vėsi L. Andriuškevičiaus, 
Budrio, Špoko vadovaujami 
sukilusių valstiečių būriai.

1919 m. pradžioje, kai Lie
tuvoje kūrėsi Tarybos, ir 
Kazlų Rūdoje sudaryta dar
bininkų ir vargingųjų val
stiečių taryba. 1919 m. vasa
rio 9 d. Kazlų Rūdos geležin-

kelio stotyje įvyko Suvalki
jos komunistinių organizacijų 
atstovų konferencija, kurioje 
nutarta su ginklu rankose 
kovoti prieš buržuazinę val
džią, remti Raudonąją Armi
ją. Taryba suorganizavo par
tizanų būrį, kuriam vadova
vo P. Svotelis-Proletaras. 
Sukilimas prasidėjo vasario 
12 d., bet greit buvo už
gniaužtas: kontrrevoliucija 
kovai su tarybomis pasikvie
tė užsienio interventus.

Hitlerinės okupacijos me- 
| tais Kazlų Rūdos miškuose 
kovojo “Jūros” (1942—1944 
m.) ir “Pirmyn” (1944 m.) 
partizanų būriai.

Pokario laikotarpiu per ka
rą smarkiai nukentėjusi gy
venvietė atstatyta, išplėsta. 
Iš buvusios lentpjūvės išau

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Leono Joniko

MIRĖ
1969 m. lapkr. 3 d.

Namai liūdni ir tykūs 
Man vienai, be tavęs. 
Šešėliai slenka nykūs 
Per praeities dienas . . .

(J. Subačius)
ALISĖ JONIKIENĖ

Kartu liūdi sūnus Leonas, marti Joscelyne Jonikai 
ir jų šeima anūkė Kim Luku ir jos du sūnūs

go stambus medžio apdirbi
mo kombinatas.

1950—1962 m. Kazlų Rūda 
buvo rajono centras. Vien 
per tą laikotarpi mieste pa
statyta 15 komunalinių ir 180 
individualių namų. Per pa
starąjį dešimtmetį čia taip 
pat išaugo daug naujų gyve
namųjų namų. Išsiplėtė ban
domasis medienos dirbinių 
kombinatas, gaminantis me
džio drožlių plokštes, specia
lias plokštes baldų gamybai.

S. Klevaitis

Cairo. — Praeitą savaitgalį 
Egypto ir Sudano parlamen
tai laikė bendrą sesiją. Kal
bama apie šių šalių susivieni
jimą į vieną.

Tel Aviv. — Izraelio val
džia labai giria Vakarų Vo 
kietiją už susidorojimą su 
teroristais, kurie buvo už
grobę lėktuvą su daugiau 
kaip 80 keleivių.
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Detroit, Mich.

Stefanija Masytė
Detroitiečiams tikrai džiu

gi žinia! Stefanija Masytė 
apsiėmė būti “Laisvės” vaji- 
ninke Detroito apylinkėje. 
Kas tik norite atnaujinti pre
numeratą, bei išrašyti “Lais
vę” kam nors Lietuvoje arba 
Amerikoje, kreipkitės pas 
ją.

Masytės namų adresas: 
22692 Bay view, St. Clair 
Chores, Mich.

Administracija

Binghamton, N. Y.
LDS 6 kuopos susirinkimas 

įvyko spalio 1 d. pas M. 
Lynn stuboje, 6 Franklin St. 
Kuopos pirmininkė A. Mal- 
daikienė atidarė susirinkimą 
1 vai. po pietų. Išskyrus 
sekretorę, visi kiti kuopos 
Valdybos nariai dalyvavo. 
Valdybos raportą susirinki
mas išklausė ir priėmė vien
balsiai.

Daugiausia buvo kalbėta 
apie parengimą, kuris įvyks 
spalio 8 d.

Sekantis 6 kuopos susirin
kimas įvyks lapkričio 5 dieną 
toje pačioje vietoje. Pradžia 
i vai. popiet. Tai bus svar
bus susirinkimas. Bus išduo
tas raportas iš įvykusio pa
rengimo. Išgirsite, kaip jis 
pavyko. Turėsime ir kitus 
reikalus atlikti. Gal kas turės 
naujų sumanymų. Visi nariai 
dalyvaukite. M. Lynn

Hollywood, Fla.
Spalio 10 d. mirė Sally 

Cesnevičiūtė-Tringa, sesutė ' 
Margaretos Česnavičiūtės-! 
Petrikienės. Ji mirė Long 
Islande ir čia buvo palaidota. 
Jos du sūnūs gyvena Long 
Islande ir ji atvyko aplankyti 
juos, bet ant greitųjų sune
galavo, tapo nuvežta į Nas
sau Hospital ir po penkių 
savaičių mirė.

Liko nuliūdime sūnūs Ri
chard ir Roy, seserys Agnė 
ir Margareta, ir brolis John, 
taipgi du anūkai.

' Svečias iš Lietuvos i

A. Gaidys

I New Jersey• • 
į naujienos

New Jersey valstijoje šiuo 
tarpu turime pusę tuzino 
ligonių—mūsų draugų. Kai 
kurie yra ilgamečiai ligoniai.

Livingstone Tiliūnienė jau 
. apie 30 metų serga. Dar 
Į truputį pavaikšto. Laiminga, 
j kad turi gyvenimo draugą, 
kuris ją prižiūri.

P. Vaičionis turi sužeistą 
nugarkaulį ir jau apie 5 m. 
gyvena ratinėje kėdėje 
(wheelchair). Irgi laimingas, 
kad turi gerą ir stiprią žmo-

NEW YORKO PAŽANGIOSIOS DRAUGIJOS

ruošia

Spalio revoliucijos 
minėjimą

Šeštadienį, spalio 29 d., 1 vai.

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

BUS PUIKŪS PIETŪS IR MENINĖ PROGRAMA

Sally niujorkiečiai gerai I

prisimename, kai ji dainavo r
Aido Chore Brooklyne ir New Yorką iš Lietuvos filo- > 

sofijos mokslų daktaras An- 1 
Jis atvyko!

Šiomis dienomis atvyko į j

Lyros Chore Maspethe.
Reiškiame gilią užuojautą Į tanas Gaidys.

Tringų ir Cesnavičių šei- j kviečiamas universitetu. Da-1 
moms' Ieva ; bar lankosi New Yorke Co- j

: lumbia Universitete. Vėliau ; 
Į vyks į kitus JAV miestus. i 

Mums niujorkiečiams bus; 
proga susitikti su draugu ' 
Gaidžiu Laisvės salėje šešta-' 
dienį 60 m. socialistinės re-į 
voliucijos minėjime.

Kalbant apie šeštadienio j 
j^/l C4OV/ V 10UO 11CL1 1L1O VICAIJ' V CFL4L1 I * t t

susirinkime. Aptarsime kuo-; P°būv*’ turėsime malonią 
pos reikalus ir gražiai pralei-istajgmeną. Nors Helena ir! 
sime popietę prie skanių vai- R°bertas Feifenai gyvena , 

Floridoje, bet jie mūs nepa
miršta. Dailininkas Robertas

Cleveland, Ohio
LDS 55 kuopos susirinki-! 

mas įvyks lapkričio 3 dieną, 
1 vai. po pietų, toje pačioje, 
vietoje—ICA svet. 15901 St.' 
Clair Ave. Kuopos valdyba; 
prašo visus narius dalyvauti;

giū-
Nepamirškite atsinaujinti

jūsų laikraščių prenumera
tas. J. Petraus

Bridgeport, Conn.
Sekmadienį, lapkričio 6 d. 

LDS 74 kuopa ruošia filmų 
rodymą. LDS prezidentas 
Servit Gugas ir vietinis Clem 
Strauss rodys filmus iš jų 
kelionės į Lietuvą praėjusiais 
birželio ir liepos mėnesiais. 
Vieta: 407 Lafayette St.

Pirmiausia bus bufetiniai 
pietūs 1:30 vai., o paskiau 
rodymas filmų. Auka už visa 
tai: $3 vienam, $5 porai.

Kuopa kviečia ne tik
bridgeportiečius, bet ir visos 
apylinkės lietuvius. A.B.Y.

WOODHAVEN, N. Y.
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Mikolui Liepai
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Emilijai, 

dukrai Lilijai ir jos šeimai, taipgi visiems artimie
siems bei draugams.

WALTERIS ir BRONĖ KERŠULIAI
Brooklyn, N. Y.

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Mikolui Liepai
Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Emilijai, dukrai 

Lilijai ir jos šeimai, giminėms Lietuvoje ir 
Amerikoje, taipgi visiems artimiesiems bei drau
gams.

JULIA LAZAUSKIENĖ
So. Ozone Park, N. Y.

WOODHAVEN, N. Y.
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Mikolui Liepai
Reiškiu giliausią užuojautą žmonai Emilijai, 

dukrai Lilijai, anūkėms Lynn ir Lorraine, gimi
nėms Lietuvoje ir Amerikoje, taipgi visiems 
artimiesiems bei draugams.

ADELĖ RAINIENĖ
Brooklyn, N. Y.

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

Robertas Feiferis
nupiešė puikią iškabą, kuri
puoš mūsų salę. Jis mums 
dovanojo šią iškabą. Dėkoja-

ną, kuri jį tinkamai prižiūri. 
Vaičioniai gyvena Cranforde. 
Jie turėdavo parkutį, kur 
mūsų draugijos rengdavo 
piknikus. Dabar ten puikūs 
namai. Ir jie patys turi 
pasistatę puikų namą. Rodo
si, tik gyvenk ir norėk . . .

Juozas Bimba, buvęs geras 
veikėjas Easton, Pa. ir pas
kui New Jersey, smarkiai 
veikęs audėjų unijoje ir daly
vavęs streikuose, jau apie 10 
metų serga. Jis irgi laimin
gas, kad turi gerą žmoną, 
kuri jį prižiūri. Juozas yra 
suparalyžiuotas. Bimbai gy
vena Hawthorne, N. J.

0. Šilkienė, gyvenanti Li
vingstone, jau apie 5 metus 
serga. Gydytojai sako, kad ji 
turi labai blogą artritį. Valgo 
gerai, turi geras akis, bet 
nepaeina ir negirdi.

G. Kudirkai kojon buvo 
įsimetusi gangrena, tai ją 
turėjo nupjauti. Turi rūpes
tingą žmoną ir dukrą, kartu 
gyvenančią. Kudirkai gyve
na Lindone.

Ona Malinauskienė irgi se
nokai sirginėja. Jinai gyvena 
vieniška, Roselle Parke.

****
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 54 kuopai netekus vie
tos susirinkimus laikyti Eli- 
zabethe, tai ją priėmė mūsų 
brangioji draugė L. Novak 
savo name. Ir nebuvo nei

Auka —$7.

S. J. Jokubka Banga Lukoševičienė
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.

Palaidojome M. Liepa

j PramogŲ kalendorius

! SPALIO 30 I).
Lietuvių Moterų Klubas 

; rengia pietus su programa.
Pelnas skiriamas “Laisvės” 

j fondui. Pradžia 1 vai. Vieta: 
j 157 Hungerford Street, 
| Hartford, Conn. Auka $4.

LAPKRIČIO 13
“Laisvės” Bendrovės meti- 

į nis koncertas su pietumis. 
, Pradžia 2 vai. po pietų, 
Laisvės Salėje, 102-02 Li-

> berty Avė., Ozone Park, N. 
< Y. Auka $7.

me jam širdingai. leva

Redwood, Cal.
Šių metų spalio 6 dieną 

nuo širdies smūgio staiga 
mirė Alice Melfi, sulaukus 68 
metų amžiaus. Tapo palaido
ta Springdale, Conn., kur ji 
gimė ir augo. ,

Dideliame nuliūdime liko 
jos vyras Jack Melfi, duktė 
Janice Thomas, trys anūkės, 
motina Margareta Cvirkienė, 
brolis Petras Rusinski, kuris 
gyvena Miami, Fla.

Visų klubiečių vardu reiš
kiu giliausia užuojautą velio
nės vyrui, motinai, dukrai, 
giminėms ir visiems artimie
siems. N. lešmantienė

vieno susirinkimo, kad jinai 
būtų išleidus narius nepavai
šinus skaniais užkandžiais ir 
saldžiais gėrimais. Be to, 
jinai su savo draugių Maku- 
tėnienės ir Vaičionienės pa
galba surengė pas save ir 
porą piknikų. Labai ačiū jai 
ir kitoms draugėms už pasi
darbavimą.

Jai išvykus į Floridą, jos 
pėdomis pasekė Makutėnie- 
nė ir Vaičionienė. Pastaroji 
leido kuopai susirinkimus lai
kyti jos gražioje stuboje, ir 
abidvi su Makutėniene padė
jo mūsų nusilpusiems vy
rams toje apylinkėje sutvar
kyti kuopos reikalus ir “Lais
vės” vajų. Labai dėkoju.

Ignas

Mikolas Liepa

WOODHAVEN, N. Y.

WOODHAVEN, N. Y.
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Mikolui Liepai
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Emilijai, duk

rai Lilijai, anūkėms Lynn ir Lorraine, giminėms 
Lietuvoje ir Amerikoje, taipgi visiems artimie
siems bei draugams.
Elena Jeskevičiūtė Amelia Young
Amelia ir Walter Yuskovic Anne Yakstis 
John Siurba Julia Lazauskas
Valerija Kazlauskas Joana Danilevičienė
B. ir N. Skubliskai Ona Čepulienė
Nastė Buknienė Uršulė Bernotienė
Aldana Katinas W. A. Malin
John Katinas Mary Stukas
L ir A. Bimbai G. Waresonas
John Grybas Kari Benderis

J. ir Z. Stasiukaičiai

Spalio 18 d. iš mūsų tarpo 
išsiskyrė mielas mūsų visų 
draugijų narys Mikolas Lie
pa. Pažinojau Mikolą nuo pat 
jaunų dienų, kai jis gyveno 
Central Brooklyne, ir niekad 
neteko girdėti, kad jis kam 
nors būtų bent blogą žodį 
ištaręs. Tokia pat ir jo žmo
na Emiliutė ir dukra Lilija. 
Jie visur pas mus dalyvavo, 
kol sveikata leido. Mikolas 
sirgo per pastaruosius kelis 
metus.

M. Liepa gimė Utenos ap
skrityje, Šabaldauskų kaime. 
Jis atvyko į JAV prieš pir
mąjį karą ir po kiek laiko 
vedė Emiliją Sirgėdaitę. Jie 
išaugino dukrą Liliją, kuri 
ištekėjo už Maspethe gimu

sio Jules Lason (Lizūno). Jie 
susilaukė dviejų dukrelių— 
Lynn ir Lorraine. Lietuvoje 
Mikolas paliko brolį Joną ir 
seserį Uršulę. Žinoma, liko ir 
daugiau giminių Amerikoje 
ir Lietuvoje.

Laidotuvės įvyko spalio 21 
d. Mikolo karstą puošė dau
giau kaip 20 gėlių puokščių. 
Išlydint iš koplyčios “Lais
vės” redaktorius A. Bimba 
tarė atsisveikinimo žodį lie
tuviškai, o Ieva Mizarienė 
angliškai. Mount Olivet kapi
nėse, Maspethe, kur velionis 
buvo palaidojamas, Ieva Mi
zarienė vėl tarė paskutinio 
atsisveikinimo žodį lietuviš
kai ir angliškai.

Po laidotuvių Liepų šeima 
užkvietė visus dalyvius į V. 
Belecko Winter Garden res- 
tauraną prie puikiai paruoštų 
pietų.

Mūsų visų laisviečių vardu 
noriu tarti draugėms Emili
jai, Lilijai ir kitiems velionio 
artimiesiems širdingiausią 
užuojautą netekus taip malo
naus draugo.

Draugė Liepienė aukojo 
“Laisvės” vajui $50 pagerb
dama mirusį jos vyrą Mikolą, 
kuris taip uoliai rėmė ir 
skaitė laikraštį. Ji taipgi 
aukojo $5 Niujorko Lietuvių 
Moterų Klubui. Ačiū jai.

I. M.

! “LAISVĖS”
DIREKTORIAMS

Pirmadienį, spalio 31 d., 
i įvyks “Laisvės” Bendrovės 
! direktorių posėdis, 2 vai. po 
pietų, Laisvės salėje.

A. R., Sekr.

Louise Pettibone 
Smith

Louise Pettibone Smith 
was honored on October 15th 
in Hartford, Connecticut. 
This remarkable woman, 
who was 90 on October 4th, 
joined the American Com
mittee for the Protection of 
the Foreign Born in 1950.

She was born in Ogdens
burg, N. Y. She received her 
Bachelor of Arts degree 
from Bryn Mawr, and fol
lowed that with a Master’s 
degree in semantics, and a 
Doctorate in Semitic Lan
guages.

Such were her intellectual 
interests when, in 1915, she 
joined the teaching staff of 
Wellesley College. She was a 
member of their Department 
of Biblical History until 1953. 
In that year she was appoin
ted Professor Emeritus.

She worked many years 
for the Protection of the 
Foreign Born. The fight, as 
she saw it, was against the 
real subversives. Professor 
Smith got into the battle on 
behalf of those being 
searched out and harassed, 
and threatened with depor-
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Mikolui Liepai
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Emilijai, 

dukrai Lilijai ir jos šeimai, taipgi visiems artimie
siems bei draugams.

URŠULĖ ŠIMOLIUNIENĖ
Dukra Alisa ir visa šeima

Binghamton, N. Y.

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Mikolui Liepai
Reiškiu giliausią užuojautą žmonai Emilijai, 

dukrai Lilijai ir jos šeimai, taipgi visiems artimie
siems bei draugams. Gaila, netekus uolaus pažan
gaus judėjimo rėmėjo, draugijų nario ir “Laisvės” 
skaitytojo ir rėmėjo.

IEVA MIZARIENĖ

WOODHAVEN, N. Y.
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Mikolui Liepai
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Emili

jai, dukrai Lilijai ir jos šeimai, taipgi visiems 
giminėms ir artimiesiems. Kartu liūdime netekę 
gero ir artimo draugo.

JURGIS ir ZOFIJA STASIUKAIČIAI
Fairview, N.J.

tation.

GREETINGS!
Dear Ilse and Anthony!

We came up here this past 
Labor Day weekend. Joe is 
on special assignment for his 
company. We will be here 
for a year. Regards!

Emily & Joe Krupsky
Toronto, Canada

ABOUT OUR AIDAS
New York Aidas Chorus 

had a good practice Satur
day, Oct. 22. Although some 
of the members were absent 
for good reasons and also 
will not be able to be with us 
at the affair this Saturday, 
the remaining ones are doing 
a good job in carrying on and 
keeping up chorus’es good 
reputation. Come and hear 
us Saturday, Oct. 29.

After the rehearsal chorus 
was treated with refresh
ments by Nellie Shumbris 
and Ilse Bimba. Thanks to 
them, and to the other who 
helped. Use




