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KRISLAI
Ne tik sukrėtė, bet

ir pakeitė pasauli 
Pranašumas pilnai įrodytas 
Labai vietoj priminimas 
Visi turime smarkiau 

padirbėti
A. BIMBA

Pagal tuo metu Rusijoje 
priimtą kalendorių, buvo 
1917 metų spalio 25 d., o 
pagal mūsų kalendorių lap
kričio 7 d., kai joje įvyko 
pergalinga socialistinė revo
liucija, kai Bolševikų Parti
jos vadovaujama darbo liau
dis paėmę galią į savo rankas 
ir įkūrė pirmąją socialistinę 
valstybę pasaulio istorijoje. 
Tai buvo įvykis, kuris ameri
kiečio žurnalisto John Reed 
žodžiais, “sukrėtė pasaulį.”

Nuo to laiko prabėgo 60 
metų. Dabar jau aišku, kad 
toji revoliucija ne tik sukrė
tė, bet ir pakeitė pasaulį. 
Nuo to laiko nebebuvo tokios 
dienos visų šalių, visų val
stybių, visų tautų, visų žmo
nių gyvenime, kad pergalin
gos revoliucijos įtaka vienoje 
ar kitoje formoje nebūtų 
buvus jaučiama. Ir su kiek
vienais metais ji darosi di
desnė.

Pergalinga socialistinė re
voliucija Rusijoje atkėlė var
tus žmonijai į naujos formos, 
naujos rūšies, naujo turinio 
socialinį gyvenimą, vadina
mą socializmu, po kurio vė
liava šiandien jau gyvena 
geroka žmonijos dalis. Kaip 
socialinė santvarka, socializ
mas jau pilnai įrodė savo 
pranašumą kapitalizmui.

Tas, žinoma, nereiškia, jog 
Tarybų Sąjungoje ir kituose 
socialistiniuose kraštuose ne
bėra problemų bei sunkumų. 
Jų dar yra. Bet jie yra 
vienas po kito nugalimi, pa
šalinami, ir socializmas žy
giuoja pirmyn ir pirmyn.

Socializmas—visos žmoni
jos ateitis!

Šiame mūsų laikraščio nu
meryje skaitytojai randate 
visą eilę straipsnių, plačiai 
abibudinančių Spalio revoliu
cijos reikšmę ir poveikį į 
valstybių, tautų ir žmonių 
gyvenimą.

Spalio 26 d. spaudoje pasi
rodė žinia iš Washingtono, 
kad mūsų Valstybės departa
mentas Bražinskų prašymą 
politinės prieglaudos atmetė 
ir dabar svarsto jų deporta
vimo klausimą.

Šioje žinioje taipgi pabrė
žiama, kad po to, kai prezi
dentas Carteris pasiuntė Va
karų Vokietijos valdžiai 
karštą sveikinimą už jėga 
išlaisvinimą teroristų už
grobto lėktuvo keleivius ir 
įgulą, Tarybų Sąjungos pa
reigūnai atkreipė jo dėmesį į 
lėktuvo grobikus lietuvius, 
tarybinius piliečius Bražins
kus, kurie, kaip žinia, šian
dien yra mūsų lietuviškų 
reakcininkų šeriami ir globo
jami Jungtinėse Valstijose.

Bražinskų ir vokiečių lėk
tuvo grobikų nusikaltimas 
labai panašus. Vokiečiai ne 
tik lėktuvą užgrobė ir pasta
tė į pavojų beveik 90 žmonių 
gyvybę, bet nužudė lėktuvo 
kapitoną. Bražinskai taipgi 
ne tik užgrobė lėktuvą ir 
pastatė į pavojų gyvybę ke
leto desėtkų nekaltų žmonių, 
bet nušovė jauną lėktuvo 
tarnautoją ir pašovė laivo

Tarybinis diplomatas apie 
detentę ir jos reikšmę

Tucson. — Spalio 11 d. 
Arizonos universitete lankėsi 
ir kalbėjo tarybinis diploma
tas Vladimir Mikoyan, kuris 
darbuojasi Tarybinėje amba-

Vladimir Mikoyan

sadoje Washingtone. Jo te
ma buvo: “Jungtinių Valsti- 
jų-Tarybų Sąjungos santy
kiai: problemos ir perspekty
vos.”

Savo kalboje diplomatas 
Mikoyan nurodė tuos sunku
mus, su kuriais tenka susi-' 
durti kovoje prieš šaltojo 
karo idėjas, kurios Ameriko
je ir kituose kapitalistiniuose 
kraštuose buvo puoselėjamos 
per 25 metus. Tiktai su 1972 
metais buvo pradėta kalbėti 
apie detentės (taikaus sugy
venimo) politiką. Bet jis yra 
optimistas, kad taikaus su
gyvenimo idėja laimės. Iš 
savo pusės, sakė diplomatas, 
Tarybų Sąjunga dės visas 
pastangas, kad detentė lai
mėtų. Jis ragino mus, ameri
kiečius, tarybinių žmonių pa
stangas sutikti pusiaukelėje.

Smarkiai vystosi judėjimas 
už trumpesnę darbo savaitę
Detroit, Mich. — Spalio 25 

dieną čia įvyko labai reikš
mingas organizuotų darbi
ninkų sąskrydis. Susirinkę 
įvairių unijų skyrių (lokalų) 
atstovai iš vienuolikos valsti
jų nutarė rimtai pradėti kovą 
už 30 valandų darbo savaitę 
visos šalies mastu.

Susirinkimas nutarė su
šaukti 1978 m. balandžio 11 
dieną šiame pačiame mieste 
tuo reikalu visašališką unijų 
-------------------------------------

Pradės veikti 
bilijoninis fondas

United Nations, N. Y. — 
Prieš trejus metus Pasaulinė 
Maisto Konferencija nutarė 
sudaryti specialų fondą teiki
mui pagalbos smulkiesiems 
žemdirbiams, kad jie galėtų 
pagaminti daugiau maisto. 
Dabar toks fondas jau suda
rytas ir pasiruošęs pradėti 
veikti, tai yra, tokią pagalbą 
teikti. Fonde yra visas bilijo
nas dolerių.

kapitoną. Mūsų prezidentui 
sveikinti V. Vokietijos val
džią, kad ji jėga išlaisvino 
keleivius ir įgulą, o lėktuvo 
grobikus nubaudė mirtimi, 
juos ant vietos nudėdama, ir 
negrąžinti Bražinskų į Tary
bų Sąjungą, kad jie už lėktu
vo grobimą ir nužudymą jau
nos mergaitės atliktų jiems 
priklausomą bausmę, reiškia 
nesiskaityti su jokia logika.

Todėl tarybinės vyriausy
bės atkreipimas prez. Carte- 
rio dėmesio į tai, yra labai 
laiku ir vietoje. Neužtenka 
Bražinskams neduoti politi
nės prieglaudos. Jie turi būti 
sugrąžinti ten, kur jie tą 
baisų nusikaltimą papildė.

Jau virš du mėnesiai kai 
eina “Laisvės” vajus, o mes 
dar nė pusės pasibrėžto tiks
lo nesame pasiekę. Yra kuo 
visiems rimtai susirūpinti. 
Vajus turi smarkiau pajudėti 
per lapkritį. Yra daug skai
tytojų ir rėmėjų, kurie, dėl 
vienos ar kitos priežasties, 
dar nesate prie vajaus prisi
dėję.

Visi esate nuoširdžiausiai 
prašomi ir raginami be delsi
mo atlikti savo pareigą. Mū
sų pasibrėžtas tikslas turi 
būti pasiektas visu šimtu 
procentų!

Ginkluota policija 
puola demonstrantus

Lietuvių tautos sūnūs ir 
dukros, gyvenantys 

svetimose ' šalyse!

atstovų suvažiavimą. Puose
lėjimui trumpesnės darbo sa
vaitės idėjos ir suruošimui 
suvažiavimo tapo sudarytas 
platus komitetas, pavadintas 
“All Unions’ Committee to 
Shorten the Workweek.” 
Komiteto pirmininku arba 
prezidentu išrinktas skaitlin
gojo automobilistų unijos lo- 
kalo 22 prezidentas Frank 
Runnels. .

Runnels sako: Šiandien 
mes turime šioje šalyje 60 
milijonų žmonių, kurie dirba 
po 40 valandų arba daugiau į 
savaitę. Jeigu jiems visiems 
darbo savaitę būtų sutrum
pinta darbo savaitė tiktai 1 
valanda, 1,500,000 bedarbiu 
būtų aprūpinti darbais.

Reikia tikėtis, kad iš darbo 
unijos besivystantis sąjūdis 
už trumpesnę darbo savaitę 
virs tikrai galingu visoje 
šalyje judėjimu.

Žmonių žudikas 
atsidūrė teisme

New Yorke imigracijos 
teisme yra teisiamas Bole
slavs Maikovskis, pasaulinio 
karo metu buvęs nacių polici
jos kapitonu Latvijoje. Jis 
kaltinamas, kad jis vadovavo 
nužudymui 15,000 tūkstančių 
žydų ir kelių tūkstančių lat
vių. Teismas turi Maikovskio 
ranka pasirašytus dokumen
tus, kuriuose įsakoma masi
niai žudyti žydus ir latvius.

Šis pabaisa 1951 m. gavo 
Amerikos vizą ir atvyko į 
Mineolą, Long Island, ir čia 
iki šiol gyvena. Prašydamas 
vizos, žinoma, žudikas nepa
sakė Amerikos pareigūnams,

Kent, Ohio.—Kent Valstijos universiteto studentai 
nenutraukia kovos prieš mokyklos vadovybės pasimojimą 
pastatyti stadijoną toje vietoje, kur 1970 metų gegužės 
mėnesio 4 d. valstijos policija nušovė 4 studentus, 
protestuojančius prieš Vietnamo karą. Jie reikalauja, kad 
toje vietoje būtų pastatytas paminklas kritusių studentų 
atminimui.

Prieš kelias dienas studentai surengė protesto demon
straciją, kurią žiauriai užpuolė ginkluota policija.

Šiomis dienomis studentai tuo pačiu reikalu pradėjo 
naują vajų. Jie įkūrė fondą ir renka tai istorinei vietai ant 
Blanket Hill nupirkti ir pastatyti paminklą. Tam esą 
reikalinga sukelti $250,000.

Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos 
šūkiai Socialistinės revoliucijos 

60-ųjų metinių proga
Viso paskelbta net 73 šūkiai. Iš jų 45 sudaro partijos 

kreipimąsi į Tarybų Sąjungos liaudį, o 28 į pasaulį 
Pastarieji skamba:

Broliškai sveikiname Komunistų ir darbininkų partijas— 
ištvermingas kovotojas prieš imperializmą, už taiką, 
demokratiją, nacionalinę nepriklausomybę ir socializmą!

Testiprėja viso pasaulio komunistų vienybė ir susitelki
mas tvirtu marksizmo-leninizmo, proletarinio internaciona
lizmo pagrindu!

Tegyvuoja proletarinis internacionalizmas—išmėgintas ir 
galingas tarptautinės darbininkų klasės ginklas!

Visų šalių proletarai, vienykitės!
Europos komunistai! Kovokite už Komunistų ir darbinin

kų partijų Berlyno konferencijos iškeltus tikslus!
Broliškai sveikiname socialistinių šalių tautas! Tesivysto 

ir testiprėja pasaulinė socializmo sistema—lemiama antiim- 
perialistinės kovos jėga, taikos, demokratijos ir socialinės 
pažangos tvirtovė!

Tegyvuoja socialistinės sandraugos šalių tautų vienybė ir 
susitelkimas!

Testiprėja neišardoma. socialistinių šalių Komunistų 
partijų kovos sąjunga, besiremianti išmėgintais marksiz
mo-leninizmo, proletarinio internacionalizmo principais!

Broliškai sveikiname didvyrišką vietnamiečių tautą! 
Testiprėja ir teklesti Vietnamo Socialistinė Respublika— 
svarbus taikos ir socializmo jėgų forpostas pietryčių 
Azijoje!

Broliškai sveikiname narsiąją laosiečių tautą! Testiprėja 
ir teklesti Laoso Liaudies Demokratinė Respublika, stojusi 
į socialistinės visuomenės kūrimo kelią!

Broliškai sveikiname kapitalistinių šalių darbininkų 
klasę—pasiaukojančią kovotoją prieš išnaudojimą, monopo
lijų įsigalėjimą, už visų darbo žmonių teises, už taiką, 
demokratiją ir socializmą!

Karštai sveikiname tautas, nusimetusias kolonijinus 
pančius, kovojančias už nepriklausomybės stiprinimą, už 
pažangų vystymosi kelią, už tarptautinių ekonominių 
santykių pertvarkymą teisingu, demokratiniu pagrindu!

Broliškai sveikiname tautas, išsivadavusias iš kolonijinės 
priespaudos ir narsiai kovojančias už nacionalinės nepri
klausomybės stiprinimą ir socialinę pažangą!

Karštai sveikiname Afrikos tautas, kovojančias prieš 
imperializmą ir rasizmą, prieš visas kolonializmo liekanas, 
už laisvę ir nacionalinę nepriklausomybę!

Pasaulio tautos! Plačiau remkite Zimbabvės, Namibijos, 
Pietų Afrikos tautų kovą už visišką rasistinių režimų 
likvidavimą!

Karštai sveikiname Lotynų Amerikos tautas, narsiai 
kovojančias prieš imperialistinių monopolijų priespaudą, 
prieš reakciją, ir fašizmą, už laisvą ir nepriklausomą 
vystymąsi, už taiką, demokratiją ir visuomeninę pažangą!

Testiprėja galinga neįveikiama trijų pagrindinių dabar
ties revoliucinių jėgų—pasaulinio socializmo, tarptautinio 
proletariato ir nacionalinio išsivadavimo judėjimo—sąjun
ga!

Broliškai sveikiname kalėjimuose ir fašistinėse kankyklo- 
se vargstančius narsius kovotojus už tautų laisvę, demo
kratiją ir socializmą!

[Pabaiga 3 pusi.]

Visus, kieno širdyje dega 
meilė šių dienų Lietuvai, 
žengiančiai šviesos, pažangos 
ir vispusiško klestėjimo ke
liu, sveikinu su Didžiosios 
Spalio socialistinės revoliuci
jos 60-siomis metinėmis. Tai 
didi šventė kiekvienam lietu
viui, gyvenančiam Tarybų 
Lietuvoje, kiekvienam Tary
bų Sąjungos piliečiui. Tačiau 
ją pažymi ne tik Tarybų 
Sąjungos tautos, ne tik ša
lys, žengiančios socializmo 
keliu, bet ir viso pasaulio 
pažangūs žmonės. Nėra mū
sų planetoje valstybės ir 
tautos, kuri nepajuto pažan
gaus Didžiojo Spalio idėjų 
poveikio per pastaruosius še
šis gyvenimo dešimtmečius. 
Didžioji Spalio socialistinė 
revoliucija—tai didžiausias ir 
reikšmingiausias 20-ojo am
žiaus politinis ir istorinis 
įvykis, turėjęs ir dar ilgus 
amžius turėsiąs lemiamą įta
ką žmonijos gyvenimui, jos 
istorijai.

Su širdingu sveikinimu aš 
kreipiuosi, pirmiausia, į pa
žangius tautiečius, kurie gi
liai suprato Didžiojo Spalio 
reikšmę žmonijai ir lietuvių 
tautai, kurie per visą savo 
kupiną pavojų ir persekioji
mų gyvenimą svetimose ša
lyse, ryžtingai ir nuosekliai1 
rėmė Lenino idėjų įgyvendi
nimą Tarybų Sąjungoje ir 
Lietuvoje, ir džiaugėsi tų 
idėjų praktiško įgyvendinimo 
vaisiais.

Su nuoširdžiu sveikinimu

kreipiuosi į lietuviškos išeivi
jos jaunimą. Jis jau gimęs ir 
užaugęs svetur, tačiau širdy
je dar nešioja įskiepytą susi
domėjimą Nemuno kraštu, iš 
kur kilę jo tėvai, kur jo 
pusbroliai, pusseserės ir kiti 
giminaičiai kuria socialistinę 
tarybinę Lietuvą.

Sveikinu taip pat visus 
geros valios tautiečius, gyve
nimo nublokštus į svetimas 
šalis, kurie neužmiršo ir nie
kad neužmirš Lietuvos laukų 
žalumos, jos miškų ošimo ir 
savo brolių lietuvių dainos, ir 
visus, ką jaudina ir džiugina 
lietuvių tautos dabartiniai 
laimėjimai.

Lietuvių tauta į Didžiojo 
Spalio nužymėtą kelią stojo 
prieš trisdešimt septynerius 
metus. Tautos gyvenime tai 
nedidelis laikotarpis, bet 
kaip džiaugsmingai pasikeitė 
Lietuvos veidas, jos žmonių 
gyvenimo būdas, kokia gra
ži, išsilavinusi ir kūrybinga 
išaugo nauja tarybinė lietu
vių tautos karta! Tai kas gi 
buvo toji jėga, per kelis 
dešimtmečius nuvedusi Lie
tuvą į visapusišką suklestėji
mą, pavertusi ją nugalėjusio, 
brandaus socializmo kraštu? 
Atsakymas vienas: Didžiojo 
Spalio lenininės idėjos! Visi 
Tarybų Lietuvos darbo žmo
nės su didžiu pakilimu pažy
mi Didžiosios Spalio socialis
tinės revoliucijos 60-metį, 
nes savo krašto suklestėjime 
mato lenininių idėjų įsikūniji-

[Pabaiga 3 pusi.]

250,000 bedarbių 
desperatiškoje padėtyje

Su spalio 29 diena dešimty
je valstijų 250,000 bedarbių 
pasibaigė nedarbo apdraudos 
benefitai. Daugelio jų padė
tis tikrai desperatiška. Nė 
cento iš niekur pajamų! Iš ko 
gyventi? Daugelis su šeimo-

Labai patenkintas 
vizitu Tarybų 
Sąjungoj j

New Delhi. — Indijos 
premjeras Morarji R. Desai 
sugrįžo iš Tarybų Sąjungos 
labai pasitenkinęs savo vieš
nage. Jis su oficialiu vizitu 
ten buvo šešias dienas. Jis 
sako, kad jam pavykę įtikinti 
tarybinius vadus, kad Indijai 
geriausiai pasilikti ir ateityje 
neprisijungusia — neitrališka 
šalimi tarptautiniuose santy
kiuose. Jis sako, kad jo 
vizitas dar labiau sustiprins 
draugiškus santykius tarp 
Indijos ir Tarybų Sąjungos.

Morarji R. Desai

mis. Alkis jiems stėri į akis.
Daugiausia tokių bedarbių 

yra New Yorko, Connecti
cut, Pennsylvanijos ir Rhode 
Island valstijose.

Tai žiauru ir neteisinga. 
Nedarbo apdraudos benefitų 
mokėjimas neturėtų nutrūk
ti, kol bedarbis negali susi
rasti darbą. Juk bedarbis 
irgi reikalingas maisto ir 
pastogės. Gal tik vienas ki
tas turi tūkstantį kitą susi
taupęs ir pasidėjęs į banką ir 
galės kovoti su alkiu. Keletą 
metų esant be darbo ir gyve
nant mizerna nedarbo ap
draudos pašalpa, santaupos 
“išgaruoja.”

Kreipimasis 
į Belgrado 
konferenciją

Kaip žinia, North Carolina 
valstijoje yra neteisingai nu
teisti 10 kovotojų prieš rasinį 
diskriminaciją. Jų tarpe ran
dasi ir dvasininkas Rev. Ben 
Chavis. Šiomis dienomis jis 
paskelbė atsišaukimą į Bel
grado konferenciją, kuri 
svarsto Helsinkio konferenci
jos nutarimų vykdymą gyve- 
niman, kurie liečia ir žmo
gaus teises. Rev. Ben Chavis 
prašo konferencijos užtari
mo, nes jų nuteisimas panei
gia darbo žmogaus teises. Jis 
sako, kad jis kalba ir kreipia
si vardu ne tik “Wilmington 
10,” bet visų “milijonų pri
spaustųjų visų politinių kali
nių ir visų rasinės diskrimi
nacijos aukų Jungtinėse 
Amerikos Valstijose.”
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Spalio revoliucijai 60 metų
V. BOVINAS

Šių metų lapkričio 7 dieną sukanka 60 metų nuo 
Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos gimtadienio. Tai 
buvo Rusijos liaudis, Lenino partijos vadovaujama, kuri 
pirmą kartą žmonijos istorijoje laimėjo kovą prieš kapita
lizmo klasinę santvarką, prieš carizmą, žmogaus išnaudoji
mą, tautų pavergimą ir sukūrė socialistinę valstybę. 
Šiandien Spalio revoliucija, nugalėjusi savus ir svetimus 
socializmo priešus, tapo istorine jėga, kuri veda žmoniją iš 
kapitalizmo chaoso, ekonominės krizės į socializmą. Kovo
dama prieš imperializmo valstybių blokadą, visokius 
subversyvius puolimus, jauna Spalio revoliucijos valstybė 
augo ir stiprėjo.

Tarybų Sąjungos valstybėje darbo žmogus tampa 
savininku ir valdytoju tų vertybių, kurias jo darbas 
sukuria. Socialistinė santvarka visiems laikams pašalina 
darbo žmonių išnaudojimą, nedarbą ir skurdą. Tačiau tik 
visu gražumu sužydėjus socializmo kūrybai, iškilo didžiau
sias žmoniškumo priešas—hitlerinis fašizmas. 1941 metais 
su visomis Vokietijos militarizmo jėgomis Hitleris pasalin- 
gai puolė Tarybų Sąjungą. Pasaulio reakcija plojo Hitle
riui, pranašavo socializmo sunaikinimą.

Juk dar prieš 1941 metus hitlerizmas jau buvo okupavęs 
visą eilę kapitalistinių valstybių Europoje. Hitleriniai 
fašistai planavo užkariauti ir valdyti pasaulį. Valstybės, 
kaip Estonija, Latvija, Lietuva ir kitos jau buvo paskirtos 
“didžiosios vokiečių imperijos dalimi.” Tačiau ir ^ioje 
mirtinoje dviejų pasaulių kovoje Spalio revoliucija laimėjo 
ir sustiprėjo. Didvyriška Tarybų Sąjungos liaudies armija, 
vadovaujama Komunistų partijos, apgynė socialistinę 
Tėvynę, išlaisvino Hitlerio okupuotas valstybes ir sunaiki
no hitlerini fašizmą pačiame Berlyne.

Taigi, po istorijoje nuožmiausio II pasaulinio karo, 
socializmas tapo nauja epochą istorijoje. Išlaisvintos 
valstybės iš, hitlerinio fašizmo, kaip tai: Bulgarija, 
Cekoslovakiji Jugoslavija, Lenkija, Rumunija, Demokra
tinė Vokietija atėjo į socializmo statybos rikiuotę. Taip pat 
jau yra socialistinės valstybės Azijos, Afrikos ir Lotynų 
Amerikos žemynuose. Taivis Spalio revoliucijos idealų 
pergalė prieš kapitalistinio imperializmo pasaulį. Žinoma, 
kapitalizmo ideologai bejėgiškai dar šmeižia ir juodina 
socializmo laimėjimus. Jie bando apdrausti darbo žmonių 
klasę nuo socializmo idealų.

JAV PAŽANGIEJI LIETUVIAI APIE SPALĮ [Lietuvos socialdemokratų i išnaudotojišką santvarką. | tė,— karštai, įtaigiai kalbėjo 
■ • - • • apje Spalio revoliucijos at

vertą naują erą žmonijos 
istorijoje, naują—ateities— 
pasaulį be skurdo ir karų.”

Leonas Prūseika straips- 
! Spalio socialistinei revoliuci- ■ nyje apie Spalio revoliuciją, I I’ jai buvo suteikta. [pavadintame “Prisiminkime

. “. . . Ir mūsų revoliucija, i^as dienas audringas, rašo 
ir mūsų pergalė” iapie kita dorą amerikietį

Tokiais rodžiais A Rimbą ' Raimond« Robinsą, kuris re- : akimis mačiauT kokios Jide'- i palS ^abo ^olEos "atė Pet-
lės reikšmės turi Rusijos reikšmę Amerikos darbo Rytojaus diena po

Amerikos lietuviai buvo t-evoliucjja visuose kraštuo- žmonėms, jų tarpe tos šalies j??cla IS lnes revo lucijos per-

[ Raimondas Robinsas nusi
skubino į Smolnį pasikalbėti 
su Leninu . . . Leninas pada
rė jam labai gerą įspūdį.” R. 
Robinsas tapo Tarybų Rusi- 

i įkurs revoliucinę darbininkų . dvasja plačiaiS snvo sparnais mums patinka, mums kalba draugu ir rūpinosi,
' apima visų pasaulį ir rengia i tiesiai į širdis. Mūsų, kairių- ^’ek, .galedamaS ,a*. P^‘l- 

ra' tokių dalykų, kokių dar mes jų socialistų, džiaugsmui ne- , £ in8a8 J ^v0’1u . a „
, nesame matę.” Tai-V. Kap- ’ buvo jokių ribų-prisimena b? sev,ka'ga *. lsgelb®t' Rusl’ 

' ‘ . iją , nes Spalio revoliucija—
pabrėžė L. Prūseika,—nebu
vo koks konspiratyvus suo
kalbis, bet sąmoningų darbi
ninkų, karių ir valstiečių 
veikimas. Jo priešakyje sto
vėjo bolševikai.”
4. “Viską mano gyvenime 

nulėmė Didžiojo Spalio

! partijos atstovybės Ameri- Tomis sunkiomis Rusijos re-
i koje atsišaukimas. Tai pa
tvirtino tolesnė 1917 metų reikalinga viso pasaulio dar-

Amerikos darbo žmonės, ! si ... Juo galingesnis bus! įvykių raida, 
ypač iš Rusijos tautų kilę [ tas revoliucinis Rusijos judė- [ 
ateiviai, visad įdėmiai sekė j jimas, juo greičiau jis persi- j 
Rusijos revoliucinį judėjimą i mes ir į kitas šalis, juo | 
ir jo įvykius. Pakanka prisi- i greičiau įvyks taika, juo dau- * 
minti kad ir 1905-07 metus, : giau iškovos sau teisių darbi- [

! kai amerikiečiai, jų tarpe ■ ninku klasė, juo lengviau įgis ■
JAV pažangieji lietuviai, so-1 sau teisių ir laisvės paverg- • 
cialistai, kiek išgalėdami, tosios tautos, 
materialiai ir morališkai rė-

, mė prieš carizmą kovojusius kviečiami ir raginami viso- se ” Revoliuciniai internacio- pažangiesiems lietuviams. ' 
' 1ąS1JOjvdU U ar ° m*S .išgalėmis palaikyti ir nalistiniai Amerikos lietuvių Spalio revoliucijos ir bolševi-'
Ameriko^buvo^sutikta žinia remtlRusiJ°s revohucijos tę- socia]įstai ne kartą itin pa- kų dekretai giliausiai įsmigo

i . x • i sim.a gilinimą. Tokios re- i brėžė pasaulinį Rusijos revo- į darbo žmonių širdis.
hinciia kuri nuvertė carizmą ! ? nuvers bur . hucijos pobūdi, reikšmę ir. Bolševikų ir Lenino pro-,

-jzuazijos viešpatavimą ir j įtaką. “Rusijos revoliucijos; grama — rašė A. Bimba,
1. “Mes stovime pradžioje

didžiausių atsitikimų” 1 valdžią.
Tuoj pat po Vasario revo- i v ^es žinome Rusijoje—

liucijos Lietuvos socialdemo-j Kapsukas Kovos ;_________ _____ ___ ___
kratų partijos atstovybė : laikraštyje(1917, kovo 30 d.) suko žodžiai, kuriuos visiškai jis tuos Spalio revoliucijos 
Amerikoje (V. Kapsukas, L. ■ tiktai vienintelę tikrai revo- patvirtino 1917 metų Didžioji laikus. Pagaliau mes laimėjo- 
Prūseika, V. Rudaitis) išlei- liucinę darbininkų partiją— socialistinė Spalio revoliuci- me!

ja. ; ... Lapkričio (pagal Rusi-
Ji, kaip galingas istorijos - jos kalendorių Spalio) revo-

L. ANTANAITIS voliucijai dienomis jai buvo

2. “Tegyvuoja didžioji 
Rusijos revoliucija!” 
Amerikoj būdamas—rašė i ~

V. Kapsukas straipsnyje, 3 
; “Amerikos darbininkai ir Ru- ■ 
; sijos revoliucija,”—aš savo

I bininkų pagalba.” Ir ši didi 
! internacionalinė pagalba.

- II -
Socializmo pranašumą ir laimėjimų šaltinį teisingai 

pabrėžia M. Zemianinas savo pranešime Lenino gimtadie
nio minėjimui. Jis pasakė:

“Tačiau kaip besistengtų senojo pasaulio ideologai 
apnuodinti žmonių sąmonę, ateitis istorijoje priklauso 
mūsų revoliucinei ideologijai. Didžiosios marksizmo-leniniz
mo idėjos neįveikiamos.” Todėl, kad: “Mūsų ideologijos 
gyvybingos jėgos šaltinis yra tas, kad ji remiasi tikrai 
moksline teorija, kuri išreiškia giliausius darbo žmonių 
lūkesčius, nurodo, kaip išspręsti žmonijai iškilusias gyvybi
nes problemas. Visiškas ir galutinis žmogaus išnaudojimo, 
nacionalinės priespaudos ir rasinės diskriminacijos likvida
vimas, tautų draugystė ir bendravimas, protingas ir i 
planingas mokslo ir technikos, visų išteklių naudojimas, s 
siekiant kuo geriau patenkinti žmonių materialinius ir 
dvasinius poreikius; demokratijos suklestėjimas, klasinių ; 
skirtumų įveikimas, visapusiškas ir harmoningas asmeny- ■ 
bės vystymas—tokia optimistinė perspektyva, kurią pa
sauliui siūlo komunistai” (“Tiesa,” 1977, balandžio 23).

Tai aišku ir suprantama, tokią perspektyvą šiuo metu , 
realizuoja Tarybų Sąjunga ir kitos socialistinės valstybės. 
Priešingai kapitalizmo sistemoje. Taip, ir čia daug 
“planuojama,” bet kito žmogaus išnaudojimo tikslais. 
Žmogus planuoja savo naudai prieš kitą žmogų, klasė prieš ! 
klasę, tauta prieš tautą. Tokia yra kapitalizmo prigimtis. 
Kol žmogus žmogų galės išnaudoti, savintis kitų sukurtą i 
turtą—tol vyks klasinė kova, žmonių žudynės ir karai.

Socializmo santvarkoje Tarybų Sąjunga tapo išvystytos [ 
industrijos šalis. Visa tai, kas pasiekta pramonėje ir j. 
kultūroje, priklauso jos liaudžiai. Jeigu palyginsime jos i 
priešrevoliucinę ekonomikos būklę, tai 1976 metais jos į 
industrija 65 kartus viršijo 1913 metų produkciją. Tarybų į 
Sąjungoje dabar per pustrečios dienos pagaminama tiek į 
produkcijos, kiek buvo pagaminta per visus 1913 metus. ; 
Darbininkų tikrosios pajamos padidėjo 10 kartų, o j 
valstiečių—14. Prieš Spalio revoliuciją Rusijoje buvo trys 
ketvirtadaliai suaugusių žmonių beraščiai. Dabar Tarybų 
Sąjungoje mokslas visiems prieinamas nemokamai, kuomet ! 
prieš revoliuciją tik turtingųjų klasė galėjo siekti mokslo, i . .« 1 I

Šiuo metu Tarybų Sąjunga yra brandaus socializmo! 
stadijoje. Kitaip sakant, ekonominiai ir idėjiniai subrendo ! 
visuomenė, kuri žengia į tobulesnę, komunistinę formaciją. 
Tai visuomenė, kurioje visiškai išnyksta klasiniai skirtu
mai, stiprėja darbininkų ir inteligentijos idėjinis ir 
moralinis vienalytiškumas. Tai nurodoma ir naujoje 
Tarybų Sąjungos Konstitucijoje, vystoma tobulesnė socia
listinė demokratija. Milijonai darbininkų ir valstiečių 
renkami i ekonomikos ir valstybės valdymo Tarybas. 
Tarptautinės politikos arenoje Tarybų Sąjunga ir kitos 
socialistinės šalys šiuo metu vadovauja ir kovoja už taiką, 
prieš branduolinio karo katastrofišką pavojų.

Prūseika, V. Rudaitis) išlei- kucinę darbininkų partiją 
do atsišaukimą. “Rusijos re-: ^ai yra Rusijos socialdemok- 
voliucija—buvo sakoma ja-Į ratij^, kuri stovi ant tarp- _______
me,—ne pasibaigė, o dar 1 tautinio sociahzm° pamatų ir sūkurys, įsiveržė į visus pa- liuciją mes laikėme ir mūsų 
tiktai prasidėjo. — Dėl to, su kuria išvien dirba mūsų sauiį0 kraštus, jų tarpe į revoliucija, ir mūsų pergale, 
draugai darbininkai ir darbi-1 draugai,—ją i 
ninkės, visi, kuriems rūpi | remti. Tail-----—
darbininkų klasės reikalai I dovaujama partija, 
(...), kuriems tikrai rūpi: Rnsijos proletariatą ir visus ; jėgų Amerikos darbininkų dorieji pažangieji Amerikos 
Rusijos, Lietuvos ir kitų ša- • darbo žmones į socialistinę į klasei,

- lių laisvė, skubinkitės į talką ' revoliuciją. Mes galime ir Į judėjimui.
1 Rusiios revoliuciiai ” ' turime sakė V. Kapsukas, ■ “A VUOAJ VO AVzVV/11 UvlJUA • , ■ ’Į 1 AMI VM kj u* » 1A W ▼ 111 UU • JL. V1Y 1 U X 1 111V 1 1 11 V O | 11U t U V 1 U , IX.U111LA K. Y ¥ U1AAU1U ALI

JAV pažangieji lietuvių į ~remti tiktai tuos tarptauti- j R. Mizara savo atsimini- į žmonių, kaip Džonas Ridas, ! veiklą nauja revoliucine vaga
; veikėjai, kairieji socialistinio i nius socialdemokratus, kurie mų straipsnyje “JAV lietu-! Albertas Risas Viljamsas ■ pasuko Spalio revoliucija,
judėjimo dalyviai ne kartą! kovopa Prieš dabartinę bur- i viai ir Spalio revoliucija,”—L ”
pabrėžė, kad Vasario revo- i žuazijos valdžią ir nori įs- į Amerįką pasiekė lapkričio 8 binsas .. „„„ ____  _ v   o__

i liucija yra gilesnės revoliuci-! teigti Revoliucinę darbininkų ; Kiekvienas galvojau- ; Spalio revoliuciją ir Tarybų ! pažymėjęs A. Bimba,—argi 
i jos pradžia, kurią visomis i valdžią. , tis žmogus suprato, kad po 1 valdžią labai daug reiškė, į bereikia sakyti, kad viską
■ jėgomis reikia tęsti, remti, ! $u socialistine revoliucija, lapkričio 7 dienos pasaulis buvo didelė moralinė para- ■ mano gyvenime nulėmė Di-
tvirtinti. Į tai Amerikos lie-■ su revoliucine darbininkų jau nebebus toks, koks buvo ma, darė įtakos visai Ameri-j džiojo Spalio revoliucija, bol-
tuvių dėmesį savo straips- valdžia Amerikos pažangieji ijgj įOi ...Proletarinė Rusi- kos visuomenei ir taip pat ševikai, Leninas.” Įžymusis
niuose ir kalbose kreipė V. ; lietuvių veikėjai siejo taikos, jos revoliucija, vadovaujama tos šalies lietuviams.
Kapsukas. .... v. - . o______  _____ » __

—“Aišku—rašė jis “Naujo- i viltis ir lūkesčius. Šalin ka- įr taikos, ir duonos, 
į sios gadynės” žurnale (1917, į r41 Šalin tokius karus gim- mės, ir laisvės, i ,_____
i Nr. 3), kad Rusijoj dar tik : dančią kapitalizmo tvarką— klausimus . . . Spalis suteikė liauskaitė pažymėjo, kad ! dėjo politinėje ir mokslinėje

• i • • » • •• • • ' O 4" * I ** Ir 111 o <-* 1 m 11 o ••• • « • «« « > « * • • ——* • - _ _ .prasidėjo revoliucija, ir visų;'---- ------- — ___  ___  «
; mūsų pareiga ją remti . . .[Rusijos revoliucija į „Vakarų , SąVpką . . .
i Visomis savo mintimis, visa ! Europą ir Ameriką “ L
i širdim mes stovime revoliu-: ma viename atsišaukime, i voHucijos susikirto, į žūtbūti- 1 nių ir lėkesčių įsikūnijimas”.

“Naujosios gadynės” redak- - _ _ j; _  13^0
torius K. Vidikas straipsnyje i iistinio ir naujojo—socialist!- mitingą Brooklyne, kuriame Į ją visuomenę” (“Mūsų tiesa,”

dalyvavo lietuvių socialistai' 1919.XII.23 d.).
ir kur kalbėjo Dž. Ridas, Spalio revoliucijos išugdyti 
grįžęs iš Tarybų Rusijos, Amerikos įžymieji revoliu- 
žmogus, parašęs garsiąją cionieriai, gyvenime kovoję 
knygą apie Spalio revoliuciją i ir vykdę tos revoliucijos 
—“Dešimt dienų, kurios su-[idealus, daug padėjo ir JAV 

Žmonės nuš- i lietuvių pažangiajam judėji- 
įdėmiai klausėsi jo mui ir jo dalyviams bręsti ir 

ir melu bei, liepsningo pasakojimo apie augti. “Salia Vinco Mickevi- 
kapitalistai ■ Spąjįp revoliucijos prasmę ir i čiaus—Kapsuko—pažymėjo

Kaul-Kavaliauskaitė, — 
ir Čarlzas 

....  ................. —.............-. .......... -............ ..... -..—; Krambeinas buvo žmonės, 
įrodė, kad Liaudies Seimo tarimas buvo ir yra teisingas, i suvaidinę reikšmingiausią 
Socializmo santvarkoje ekonomiškai, moksliškai ir kultūriš- ; vaidmenį mano gyvenime, 
kai Lietuva išaugo ir suklestėjo. Jos industrinė gamyba 49 | padarę didžiausią įtaką mano 
kartus viršyja 1940 metų gamybą. Pokario metais ! pasaulėžiūros formavimuisi, 
pastatyta daugiau kaip 220 naujų pramonės įmonių. ! suteikę kryptį mano visuo- 
Pagrindiniai pasikeitė ir žemės ūkio produkcija. Virš du meninei veiklai.”
kartu pakilo javų derlius. Darbininkų ir tarnautojų realus Apie tai rašo ir R. Mizara, 
užmokestis pakilo daugiau kaip pusantro karto. O mažme- , pasakodamas apie V. Kapsu- 
ninė prekių apyvarta šiandien 14 kartų didesnė, negu buvo 
1940 metais. Miestuose ir kaimuose 850 tūkstančių 
Lietuvos žmonių gavo naujus butus. Tai faktai, kurie kalba 
patys už save.

Taip ir švietimo, mokslo, kultūros, literatūros ir meno 
sferoje pasiekta milžiniškų laimėjimų. Šiuo metu Tarybų 
Lietuvoje moksleivių yra 10 kartų daugiau, negu jų buvo 
buržuazinės santvarkos laikais. Dabar kas trečias žmogus, 
dirbantis liaudies ūkyje, turi aukštąjį ar vidurinį mokslą, 
išsilavinimą.

Šiais metais Tarybų Lietuvoje buvo renkami deputatai į 
44 rajonų, 92 miestų, 7 miestų rajonų, 538 apylinkių ir 20 
gyvenviečių Tarybas. Viso deputatų (atstovų) išrinkta 
28,275. O kas tie išrinktieji? Iš jų 67 procentus sudaro 
darbininkai ir kolūkiečiai, 48,9 procento—moterys, 43,9 
procento komunistai. Žymėtina, kad visų išrinktųjų ja, kurią įvykdė Rusijos bol- 
deputatų 34 procentai dar nepasiekę 30 metų amžiaus. Tai ševikai, vadovaujami Leni- 
kuri buržuazinė šalis gali pasirodyti su tokia demokratija? no, iš pagrindų sukrėtė ir

Socializmas yra geru pavyzdžiu ir ekonomikoje. Kuomet į pakeitė visą pasaulį, kiekvie- 
kapitalizmo pasaulyje milijonai bedarbių, plinta skurdas, 
vagystės, žmogžudystės, tai socialistinėse šalyse dar 
trūksta darbininkų, eina kova su tais, kurie tiksliai vengia 
darbo. Socialistinėje santvarkoje kiekvienam nemokamas 
mokslas, medicininis aptarnavimas, senatvėje pensijos, 
materialinis aprūpinimas, moksleiviams stipendijos, dau
giavaikėms šeimoms pašalpos. Ir tai visa, kas pasiekta— 
yra Spalio revoliucijos principų realizavimas.

Pažangieji lietuviai džiaugiasi, kad Lietuva, apvalyta nuo 
fašizmo, po socializmo vėliava šiandien yra:

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

“Tarybų Lietuvos Himnas.”

J mes ir turime. Jungtines Amerikos Valsti- o ne vien tik Rusijos darbo 
Tai buvo Lenino va-[ jas> į tos šalies lietuvių žmonių.” Šitaip didžiąją Spa- 

vedusi j gyVenimą. Ji suteikė naujų lio revoliuciją priėmė visi
> Po tokiais Antano Bimbos 

visam pažangiajam žmonės, stoję ginti jos idea-, žodžiais galėtų pasirašyti 
lūs ir revoliucinius pertvar-i daug Amerikos pažangiųjų 

Auroros” šūvių aidai—ra- kymus. Tokių Amerikos |lietuvių, kurių gyvenimą ir

j (Williams), Raimondas Ro- i
> ir kitų, balsas už!

“Perėjus į politinio brendi
mo bei augimo sritį—yra

naujo žmogiško gyvenimo
[veikėjas nurodo, kad “Rusi- 

genialaus Lenino, išsprendė Rašydama apie Dž. Ridą [jos darbininkų įvykdytos re- 
, ir že- įžymi JAV komunistų parti- į voliucijos ir proletariato dik- 

mės, ir laisvės, ir mokslo1 jos veikėja M. Kaul-Kava-! tatūros patyrimas” jam pa

štai kokius obalsius neša žmonijai naują humanizmo “Spalio revoliucija Džonui veikloje spręsti svarbiausius 
Ridui ir tūkstančiams ameri- laiko klausimus. Jų tarpe 

—rašo-1 Dėl Spalio socialistinės re- - kiečių buvo jų idealų, svajo- vieną iš esminių klausimų, 
. , . . i v . „ . “kokiais keliais eidamas pro-

Naujosios gadynės redak- nį mūšį stojo senojo—kapita-: Ji prisimena vieną 1918 m. letariatas gali pastatyti nau-1 cijos pusėje.” To paties žur-!
1 nalo straipsnyje “Naujos rę- i „ _______  __ ____________
į voliucijos ženklai” (1917, Nr. ! Eas Padarys taiką (1917, . nj0—pasaulio jėgos. “Tuojau 
! 3) buvo pažymėta, kad “Ru- Nr. 10), 
; sijos proletariatas eina prie

/ rašytame Spalio i prįeg Tarybų Rusiją—pirmą- 
? revoliucijos išvakarėse, nu-; ją pasaulyje darbininkų ir!

kitos revoliucijos.” Vadinasi, r°dė: Tik darbininkų ir ka- ; valstiečių respubliką—nuro-
1 prie socialistinės revoliuci-Į re*viy diktatūra (. . .) galėtų ^ė A. Bimba knygoje JAV ;
i jos. ; prabilti taikos balsu .. . darbininkų judėjimo istori-
• Amerikos lietuvių kairiųjų Taigi, Amerikos lietuviai • ja,”—sukilo visas kapitalisti- ; krėtė pasaulį.
darbininkų organizacijų kon- buvo paruošti sutikti atei- i nis pasaulis. Ir blokada, ir • čiuvę

! ferencijos Brooklyne 1917 m. 1 nančius naujus istorinius įvy-' ginklo jėga,
IV.1 d. rezoliucijoje sakoma: į kius—socialistinę revoliuciją, f provokacijomis
“Mes matome, kad Rusijos i “Mes stovime pradžioje di-; norėjo sutriuškinti Rusijos jos gyvybinę jėgą. Jis—nu-j M.
revoliucija dar tik prasidėju- i džiausiu atsitikimų”—teigė i revoliuciją ir grąžinti senąją ; rodo M. Kaul-Kavaliauskai- į Džonas Ridas
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Spalio socialistinė revoliucija į Lietuvą atėjo 23 metus j 
vėliau. Pirmuosius Lietuvos žingsnius į socializmą 1918-19 ' 
metais buržuazija su talka svetimų interventų—nuslopino, i 
Tačiau 1940 metais, kai fašistinis d'ktatorius Smetona “per i 
beržyną pabėgo į Berlyną,” Lietuvoje vyko rinkimai ir j 
buvo atkurta socialistinė santvarka. Tiems, kurie dar vis : 
falsifikuoja istorijos faktus, Lietuvos Liaudies Seimo 
Deklaracijoje pasakyta:

“Lietuvos Liaudies Seimas yra įsitikinęs, kad tik 
įstojimas į Tarybų Socialistinių Respublikų sudėtį užtikrins 
Lietuvos valstybės suvenerumą, tikrą pramonės ir žemės ' 
ūkio pakilimą, tikrą tautos kultūros suklestėjimą, visišką s 
medžiaginių ir dvasinių liaudies jėgų išsivystymą.”

Taip kalba istoriniai faktai, kad Lietuvos liaudis 
pasirinko kelią į socializmą. Teisingai tai pasakyta ir mūsų 
gimtinės šalies naujojo himno pirmoje strofoje: .

Tarybinę Lietuvą liaudis sukūrė ■
Už laisvę ir tiesą kovojus ilgai.
Kur Vilnius, kur Nemunas, Baltijos jūra,
Ten mūs miestai, derlingi laukai. ,

i
Tačiau iš istorijos neišdils hitlerinio fašizmo okupacija, j 

kuri 1941 metais vėl pavergė Lietuvą. Hitlerinė okupacija i 
griovė, žudė ir apvogė Lietuvą. Tik didvyriška Tarybinė ! 
Armija 1945 metais išvadavo Lietuvą iš hitlerinio fašizmo, i 
Išvijus hitlerinius okupantus, dar reikėjo ne tik kelti i 
Lietuvą iš griuvėsių, bet ir laimėti klasinę kovą prieš I 
buržuazinės savininkijos liekanas ir miškinius banditus, 
kurie žudė nekaltus Lietuvos tautiečius. Vadinasi, Tarybi
nė Lietuva tik pokario metais galėjo savo jėgas koncen- į 
truoti socializmo statybai.

Buržuazinė Lietuva buvo praradus Vilnių ir vienatinį 
uostą Klaipėdą. Šalis buvo tik agrarinė valstybėlė. 
Didžiuma jos žmonių gyveno po šiaudiniu stogu kaime. 
Miesto darbininkai skurdo, negalėjo gauti darbo. Paskuti
niais buržuazijos valdymo metais (1940) Lietuvos miestuo
se buvo 76 tūkstančiai bedarbių. Kiti darbo ir duonos 
ieškoti emigravo į svetimus pasaulio žemynus. Laikotarpiu 
nuo 1923 iki 1939 metų iš buržuazinės Lietuvos emigravo 
darbo ieškoti apie 80 tūkstančių jaunų vyrų ir moterų.

O kokia yra dabartinė, socialistinė Lietuva? Istorija jau

ko poveikį, kurį jis darė 
gyvendamas Amerikoje 
1916-1917 m.—didžiųjų isto
rinių įvykių sūkuryje, Spalio 
revoliucijos išvakarėse. “V. 
Kapsukas tuomet aiškiai sto
jo Lenino pusėn, ir tai buvo 
labai reikšminga Amerikos 
lietuviu socialistiniame judė- 

' jime. Tai paruošė dirvų ko
munistiniam judėjimui . . .”

Amerikos komunistų parti
ja gimė, formavosi ir brendo 

1 Didžiojo Spalio idėjų povei- 
i kyje ir jų dvasia. Revoliuci-

nos šalies ir kiekvieno žmo
gaus gyvenimą.

L. Antanaitis

New Yorkas. — Gavus iš 
Čekoslovakijos pranešimą, 
kad helikopterio nelaimėje 
žuvo prezidento Gustav Hu- 
sako žmona Vera, Amerikos 
Komunistų Partija pasiuntė 
Husakui užuojautos kable- 
gramą. Vera buvo įžymi so
cialistinėje Čekoslovakijoje 
veikėja.
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SPALIO REVOLIUCIJA IR LIETUVA
miestietis, valstietis ir kt.), 
titulai (kunigaikštis, grafas 
ir kt.) ir piliečių laipsniai 
(patarėjas, asesorius ir kt.) 
panaikinami ir nustatomas 
vienas visiems Lietuvos gy
ventojams vardas—Lietuvos 
Darbininkų ir vargingųjų 
valstiečių respublikos pilie
tis.”

1919 m. kovo 21 d. dekretu 
sulygintos visų Lietuvos ir

1918.XIII.16: visa val
džia—į Lietuvos tarybų ran
kas

1917 metų Spalio socialisti
nės revoliucijos banga netru
ko pasiekti ir Lietuvą, tada 
okupuotą kaizerinės vokiečių 
kariuomenės. Rusijos revo
liucijos pergalė ir pavyzdys 
įkvėpė Lietuvos darbo žmo- j 
nes kilti kovon už Tarybų 
valdžią.

1918 m. gruodžio 16 d. j Baltarusijos tautybių teisės, 
Lietuvos Laikinosios revoliu-' pripažįstamas kalbų lygiatei- 
cinės darbininkų ir vargingų-! siškumas mokykloje, valdy- 
jų valstiečių vyriausybės ma-1 mo aparate ir visuomeninia- 
nifestas paskelbė: “Visa vai- j me gyvenime.
džia pereina į Lietuvos Dar- nių vyriausybių įstatymai, 
bininkų, bežemių ir mažaže- nutarimai ir potvarkiai, apri- 
mių atstovų tarybų rankas.” bojantys tautybių teises pa- 
Taip Spalio revoliucijos įta- į naikinami. Tautybių teisių 
koje 1918 metais įsikūrė Lie-: pažeidėjai ir nacionalinės ne- 
tuvos darbininkų ir valstie-1 santaikos ir neapykantos su- 
čių valstybė. ! kėlėjai—nurodyta šiame de-

Per savo gyvenimo laiką ji į krėtė—yra traukiami atsako- 
vykdė revoliucinius pertvar-1 mybėn visu įstatymų griež- 
kymus visose Lietuvos ūkio; tumu.”
ir kultūros srityse, šitie re-;2. Darbo žmonių gerovei

1 Tarybų valdžios dekretuo- 
! se buvo įtvirtintas didelis 
1 rūpinimasis žmonių darbo, 
; buities, apskritai socialinė
mis gyvenimo sąlygomis. 
Darbo liaudies komisariato 
1919 m. vasario 31 d. dekre
tu įvesta aštuonių valandų 
darbo diena, o neturintiems 

; 18 metų amžiaus—šešių va- 
: landų darbo diena. Dirban
tiems žalingose ir nepalan- 
; kiose sveikatai gamybos ša
kose (pvz., tabako fabrikuo
se) 1919 m. kovo zJO d.

i įsakymu įvesta 7 valandų 
darbo diena. Ypatingos ap
saugos susilaukė paaugliai. 

. 1919 m. kovo 25 d. nutarimu 
buvo uždrausta darbui sam
dyti mažamečius (iki 14 me
tų). Moterims ir abiejų lyčių 
paaugliams, neturintiems 18 
metų, neleidžiama dirbti po- 

. žeminiuose darbuose. Drau- 
; džiama nakties meto darbui ;
naudoti darbininkus, netu
rinčius 16 metų. Visiems i 
abiejų lyčių asmenims (iki 18 
m.) neleidžiama dirbti virš-

voliuciniai aktai buvo išreikš- • 
ti Lietuvos Tarybų valdžios 
dekretais, kurie įstatymais 
pagrindė Lietuvos liaudies' 
valią, įtvirtino komunistų 
partijos ir valstybės vidaus: 
bei užsienio politikos princi-. 
pus.

Pažymint Spalio 60-metį, 
Vilniuje išleistas dokumentui 
rinkinys “Lietuvos Tarybų į 
valdžios dekretai 1918-1919.”: i 
Jie yra labai svarbūs doku-! 
mentai, parodantieji, kokius 
istorinius pertvarkymus pa
darė ir buvo užsimojusi pa
daryti Tarybų valdžia Lietu-1 
voje. Jie akivaizdžiai liudija 
Spalio socialistinės revoliuci
jos ir socializmo jėgą, 
skelbiamų idėjų gilų huma
niškumą.

1. Liaudies nuosavybė, 
piliečių ir nacijų lygybė 

“Laikinoji revoliucinė Lie
tuvos darbininkų ir vargin
gųjų valstiečių valdžia—bu
vo pabrėžta 1918 m. XII.16 ! 
d. manifeste,—“kovos dėl so
cialistinės tvarkos įvykdymo ; normjnįo darbo, išskyrus kai 
Lietuvoje. Siam kilniam kurįuos atvejus ir turint dar- 

tikslui ir buvo skirti tos bįnįnkų organizacijų leidi- 
valdžios dekretai, skelbę so-; mus “Už §ių taisyklių pažei- 
ciahnius-ekonominius, pohti-; dimą_pabrėžiama minėtame 
mus, kultūrinius pertvarky- nutarime-kaltininkai 
mus Lietuvoje, deję socializ
mo pagrindus.

Lietuvos liaudies ir Tarybų 
valdžiosnuosavybe buvo pa- 19I9 m.\a7ario~6d.‘7ran‘eši'- 
skelbti fabrikai, bankai, kiti, me “Visiems darbo žmo- 
pramonės įrenginiai, žemė, nėms“ nurodyta. “Laikinoji 
miškai, vandens ir žemes revoliucinė darbininkų ir val-

Xlsa dvarininkų,^di- stiečių vyriausybė (. . .) 
dziujų ūkininkų, bažnyčių,, ske|bja išlaisvintai Lietuvos 
vienuolynų ir kunigų žeme, darbininkų klasei| taip pat 
su gyvuoju ir negyvuoju in-|miest0 ir kaimo Varguome-i 
ventonumi lygiai ir visi mis- i . . . .. . . .• . j, . , , . 1 nei, kad ji tuojau pat imsis,kai, vandens ir žemes gelmes;. ,. ,. . , , v ;
skelbė Manifestas,-perei-1 gyvendinti visus darbo zmo- 

T . . j u v i mų reikalavimus del sociali-1 na visų Lietuvos darbo zmo-, . ... , .•nio aprūpinimo sutinkamai, mų nuosavybėn (nacionah- j L.. ,., . j j i su darbininkų lozungais: zuojama) ir perduodama1 , m ,. . .. . _ iL- • i • v v . . • 1. Taikyti socialinio apru- iDarbininkų ir mažažemių at- . . x x , , >, , , v. . v7. .. pinimo nuostatus, netekusstovų tarybų žinion. v,c” 1
geležinkeliai, pašto įstaigos, .. r- .... .’. , e . , | 11 • hgos, kūno sužalojimo, inva- ■ 155telegrafo ir telefono tinklai, i ,.j A .f u • i • u i . . . . .: lidumo, senatvės, ifabrikai, bankai ir urminiai i 
sandėliai skelbiami visų Lie- į 
tuvos darbo minių nuosavy-! 
bėn (nacionalizuojami) . . .

1919 m. vasario 18-20 d. j 
Vilniuje, įvykęs Tarybų pir-1 
masis suvažiavimas savo re
zoliucijoje dėl Lietuvos liau
dies ūkio nurodė: “Valdžiai 
perėjus iš kapitalistų eks
ploatatorių rankų į pačių 
darbininkų ir vargingųjų val
stiečių rankas, gamyba šaly
je turi pereiti iš privačių 
rankų į pačių gamintojų, į 
valstybės rankas.” 

Lietuvos Tarybų valdžios 
įstatymais buvo panaikinti 
luomai ir laipsniai. 1919 m. 
kovo 4 d. dekretas paskelbė, 
jog “visi ligi šiol Lietuvoje 
buvę luomai ir piliečių skir
stymas luomais, vienų luomų 
pirmenybės,. kitų suvaržy
mai, luominės organizacijos 
ir įstaigos, lygiai kaip ir 
įvairūs piliečių laipsniai, pa
naikinami. Visi skiriamieji 
vardai (bajoras, pirklys,

per-
duodami revoliuciniam teis-• M mui.

Darbo liaudies komisariato

) akivaizdžiai parodė Švietimo • .
I Komisariato nutarimas (1919 i Lietuvių tautos

.. n , ... . ... !„JW>VO 16 -i'lel pre™’os i sūnūs ir dukros,cios. Dekrete del visų ikimo- į paskyrimo įžymiajam hetu- i ’
kyklinio amžiaus vaikų auk- ivių kalbininkui ir pedagogui gyvenantys 
Įėjimo įstaigų (1919 m. kovo I Jonui Jablonskiui. Jam buvo ! p » > |
24 d.) tos įstaigos (prieglau- paskirta 3600 rublių metinės Svetimose Šalyse, 
dos, darželiai ir kt.) perduo- algos, pradedant nuo 1917 ;
tos Švietimo liaudies komisą- i m. gegužės 1 d., kad galėtų , 
riato žinion, jo išlaikomos ir (toliau dirbti pradėtą darbą, 
kontroliuojamos. Visi valsty- j ir išduota jo šeimai vienkar- 
biniai organai, kurie rūpinosi i tinė 6200 rublių pašalpa, 
maistu, drabužiais, avalyne, 
kuru ir kitų gėrybių skirsty
mu, visų pirma visu tuo turi 

! aprūpinti vaikų ikimokykli- 
i nes įstaigas.
i Eilė Tarybų valdžios dek
retų buvo skirta kultūros ir 

Visi ankstes- 'meno vertybių globai ir ap
saugai. 1919 m. vasario 5 d. 
i vyriausybės nutarime pa- 
j brėžta, kad kultūros ir meno 
) turtai “dabar priklauso (...) 
; visiems Lietuvos revoliuci
niams darbo žmonėms,” kad 

i be jų “neatstatysi iš senojo 
' pasaulio griuvėsių socialisti- 
! nės kultūros rūmo.”

Socialistinės kultūros kūri- 
! mo interesais Lietuvos tary
binė vyriausybė ėmėsi kaup
ti ir saugoti kultūros verty
bes. 1919 m. vasario 5 d. 
dekretu ji paskelbė, kad 
“žmonijos genijų minties kū- : 
riniai negali būti atskirų 
žmonių minioms” ir todėl; 
nusprendė: “1. visus M. K. ! 
Čiurlionio dailės, muzikos ir i 
literatūros kūrinius, vis tiek į 
kieno rankose jie būtų, ati
duoti Lietuvos darbo žmo
nėms, ir tuo padaryti pradžią 
Lietuvos Valstybiniam dailės 
muziejui, 2. valstybės lė- 

įšoms aprūpinti negalinčius 
dirbti dailininko šeimynos 

i narius tol, kol jie to aprūpi
nimo bus reikalingi.” Šį var- 

; gingųjų valstiečių valdžios 
pirmininkas V. Mickevičius- 

! Kapsukas, Švietimo liaudies 
komisaras V. Biržiška, Vai

zdžios reikalų valdytojas V. 
) Požėla.

Revoliucinė valdžia priėmė 
I taip pat dekretus dėl Lietu- 
: vos valstybinio dailės muzie
jaus įkūrimo (1919 m. vasa- 
. rio 5 d.), dėl Vilniaus univer- 
: siteto atidarymo (1919 m. 
i kovo 13 d.), dėl archyvų 
; centralizavimo, dėl valstybi- 
I nio simfoninio orkestro įstei- 
i gimo ir kt. Tie valstybės! cjaiistinėS revoliucijos vadas 
I aktai .rpde’ u kokĮ ypatmgą, draugas Leninas,“

I 4. Broliška pagalba
) Paskelbti Tarybų dekretai 
; buvo įgyvendinami praktiko
je. Reikia atminti, kad jauna 
Respublika kūrėsi ypatingai 
sunkiomis sąlygomis. Ji tu
rėjo su ginklu grumtis prieš 
vietinę buržuaziją ir užsienio 
interventus, krauju iškovoti 

^savo gyvenimo teisę. Bet 
: nežiūrint įvairiausių sunku- 
:mų, Tarybų valdžia Lietuvo
je 1918-1919 m. sugebėjo I
Į nemaža reikšmingo nuveikti 
'darbo žmonių labui. Ką ji 
skelbė dekretais, tą parėmė 
darbais ir praktika.

1 Lietuvos revoliucinės vy
riausybės Manifeste (1918. 
XII. 16 d.) buvo skelbiama:

i “Mes nebe vieni . . . Mums į 
talką eina keliantis revoliuci
nio sukilimo vėliavą viso pa
saulio proletariatas. Mums

i užtikrinta visokeriopa darbi- 
; ninku ir valstiečių Tarybų 
' Rusijos parama.” Iš tiesų, 
' įkurta Tarybų Lietuva buvo 
pripažinta V. Lenino pasira-

i šytu Tarybų Rusijos Liau- 
i dies Komisarų Tarybos 1918 
i m. gruodžio 22 d. dekretu.

“Iš išvaduoto Vilniaus Lie- 
: tuvos Laikinoji darbininkų ir 
i valstiečių vyriausybė—sako-
• ma 1919 m. vasario 11 d. 
sveikinimo telegramoje V.

i Leninui, —siunčia Rusijos 
I Socialistinei Respublikai sa
vo nuoširdų sveikinimą ir 
dėkoją uz tą brolišką pagal- 

. bą, kurią suteikė darbininkų 
į ir valstiečių Rusija Lietuvos 
I proletariatui ir vargingajai 
valstietijai. Mes esame tvir-

i tai įsitikinę, kad Lietuvos 
i proletariatas kovoje už savo 
i išsivadavimą eis petys į petj
* su Rusijos ir viso pasaulio 
l proletariatu. Tegyvuoja bro
liška Rusijos Socialistinė Fe-
i deratyvinė Tarybų Respubli- 
i ka! Tegyvuoja pasulinės so-

I Į UŽTARNAUTĄ POILSĮ 
; Vilniaus Kurčiųjų mokyk
los—internato pedagogų ko-1 
lektyvas iškilmingai išleido į i

i) užtarnautą poilsį surdopeda- j 
gogą Bronių Jauniškį. Vete-1 
ranas mokytoju išdirbo 33 
metus, tame tarpe su kurč
nebyliais—21. Ilgą laiką 
Kurčiųjų mokyklai—interna-

; tui vadovavo, būdamas jos 
direktoriumi. Kėlė mokytojų ;

, dėmesį Tarybų valdžia skyrė j Istorija patvirtino šiame 
, menui: “nieko nelaukus rei-; sveikinime išreikštus įsitiki- 
j kia padaryti bus sakoma ; nįmus Lietuvos darbo žmo- 
į 1919 m. vasario 5 d. dekrete, | nės, kovodami už savo išsi.
• ad visos Lietuvos darbo, vadavimą, uz Tarybų val- 
; žmonių minios kuo lengviau-; džios atkūrimą Lietuvoje,
šiai prie jo prieitų. iėjo petys į petį su Tarybų

• Jauna Lietuvos Tarybų , Sąjunga, jautė jos brolišką 
Respublika reme lietuvių m-. pararną. Tą kovą įkvėpė ir

i teligentiją, įžymius jos vei’iskatino Spalio socialistinės 
kėjus, rūpindamasi jų gyve- i revoiįucjjos jr Tarybų Sąjun- 
nimo sąlygomis ir darbu. Tai į g0S paVyzdySt A. Juknėnas

[Pabaiga iš 1 pusi.]
mo praktikoje išraišką. Pasi
dairykime po Tarybų Lietu
vos rajonus, miestus ir lau
kus! Ar atpažins tautietis,! 
prieš kelias dešimtis metų daid)0 rneistriškumą. stiprino 
palikęs Uteną, Alytų, Plun-į mokįnių auklėjamąjį darbą, 
gę, Panevežų, Mažeikius,) jįs pasjrdpino, kad būtų pa- 
Kapsuką ir kt. Lietuyosj SĮaĮyįį mokyklai—internatui i 
miestus ir rajonus. Ne. Jauj nauj, rdmai, kuriuose dabar 
nekalbu apie Vilnių, Kauną,j vaikai mokosi erdviose klasė- 
Klaipedą ir Šiaulius, o V- •

Imkime, kad ir Uteną! Ciaj Vilniaus kurčnebyliai vai-) 
didžiulės pramonės įmonės, kai buvo pradėti mokyti 1805 
tokios kaip didžiausias Pa- metais mokytojo A. Zigmun- 
baltijyje trikotažo fabrikas, 
Alaus kombinatas, pieno mil
telių gamykla, dizeliniu va
riklių remonto gamykla ir kt. 
neregėtai išaugino šį AukšĮ- dopedagogikos 
taitijos miestelį į naują mo- dalyvavo leidžiant kurčnia- 
dernišką miestą. Platusis ge(- byliams vaikams vadovėlius, 
ležinkelis sujungė jį su visą paruošė 
Lietuva. Gyventojų skaičių- “Žvaigždutė, 
mi, palyginus su buržuazinių 1967 metais. Mokykloje buvo 
laikų Utena, ji išaugusi dali- suorganizavęs Lėlių teatrą, 
giau negu keturis kartu$. kurio spektakliams pats rašė 
Tas pats atsitiko su Alytauš, 
Plungės, Panevėžio ir kt. 
Tarybų Lietuvos miestais: 
juose išaugo didžiuliai pra
monės įmonių korpusai ir 
daugiaaukščių gyvenamų n^- 
mų kvartalai. Dabar Tarybų metodininkus, mokslininkus. ; žoji paslaptis. 
Lietuvoje per savaitę paga-) Nemažai energijos skyrė biauja ir “Laisvėje.” Jo kū- 
minama pramonės produkėi- LTSR nusipelnusiems meno ) ryba išversta į 14 broliškų 
jos tiek, kiek jos buvo paga- kolektyvui berniukų chorui j respublikų ir užsienio šalių 
minama per ištisus 1940 me-! “Ąžuoliukas, 
tus.

Neatsilieka ir socialistiijiis 1 ansambliui “Menuetas.” Api- 
Lietuvos žemės ūkis: grūdi- bendrindamas savo darbą, ta 13 Jauniškio leidinių ir 
nių kultūrų derlius Tarybų Jšleido metodinę studiją velnių kolekcijos parodėlė, 
valdžios metais padvigubėjo, “Ąžuoliukas.” i Mokytojas B. Petruškevičius
o gyvulininkystės produkci
jos gamyba išaugo 2,5 karto, 
išaugusi Tarybų Lietuvos 
žmonių išsilavinimo ir kultū
ros lygį rodo kad ir šie 
pavyzdžiai: kiekviena šeima 
vidutiniškai prenumeruoji 7 
egz. laikraščių ir žurnalų, 
respublikoje veikia 16 tūkst. 
meno saviveiklos kolektyjvų, 
kuriuose susibūrę 320 tūkst. 
saviveiklininkų, Tarybų Lie
tuvos meno draugija jungia 
apie 2000 narių-menininkų. 
Jeigu per 20 burž. viešpąta- ) 
vimo metų aukštuosius 
mokslus Lietuvoje baigė 4 
tūkst. žmonių, tai tarybiniais agre;sijos padarinių likvidavimą, už teisingą taiką visoms

Artimųjų Rytų valstybėms ir tautoms, prieš imperialistų 
kišimąsi į arabų šalių vidaus reikalus!

Testiprėja ir tesivysto Tarybų Sąjungos ir arabų šalių 
tautų draugystė ir bendradarbiavimas!

Europos šalių tautos! Atkakliai siekite, kad būtų visiškai 
įgyvendintas Visos Europos pasitarimo Baigiamasis aktas, 
kad Europa būtų paversta taikos, saugumo, bendradarbia
vimo ir socialinės pažangos žemynu!

Karštai sveikiname Kipro liaudį, pasiaukojamai ginančią 
savo nepriklausomybę nuo imperialistų kėslų!

Pasaulio tautos! Reikalaukite išvesti visą užsienio 
kariuomenę iš Kipro teritorijos, gerbti jo suverenumą ir 
teritorinį vientisumą!

Karštai sveikiname Portugalijos darbininkų klasę, komu
nistus, visus darbo žmones, pasiaukoiamai kovojančius už 
demokratinių iškovojimų išsaugojimą ir stiprinimą, už 
laisvą ir nepriklausomą savo šalies vy tymąsi!

Karštai sveikiname Ispanijos darbir inkų klasę, komunis
tus, visas pažangias, as jėgas, kovojančias už demokratinį 
savo šalies atsinaujinimą, už jos laisvą ir nepriklausomą 
vystymąsi!

Azijos šalių ta^ js! Kovokite, 1 d stiprėtų taika, 
bendradarbiavimas ir geros kaimynystės santykiai, kad 
bendromis žemyno valstybių pastangomis Azijoje bųtų 
užtikrintas saugumas!

Pasaulio tautos! Kovokite už gilesnį tarptautinio įtempi
mo mažinimą, kad jis apimtų visus žemynus! Demaskuokite 
agresijos, revanšizmo ir reakcijos jėgų— taikos ir tautų 
saugumo priešų—pinkles!

Pasaulio tautos! Siekite, kad jėgos nenaudojimas taptų 
įstatymu tarptautiniuose santykiuose, o branduolinis gink
las būtų uždraustas visiems laikams! Stiprinkite kovą už 
ginklavimosi varžybų nutraukimą, už visuotinį ir visišką 
nusiginklavimą!

Pasaulio tautos! Ryžtingai stokite prieš neutroninės 
bombos gamybą! Kurti ir gaminti naujų rūšių masinio 
naikinimo ginklą turi būti uždrausta!

Tegyvuoja Tarybų Sąjungos lenininė užsienio politika— 
aplankyti Tarybų i taikos ir tautų draugystės, visų jėgų, kovojančių prieš 

imperializmą, reakciją ir karą, susitelkimo politika!
Tegul triumfuoja TSKP XXV suvažiavimo parengtas 

tolesnės kovos už taiką ir tarptautinį bendradarbiavimą, už 
tautų laisvę ir nepriklausomybę programa!

Tegyvuoja mūsų didžioji 
Respublikų Sąjunga!

Su marksizmo-leninizmo 
vadovaujami,—pirmyn, į 
pergales!

Dailininko B. Uoginto drau
giškas B. Jauniškio šaržas.

Šalia tiesioginio darbo B. 
Jauniškis yra žinomas visuo
menininkas. Būdamas švieti
mo darbuotojų profsąjungos 
prezidiumo narys, ilgus me-

to. B. Jauniškis surinko mo
kyklos istorijos medžiagą ir, 
ja remdamasis, įsteigė mu- tus vadovavo Vilniaus miesto 
ziejų. Nemažai jis rašė sur- 

klausimais,
pedagogų kultūrinei veiklai, 
prie LTSR Ateizmo muzie
jaus suorganizavo Ateistų 
klubą “Ave, vita!” ir jam 
vadovavo, priklausė sostinėselementorių 

kuri išleista tradicijų koordinavimo komi
sijai. Dabar yra Vilniaus 
Liaudies universiteto Mate
rialistinės pasaulėžiūros fa
kulteto dekanas, “Žinijos” ir 
Knygų bičiulių lektorius. Be 
to yra išleidęs keletą kny
gų—“Žmonės su abitais,“ 
“Misionieriai tarp indėnų,” 
“Vienulis ir tikėjimas,” “Ma-

Bendradar-

pjeses. -
Kurj laiką B. Jauniškis 

vadovavo Respublikiniams 
mokytojų namams. Prie Mo
kytojų namų subūrė akty
viausius sostinės pedagogus, ]

agitbrigadaiĮ kalbas: lenkų, vokiečių, kinų 
: “Trintukas” ir estradiniam j ir kitas.

Vakaro metu buvo suruoš-

Tarybų sąjungos Komunistų 
Partijos šūkiai. . .

IPabaiga iš 1 pusi.)
Visų šalių komunistai ir darbo žmonės! Aktyviai 

įsijunkite į kovą už tai, kad būtų nutrauktas teroras ir 
represijos!

Laisvę imperializmo ir reakcijos kaliniams!
Broliškai sveikiname Čilės darbininkų klasę, visus darbo 

žmones ir demokratus, narsiai kovojančius prieš fašistinę 
reakciją!

Pasaulio tautos! Stiprinkite solidarumą su Čilės patrio
tais!

Laisvę visiems fašistinės chuntos kaliniams!
Pasaulio tautos! Atkakliau kovokite už visišką Izraelio

LTSR nusipelniusiems: meno 
tūkst. Mokslo darbuotojų ) 
skaičius buržuazijos valdymo 
laikais siekė vos 600 žm., tai 
dabar jau apie 13 tūkst.

Ar bereikia dar svaresnių 
įrodymų, kad supratus, kiek 
daug lietuvių tautai atnešė 
Didysis Spalis, aukštai iškė- Į 
lęs tarybinių tautų ir lenini
nės nacionalinės politikos vė- 

Tiltas j visus kontinentus u Dužiosios sPaii0 so^isti-; 
Vakaro sutemos gaubia pa- ; tapo sporto atskyrininkais, Rės revoliucijos 60-metį visos 

vilnio kalvas, viens po kito i meistrais. Sporto meistrai Tarybų Sąjungos tautos, jų 
pmunv *iumou«uuo, ; Antakalnyje šviesas gesina ! matematikė V. Valaskevičiū- tarpe ir lietuvių tauta, sutin-

* darbinvumo visais atveiais i Oaugiaauksciai namai.. Dieną) tė, fizikai E. Kuokstis, P. ka pradėjus veikti naujai 
’ 'čia—Studentų miestelio | Mikulskis ir kiti ne kartą TarybųSąjungosKonstituci- 

motinys- i m°kymo korpuso paskutinio- gynė respublikos garbę są- jai. Ji skelbia: “Tarybų Są- 
- I v « I r 4- w 1 * * * 1 . * 1 .... J A *  /'Y' ZA VA ill ZA Zi 111 I X T 1 *1 4 1 O 1 C1 1x111 tės, našlystės ir našlaitystės, : aukšto atsiveria plati pa- ■ junginėse bei tarptautinėse jungos piliečių lygiateisisku- 

taip pat nedarbo atvejais. norama. Dabar gi pritemdy-) varžybose. 1--- -------------------------- -
2. Visos socialinio ąprūpi- ^ame kambaryje jaukiai švie-_________________________________ Universiteto Radijo sporto 

nimo išlaidos uždedamos ' prietaisų skales, žybčioja sekcijos vadovas R. Rakaus- 
‘ _________ i lempos. Kartas nuo karto kas supažindina su aktyviais

3. Darbingumo netekimo ^y^ pertraukia eterio triuks- ■ radijo mėgėjais L. Gaspera-, 

mažiausiai viso uždar- ' viausių Lietuvoje Vilniaus Į licium ir kitais, kurie kan-:
I Valstybinio V. Kapsuko uni-! triai “šukuoja” eterį. i
: versite to radijo mėgėjų sek- • Universiteto kolektyvinės 1 
j cija. i radijo stoties šaukinys pla- • jant

Šios sekcijos, įsikūrusios i čiai žinomas. Užmegsta de- 
, narių i šimtys tūkstančių radijo ry- 

' šių su kolegomis iš daugiau 
kaip pusantro šimto šalių.

Gęsta Vilniaus žiburiai. 
Tik paskutiniame dau
giaaukščio pastato aukšte 
dirba universiteto trumpa- 
bangininkai, tiesdami nema
tomus tiltus į visus kontinen
tus.

Vilniaus V. Kapsuko uni
versiteto radijo mėgėjų sek
cijos trumpabangininkai P. 
Šlyžius, R. Kevličius ir G. 
Misiūnas prie radijo stoties.

A. Norvaišas

įmonininkams.

ir nedarbo atvejais atlygini- 1 rnas. Čia dirba viena akty-| vicium, K. Sutkumi, R. Kov-: 
mas—i_______  __ _____
bio dydžio.”
3. Kultūros turtai —liaudžiai

Lietuvos Tarybų valdžia! V
ypatingą rūpestį rodė liau- į prieš šešiolika metų, 1
dies švietimo ir kultūros vys- J Sąraše-ir naujokas pama
tymui, meno ir kultūros ver- į kursis, ir solidus žilstelėjęs
tybių apsaugai, jų skleidi
mui.

Vyriausybės dekrete (1919 
m. kovo 24 d.) dėl mokyklų 
reorganizavimo nurodyta, 
kad visos privatinės moky
klos pereina į valstybės ran
kas, ir mokslas jose nemoka
mas. Vaikai nuo 8 iki 17 
metų privalo lankyti mokyk
lą, ir už tai atsakingi tėvai 
arba globėjai. Mokykloje mo
kama gimtąja vaikų kalba. 
Mokykla atskirta nuo bažny-

docentas. Dabar darbo ypač 
daug. Prasidėjus naujiesiems 
mokslo metams, radijo mė
gėjų būrį papildė nauji na
riai, kuriuos reikia supažin
dinti ne vien su naujausia 
technika, bet ir su kolektyvo 
tradicijomis, istorija.

Didelis būrys studentų bei 
dėstytojų per šešiolika metų 
susipažino ir visam gyveni
mui pamėgo paslaptingą ir 
viliojantį radijo pasaulį. Ne
mažai buvusių sekcijos narių

mas užtikrinamas visose eko
nominio, politinio-socialinio 
ir kultūrinio gyvenimo srity
se.” Visa lietuvių tautos isto
rija ir jos dabartinė pažanga 
rodo, kad tik tvarkant savo ! 
gyvenimą pagal tarybinės i 
konstitucijos gaires, kad tik : 
komunistų partijai vadovau- i

, lietuvių tauta sėkmin- 1 
gai "gali kurti laimingiausią į 
pasaulyje ateitį, vadinamą; 
komunistine.

Baigdamas, noriu palinkėti | 
visiems geros valios tautie- ! 

| čiams išeivijoje nenutraukti i 
1 ryčių su savo broliais, gyve- į 
nančiais ant Nemuno krantų, ' 
dažniau
Lietuvą ir savo akimis pažiū- j 
rėti, kaip gyvena jos žmo
nės. Tie ryšiai sustiprins Jus 
dvasiniai, padės išlaikyti tau
tišką charakterį ir kultūrą, 
grūdins gyvenimo kovoje.

“Tėviškės” draugijos 
prezidiumo pirmininkas

1 P. Petronis

Tėvynė—Tarybų Socialistinių

vėliava, Komunistų partijos 
naujas komunizmo statybos

i
/
/



4-TAS PUSLAPIS LAISVĖ PENKTADIENIS, LAPKRIČIO | NOVEMBER) 4,1977

Jų vardai gyvuos amžiuose
[Laiškas iš Vilniaus]

Memorialinis akmuo Jono Jablonskio gimtinėje — Kubilėli- 
nose [Šakių rajone]

Neseniai “Minties" leidyk
los rūpesčiu išėjo aplankas 
“Lietuvos rašytojų memoria
linės vietos.” Jame 13 atvi
ručių, kuriose atvaizduoti 
eilės rašytojų paminklai bei 
įamžinimai jų gimtinėse arba 
gyventose vietose. Tai—V. 
Grybo sukurtas Simano Dau
kanto paminklas Papilėje; J. 
Mikėno darbo Petro Cvirkos 
paminklas Vilniuje; Dionizo 
Poškos “Baublys” su neseniai 
įrengtu jo apsauginiu stikli
niu gaubtu; stogastulpis prie 
Jono Biliūno gimtojo namo 
Niūronyse, Anykščių rajone; 
Salomėjos Nėries memoriali
nis muziejus Kauno Palemo
ne; namas Kaune, kuriame 
gyveno Vytautas Montvila; 
paminklinis akmuo su gorel- 
jefu Vinco Kudirkos gimtinė
je Paežerių kaime Vilka viš- 
kio rajone; Vinco Krėvės- 
Mickevičiaus medyje skap
tuotas bareljefas jo gimtinė
je Subartonyse, Varėnos ra
jone; namas Kaune, Alekso
to gatvėje, kuriame gyveno 
T. Tumas-Vaižgantas; pa
minklinis akmuo su goreljefu 
Juliaus Janonio gimtinėje 
Beržinių kaime, Biržų rajo
ne; Balio Sruogos tėviškė 
Baibokuose, Biržų rajone; 
Jono Mačiulio-Maironio atka- 
pinis goreljefas ir paminklinė 
lenta Kauno bazilikos sieno
je; Žemaitės paminklinė len
ta su P. Rimšos darbo barel
jefu ant jos kapo Kapsuke.

Be to, aplanko viršeliuose 
atvaizduotas namas su pa
minkline lenta Vilniuje, ku
riame gimė Liudas Gira, An
tano Vienuolio-Žukausko me
morialinis muziejus Anykš
čiuose, namas Paragių kai
me, Akmenės rajone, kuria
me gyveno Sovija Pšibiliaus
kienė ir jos sesuo Marija 
Lastauskienė, rašiusios Laz
dynų Pelėdos slapyvarde.

Žinoma, tas aplankas at
vaizduoja tik nedidelę dalį 
Lietuvos rašytojų, tuo labiau 
kitų meno ir mokslo darbuo
tojų memorialines vietas. O 
jų ypatingai daug įkurta ta
rybinės santvarkos metais. 
Sunku būtų viską detaliai 
išvardinti, tad paminėsiu čia 
tik kai kuriuos duomenis.

Vietoje kuklaus eksponatų 
rinkinio buvusiuose Maironio 
namuose dabar ten išaugo 
platus ir išsamus Literatūros 
muziejus Kaune. Priešais tą 
muziejų pastatytas G. Jaku- 
bonio darbo įspūdingas Mai
ronio paminklas.

Neseniai Kaune atidarytas 
didelis Miko ir Kipro Pe
trauskų muziejus buvusiuose

jų namuose. Name, kuriame 
gyveno Vilniuje Antanas 
Venclova, steigiamas Vil
niaus rašytojų muziejus. Pla
čiai įamžintas M. K. Čiurlio
nio atminimas—Druskinin
kuose pastatytas originalus 

| V. Vildžiūno darbo pamink- 
I las, o jo gimtajame name 

■ įrengtas muziejus, ties ku- 
I riuo stovi M. K. Čiurlionio 
marmurinis biustas (K. Šva
žo darbo). Be to, kelyje nuo 
Varėnos iki Druskininkų 
Čiurlionio garbęi pastatyti 27 
stogastulpiai.

Senojo Donelaičio garbei 
Vilniaus universiteto rūmų 
nišoje pastatytas K, Bagdo
no darbo paminklas, o kitas 
jo paminklas atidengtas Klai
pėdoje. Donelaičio gimtinėje, 

i buvusiame Tolminkiemyje, 
'Kaliningrado srityje, prie 
j bažnytėles prikalta paminkli- 
Įnė lenta. B. Bučo darbo 
I Salomėjos Nėries statula pa- 
į statyta ant jos kapo Kaune, 
'o Vilniuje, ties jos vardo 
I vidurine mokykla—V. Vil- 
i džiūno sukurtas jos pamin
klas. J. Aleksandravičiaus 
sukurtas Žemaitės paminklas 
vaizduoja ją Vilniuje, kur ji 
eilę metų gyveno ir dirbo. 
Ties Anykščiais, kur ant 
kalno palaidotas Jonas Biliū
nas, iškilęs aukštas obelis
kas.

Daug įkurta memorialų 
įvairiems rašytojams, meno 
bei mokslo veikėjams. Sijo
tuose ne tik Baublys stovi, 
bet ten veikia ir D. Poškos 
muziejus. Paminkliniais ak
menimis pažymėtos V. Pieta
rio, J. Jabonskio, Salomėjos 
Nėries gimtinas. Kaune įkur
tas P. Cvirkos memorialinis 
muziejus, o KLANGIUOSE, 
Jurbarko rajone muziejus 
veikia jo gimtoje trobelėje. 
Ušnėnuose, Kelmės rajone,

Memorialinė lenta Bitėnuo
se, kur gimė, gyveno ir 
spaustuvę įrengė žinomas 
tautinio judėjimo veikėjas 
Martynas Jankus.

įrengtas Povilo Višinskio me
morialinis muziejus. Tokie 
pat muziejai įkurti Bukantė
je, Plungės rajone, kur gimė 
Žemaitė, Teofilio Tilvyčio 
gimtinėje, Tauragnuose, 
Utenos rajone, skulptoriaus 
B. Pundziaus gimtinėje Pie
vėnuose, Mažeikių rajone, 
skulptoriaus V. Grybo buvu
sioje dirbtuvėje Jurbarke, 
Martyno Jankaus gimtinėje 
Bitėnuose, kur jis gyveno ir 
įrengė spaustuvę, Rojuje, 
Ignalinos rajone, kur darba
vosi įžymus botanikas A. 
Hrebnickis.

Visa eilė mokyklų pavadin
ta rašytojų bei kitų įžymių 
veikėjų vardu. Paminklinėse 
lentos prikaltos prie namų, 
kuriuose gyveno Žemaitė, V. 
Mykolaitis-Putinas, A. Venc
lova, A. Gudaitis-Guzevičius, 
A. Gricius, J. Šimkus ir eilė 
kitų literatūros ir meno bei 
mokslo veikėjų. Čia pažymė
jau tik tos srities veikėjus, 
bet dar daug tektų rašyti, jei 
norėčiau išskaičiuoti pamink
lus ir memorialinius objek
tus, kuriais atžymėti įžymus 
revoliucionieriai ir kovotojai 
už Lietuvos liaudies laisvę.

Tarybų Lietuva ne tik rū
pinasi kultūros, meno bei 
mokslo plitimu, bet ir neuž
miršta tų žmonių, kurie vei
kė liaudies gerovės naudai.

J. Palemonas

Leonas Prūseika

Lapkričio 10-ąją sukanka 
90 metų, kai gimė (1887 m.) 
Leonas Prūseika, revoliuci
nio judėjimo Lietuvoje daly
vis, JAV pažangiųjų lietuvių 
veikėjas, žurnalistas.

1907 m. jis baigė Liepojos 
gimnaziją, vėliau mokėsi Pe
terburgo universiteto teisės 
fakultete. 1906 m. L. Prū
seika įstojo į LDSP, bendra
darbiavo laikraštyje “Naujoji 
gadynė,” buvo socialdemo
kratų studentų kuopelės sek
retorius. 1909 m. suimtas, 
kalėjo Suvalkų kalėjime, kur 
jam didelę įtaką padarė V. 
Kapsukas. 1910 m. jis nu
teistas ištremti iki gyvos 
galvos į Sibirą. 1911 m. iš 
Sibiro pabėgo ir išvažiavo į 
Ameriką.

1912 metais L. Prūseika 
Bostone pradėjo dirbti “Lais
vės” redakcijoje, netrukus 
tapo pagrindiniu jos redakto
riumi. Jis buvo vienas popu
liariausių JAy pažangiųjų 
lietuvių veikėjų, daug dirbo 
lietuvių socialistų sąjungoje.

1915 m. L. Prūseika su 
bendraminčiais įkūrė Ameri
kos lietuvių darbininkų lite
ratūros draugiją.

Nuo 1919 m. jis—JAV 
Komunistų partijos narys, 
nuo 1926 m., išskyrus kele- 
rių metų pertrauką, vienas iš 
dienraščio “Vilnis” redakto
rių.

1949 m., makartizmo me
tais Čikagoje buvo kalina
mas, vėliau jam uždrausta 
sakyti kalbas kitose JAV 
vietose.

Savo knygose ir straips
niuose L. Prūseika propaga
vo Spalio revoliucijos, mark- 
sizmo-leninizmę idėjas, rėmė 
Lietuvos darboMmonių revo
liucinį judėjimą, demaskuo
davo įvairius antitarybinius 
ir antikomunistinius šmeiž
tus, gynė taiką ir demokrati
jų.

Mirė L. Prūseika 1961 m. 
Čikagoje.

“Laikas ir įvykiai”

LAISVĖS REIKALAI
VAJUS PRASIDĖJO RUGSĖJO 1 D. 

IR BAIGSIS LAPKRIČIO 30 D.
Ši ataskaita įima mus pasiekusius laiškus nuo spalio 12 d. 

iki spalio 25 d. pabaigos.
KONTESTANTŲ STOVIS

Punktai 
Miami, Fla.—V. Bovinas ir N. lešmantienė............. .  .3228
New Yorkas—N. Ventienė ir A. Mitchell...................... 3110
P. Alekna—LLD 45 kp. St. Petersburg, Fla.................. 2624
Connecticut vajininkai. .................... 2061
Montreal, Canada—vajininkai..........................................1642
Detroit, Mich.—Stefanija Masytė....................................1450
Worcester, Mass.—J. Petkūnas......................................1436
LLD 153 ir 198 kuopos, San Francisco—Oakland,

Cal.—V. Sutkienė ir V. Taraškienė.....................   .1252
Toronto, Ont., Canada..................................................... 1181
A. Račkauskienė ir M. Sametis—Haverhill, Mass. . . .1178 
S. Rainard, Brockton, Mass................................................972
E. Repšienė, So. Boston, Mass...........................................948
Binghamton, N. Y.................................................................940
M. Uždavinis, Norwood, Mass............................................800
London, Ont., Canada......................................................... 688
Eva Kralikauskas, Lawrence, Mass...................................638
Windsor, Ont., Canada....................................................... 628
Vancouver, B. C., Canada................................................. 502
J. Brazdžius, Sudbury, Ont., Canada ..............................386
A. Shupetris, Exeter, N. H.................................................352
N. Dudonis, Chester, Pa...............................   .324
F. Kontenis, Rochester, N. Y............................................. 288
A. Bemat, Los Angeles, Cal............................................... 228
P. Cesnikienė, New Kensington, Pa.................................. 170
Pittsburgh, Pa.—J. K. Mazukna........,............................ 100
Philadelphia, Pa......................................................................98

* * *
Per šį laikotarpį gavome 13 naujų skaitytojų. Antanas 

Globičius iš Wilkes Barre, Pa., prisiuntė per M. Sienkie
wicz 4; S. Karvelis, Scarborough, Ont., Canada, prisiuntė 
2; po 1 prisiuntė W. B. Keršuliai,’Brooklyn, N. Y., per N. 
Ventienę; Povilas Alekna, St. Petersburg, Fla.; M. 
Stakoff, Windsor, Ont., Canada; A. Juška, Brooklyn, 
N. Y., per A. Rainienę; Natalija lešmantienė, Ft. 
Lauderdale, Fla.; Eva Kralikauskas, Lawrence, Mass.Jr P. 
Paserskis, Baltimore, Md.

* * *
Į fondą aukų gavome:

Vincas Kirvela, Detroit, Mich..................................... $101.00
Antanas Globičius, Wilkes Barre, Pa., proga jo 83-čio 

gimtadienio, per M. Sienkiewicz ......... 83.00
A. J. Palubinskas, San Francisco, Cal., prisimini- *

mui mirusių tėvelių, per A. Račkauskienę .. . .50.00 
Antanas Navickas, Haverhill, Mass...................  50.00
W. Dubendris, St. Petersburg, Fla., per M. Stens-

ler...........................................................................50.00
Jonas Stančikas, Saint Petersburg, Florida, per M.

, Stensler................................................................. 50.00
A. Maigis, Toronto, Ont., Canada..................................50.00
P. Pajuodis, London, Ont., Canada................................ 50.00
Konstancija Thomas, Endwell, N. Y.....................  .40.00
A. P. Cesnikai, New Kensington, Pa..............................40.00
F. Undžienė, Brooklyn, N. Y........................................... 25.00
LLD 6 kp., Brockton, Mass., per C. Ustupą................ 25.00
Pranas Bunkus, St. Petersburg, Fla., pagerbimui

mirusios žmonos Onos, per V. Bunkienę..........25.00
LDS 10 kp., New Kensington, Pa., per P. Cešnikienę 25.00 
J. Broga, Grand Bend, Ont., Canada............... . .......... 20.00
M. Stakoff, Windsor, Ont., Canada................................ 20.00
Helen Siaurienė, Saint Petersburg, Florida,per M.

Stensler................................................................. 20.00
H. F. Mankauskai, Miami, Fla., per N. lešmantienę . .20.00 
Monica Dawnis, Cambridge, Mass..................................20.00
Vincent Medikas, Toronto, Ont., Canada, per M.

Paužienę............................................................... 18.00
Walter Smith, Thunder Bay, Ont., Canada.................... 17.50
P. Gižauskienė, Runnemede, N. J., per N. Dudonį . .. 16.00 
M. Grigun, Norwood, Mass., per M. Uždavinį.............. 16.00
F. Trainys, Maspeth, N. Y...............................................15.00
J. E. Kosmočiai, Huntington, N. Y.................................15.00
J. J. Vilkeliai, Laval, Que., Canada ...............................15.00
ApoIonia Bečienė, Miami, Fla., per N. lešmantienę . .15.00 
Julia Lazauskienė, South Ozone Park, New York,

per N. Ventienę....................................................10.00
M. Trakimavičius, Norwood, Mass.,per M. Uždavinį .10.00 
J. Sadauskas, Norwood, Mass., per M. Uždavinį.........10.00
S. Rakutienė, Norwood, Mass., per M. Uždavinį.........10.00
M. Shipman, Worcester, Mass., per J. Petkūną.........10.00
Mary Kaunas, St. Clair, Pa. ..........................................10.00
G. Aleliunas, London, Ont., Canada, per P. Pajuodį. .10.00
J. Norris, London, Ont., Canada, per P. Pajuodį........10.00
Frank Kelly, Rodney, Ont., Canada, per P. Pajuodį . .10.00
M. Steinys, Gulfport, Fla., per P. Alekną................... .10.00
J. Vaicekauskas, Binghamton, N. Y. . ........................... 10.00
Mikolas Kapkevičius, Binghamton, New York, per

J. Vaicekauską......................................................10.00
Peter Chestnut, Brockton, Mass., per C. Ustupą........10.00
Anna Kazlauskienė, Carle Place, N.Y.......................... 10.00
Afamejair J. Kodis, Lawrence, Massachusetts, per

A. Račkauskienę............. . ..................................10.00
E. Witart, Miami, Fla., per N. lešmantienę.................10.00
Stella Denis, Miami, Fla., per N. lešmantienę............10.00
J. Žiūra, Hot Springs, Ark., per P. Binkį....................10.00
Paul E. Binkis, Chicago, Ill............ ..................................10.00
N. Dudonis, Chester, Pa...................................................10.00
Eva Kralikauskienė, Lawrence, Mass............................ 10.00
Eva Kralikauskienė, Lawrence, Mass., prisimini-
nimui mirusio vyro Vinco Kralikausko prieš 10 metų . 10.00 

Cleveland Moterų Klubas, Cleveland, Ohio, per J.
Petraus................................................................. 10.00

A. Semijonas, La Salle, Quebec, Canada, per P. Ki
sielienę .   8.20

P. E. Karpus, Georgetown, Ont., Canada...................... 8.00
P. Kuliackas, Gardner, Mass. .......................................... 6.00
A. Zaruba, Norwood, Mass., per M. Uždavinį.............. 5.00
V. Žitkus, Worcester, Mass., per J. Petkūną................ 5.00
Lucy Auseius, Worcester, Mass., per J. Petkūną........5.00

Antosė Sholunas, Hamden, Conn., per P. Alekną .... .5.00 
A. Bruwer, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną......... 5.00
Eva Valley, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną......... 5.00
Stanley Vaineikis, Binghamton, N. Y., per H. Pa-

giegalienę........................................ .5.00
Joseph Simel (Simeliavicius), Colts Neck, N.J..............5.00
A. Orintas, Brockton, Mass., per C. Ustupą.................. 5.00
M. Gutauskas, Brockton, Mass., per C. Ustupą............5.00
Povilas Vaitekūnas, Brockton, Mass., per C. Ustupą . .5.00 
Hipolitas Kutelis, Waterbury, Conn., per M.

Svinkūnienę...........................................................5.00
A. Zusin, Lowell, Mass., per A. Račkauskienę.............. 5.00
Kaziūnė Korsok, Tallmadge, Ohio....................................5.00
Margaret Cvirka, Miami, Fla., per N. lešmantienę . . . .5.00 
Joseph Celkis, Fort Lauderdale, Florida, per N.

lešmantienę..........................................  5.00
Cassie Valenta, Cherry Hill, N.J............................ 5.00
J. Kaušyla, Ville D’Anjou, Quebec, Canada, per P.

Kisielienę ...............................................................5.00
A. Šilinis, Montreal, Que., Canada..................................5.00
Lena Martino, Methuen, Massachusetts, per E.

Kralikauskienę..................................................... 5.00
Helen Trusk, Chicago, Ill.................  3.00
Pauline Cook, Auburn, Mass............................................ 2.00
A. Marozas, Bridgeport, Conn., per M. Arison .........   .1.00
K. Žękonis, Montreal, Canada.................................. 1.00
Anna Klimas, Stoughton, Mass., per C. Ustupą........... 1.00
M. Chesus, Lowell, Mass., per A. Račkauskienę..........1.00
Chad Jablonski, Haverhill, Mass.......................................1.00
Mary Klish, Wallingford, Conn. . .................................... 1.00

* * *
Viso dabar skelbiamų aukų gavome $1,254.70. Pridėjus 

pirmiau skelbtų aukų į fondą, iki spalio 25 d. pabaigos, 
įplaukė $7,407.97.

* * *
Širdingai dėkojame. ADMINISTRACIJA

IŠ LAIŠKŲ
Kapsukas
1977 m. spalio 12 diena 

Gerb. Redaktoriau!
Manau, kad neužsirūstin- 

sit, jog taip ilgai tylėjau. 
Reikalas tas, kad su mūsų 
šauniomis pedagoginės mo
kyklos merginomis talkinin
kavome dzūkams Lazdijų ra
jone. Mat, reikėjo padėti 
nuimti bulbių derlių. Aišku, 
jaunos rankos kolūkyje labai 
daug reiškia, mūsų merginos ; 
delnus tik pasispiaudė, čiupo 
kibirus ir kad pradėjo rinkti, 
miela malonu buvo žiūrėti, 
kaip darbas užvirė. Aišku, į 
bulbių rinkimas gana mono
toniškas darbas, visą laiką 
dirbti pasilenkus, bet padėti 
kaimynams reikalinga, tuo 
labiau, kad ir dzūkų žemelė 
gana akmeninga. Orai, tiesa, 
buvo prastoki, bet kolūkis j 
davė spec, aprangą, gerai j 
maitino, todėl viskas vyko I 
gana sparčiai. Salomėjos Ne- Į 
ries kolūkio vadovybė buvo 
mumis labai patenkinta, ka-

Tai bent bulvės!

dangi surinkome didesnę pu
sę viso derliaus. Už tai buvo 
surengtos šaunios išleistu
vės, abi grupės apdovanotos 
garbės raštais.

Kad laikas neprailgtų, pa- 
sidarydavom ir kultūrinių 
priemonių. Merginos buvo 
nuvykusios prie namelio, kur 
1928-31 metais gyveno mūsų 
lakštingala S. Neris, tais 
metais mokytojavusi Lazdijų 
gimnazijoje. Dažnai žiūrėda
vome kinofilmus, skaityda
vome “Laisvę,” “Šviesą.” Sa
vo ruožtu papasakojau mer
ginoms apie Marijampolės 
(Kapsuko) ir Lazdijų praeitį, 
trumpai suimprovizuotame 
mitinge čia pat lauke apta
rėm naujos TSRS konstituci
jos projektą, prieidami išva
dos, kad tokios talkos, pagal
ba kolūkiams yra būtinos ir 
galėtų būti traktuojama, 
kaip žemės ūkio prievolė, 
kaip tai yra kitose šalyse. 
Na, o kaip sekėsi bendrai 
gyventi ir dirbti, pamatysite 
iš kelių nuotraukėlų.

Šiuo metu talkos jau baig
tos, merginos vėl susirinku
sios mokykloje dirba, semia
si žinių, prisimena gyvenimą 
kolūkyje.

Šiaip Lazdijai palieka gana 
gražų įspūdį. Karo metais 
buvo smarkiai nukentėję, 
bet žaizdos jau užgydytos. 
Ten, kur stovėjo menki na
meliai, dabar puikuojasi dau
giaaukščiai mūro pastatai. 
Miesto centre pastatytas 
gražus paminklas nužudytai 
mokytojai O. Sukackienei. 
Gražiai prižiūrimi kapai, kur 
guli ir žinomas Lietuvos poe
tas Motiejus Gustaitis. Aiš
ku, Lazdijams iki Kapsuko 
dar toli, bet dzūkai nenusi
mena, dirba savo darbą ir vis 
kaž ką niūniuoja.

V. Gulmanas

Ką rašė “Laisvė”?
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KANADOS ŽINIOS

tros stotis, didžiausia šiauri
niame Sibire. Miestas ir sto
tis buvo pastatyti į dvide
šimt metų. Miesto gatvės 
labai plačios ir gražiai supla
nuotos jaunųjų socializmo in
žinierių. Gatvės apsodintos

nais. Jomis malonu pasi
vaikščioti ir pakvėpuoti tyru 
oru.

Iš Bratsk traukiniu nuvy
kome į Novosibirsk. Miestas 
puošiasi bulvarais ir vandens 
fontanais. Pasikaitinę karš
tuose saulutės spinduliuose 
prie trykštančių vandens 
burbulėlių, vakare lėktuvu 
išskridome į Alma-Ata, Ka- 
zakstano sostinę. Miestas 
stovi šiauriniame Thien- 
Shien kalnų šone. Tai labai 
graži vieta. Iš ten leidomės į 
Taškentą, Uzbeko Respubli-

Įspūdžiai iš linksmos kelionės 
po Tarybų Sąjungą ir 

aplink pasaulį
Mūsų kanadiečių grupė iš rumu, su žaliuojančiais kran- 

23 asmenų iš Vancouver ke- tais. Iš čia nuskridome į 
lionėje į Tarybų Sąjungą miestą Bratsk su 337,235 
pirmiausia pasiekėme Japo- gyventojais. Mieste yra'elek- 
nijos sostinę Tokyo. Miestas 
pasipuošęs gražiais palociais 
ir parkais. Bet užmiestyje, 
kur darbininkai gyvena, la
bai visur prastos samanotos 
bakūžės. Tokyo išbuvom tris 
dienas.

Iš Tokyo nuvežė į miestą gražiais medeliais ir gėly- 
Yokohama prie jūros ir ten 
susodino į Tarybų Sąjungos 
laivą “Baikal.” Iš čia plaukė
me netoli Korėjos ir Kinijos 
krantų. Ant laivo linksmai 
praleidome dvi dienas.

Laivas sustojo prie miesto 
Nakhodka. Ten mus perkėlė 
į traukinį, kuriuo važiavome 
per naktį iki Khabarovsko. 
Važiuodami per šiaurinį Sibi
rą matėme gražiai žaliuojan
čius miškus ir plačiausius 
laukus su žaliuojančiais pasė
liais. Tai grūdų aruodas so
cialistinei šaliai.

Mes kanadiečiai buvome i kos sostinę. Tai didžiausias 
pirmieji užsieniečiai turistai miestas centralinėje Azijoje, 
patraukti per šiaurinį Sibirą, industrijos ir agrikultūros 
Thien-Shien, Uralu ir Kau
kazo gražiausius kalnus ir 
pakalnes. Tiesiog neįmano
ma aprašyti vaizdo grožybę 
ir oro švarumą. Tarybų Są
jungos geležinkelių sistema 
yra didžiausia ir geriausiai 
paruošta visame pasaulyje. 
Visi traukiniai varomi elekt
ros jėga, tai oras švarus ir 
sveikas. Traukiniai išeina la
bai dažnai.

Sustojome mieste Irkutsk 
pailsėti moderniškame vieš
butyje su visais patogumais. 
Ryte po pusryčių gražiu 
autobusu važiavome prie 
ežero Baikal, pagarsėjusio 
savo gilumu ir vandens šva-

centras.
Po gero čia poilsio, nuskri

dome į Tbilisą, Gruzijos ^Res
publikos sostinę. Miestas 
stovi prie Kūra upės. Prie 
gražios upės platūs bulvarai 
ir parkai su aukštais aparta
mentais apilinkui. Čia daug 
istorinių paminklų.

Podviejų dienų išskridome 
į miestą Soči, prie Juodųjų 
Jūrų krantų. Ten pailsėjo
me, pasimaudėme švariame 
vandenyje. Aplankėme gar
siąsias ligonines-gydyklas, 
moderniškai įtaisytas. Tai 
garsiausios gydyklos pasau
lyje. Aplankėme gražu parką 
ant kalno. Mus nuvežė elek-

Trumpai apie viską

triniu troleriu. Ten yra visi 
parankumai gerai pasivaišin
ti.

Kitą dieną nuvežė į vaikų 
darželį. Vaikai nuo trijų iki 

i penkių metų amžiaus. Jie 
i buvo pasipuošė tautiškais 
drabužiais. Jie mums pašo
ko, padainavo, padeklamavo 
poemą. Po pertraukos vaiku
čiai sugrįžo su gėlėmis ir 
mus jomis apdovanojo,
paskui visus išvedė šokti. 
Programai pasibaigus, visi 
artistai sustojo būreliu ir 
mandagiai nusilenkė. Mūsų 
grupė nepagailėjo jiems 
karštų aplodismentų. Tai bu
vo labai malonus ir giliai 
jaudinantis susitikimas su 
pionieriais. Jie gražiai ir pa
doriai auklėjami.

Trečia dieną leidomės į 
Maskvą, Tarybų Sąjungos 
sostinę su gražiais teatrais ir 
sporto paviljonais. Aplankė
me Draugystės Namus. Ten 
parode filmus ir draugiškai 
pasikalbėjome. Buvome nuė
ję į Lenino muziejų. Tai labai 
įdomus muziejus. Jame ran
dasi pačių pasaulio geriausių 
tapytojų kūriniai.

Iš Maskvos traukiniu nu
važiavome į Leningradą. Ten 
sustojome apžiūrėti istorinį 
laivą Aurorą, kuris 1917 m. 
pradėjo bombarduoti caro 
rūmus. Tai buvo socialistinės 
revoliucijos pradžia. Lenin
grade aplankėme Hermitage 
muziejų. Tai garsiausias pa
saulyje.

Baigiant mūsų viešnagę, 
išleistuvėms nuvežė į puikų 
restoraną Sodko. Stalai buvo 
apgriauti šampanu, kaviaru 
ir kitais prieskoniais. Orkes
tras grojo gražias melodijas 
su dainomis. Po dviejų va
landų baliaus, traukiniu išva
žiavome į Helsinkį, Suomijos 
sostinę. Miestas gražus ir 
švariai užlaikomas.

Po gero ten poilsio, lėktu
vu nuskridome į Londoną, 
Anglijos sostinę. Londone įs
pūdis nekoks. Gatvės labai 
šiaurios ir nešvarios, namai 
nedažyti, dūmais aprūkę.

Iš Londono atskridome į 
Toronto ir 
Mūsų įdomi 
laimingai.

Motery sėkminga konvencija ■ ST. PETERSBURG, FLA.
ir A.

Raškauskai pavaišino svečius 
skaniais valgiais.

Dainos Mylėtojų Choras 
padainavo keletą dainelių, 
vadovavo Adelė Pakalniškie
nė, pijaninu akomponavo He
lena Janulis.

Be to, turėjome gerą muzi
kantą šokiams. Popietė pra
bėgo geroje nuotaikoje.

Šių metų birželio pabaigoje 
įvyko nacionalė konvencija 
Moterų Tarptautinės Lygos 
už Taiką ir Laisvę (Women’s 
International League for 
Peace and Freedom), Miami, 
Florida.

Iš raportų pasirodo, jog 
o' šios moterys smarkiai veikia 

mūsų politinėje arenoje. 
Apart daugelio kitų darbų, 
jos dažnai veda protesto pi- 
kietus ir mitingus už išlaisvi
nimą politiniu kalinių, ypa
tingai užmirštųjų Chilėje; 
stoja už juodųjų teises mūsų 
šalyje ir t. t.

Šios konvencijos vyriau
sios rezoliucijos už sulaikymą 
pasauliniu mastu ginklavimo
si lenktynių: už tuojautinį 
ginklų mažinimą ir sulaiky
mą branduoliniu ginklų proli
feracijos. Jų vyriausias obal- 
sis šiems metams—“Maitin
kime didmiesčius, o ne Pen
tagoną.” Skirstant biudžeto 
pinigus, pirmenybė turi būti 
žmonių buitiniams reika
lams, o ne militaristams.

Jos ragina savo nares ir' 
visuomenę vesti agitaciją už 
ratifikavimą “Salt II” sutar- i 
ties su Tarybų Sąjungą. 
Kaip ir kasmet, moterys dės 
pastangas rengti kuo pla
čiausiu mastu mitingus minė
jimui Moterų Dienos, Kovo 
8-tos. Taipgi ragina moteris 
daugiau veikti unijose ir jų 
organizavime, ypatingai šiuo 
metu, kuomet dedama dide
lės pastangos įtraukti į uni
jas tekstilės darbininkus. 
Daugelis tekstilės korporaci
jų išsikraustė iš šiaur rytinių 
valstijų į pietines dėl to, kad 
čia rado pigių neorganizuotų 
darbininkų. Patartina boiko
tuoti J. P. Sevens kompani
jos visokius audeklus, nes ji 
stojo griežton kovon prieš 
unijas.

Lyga smarkiai ruošiasi da
lyvauti visuotinoje nacionalė- 
je moterų konvencijoje, kuri 
įvyks lapkričio mėnesyje, 
Houston, Texas. Tai bus lyg 
ir pabaigtuvės Internaciona- 
lių Moters Metų.

E. N. Jes-tė

jo $5, A. Babilienė $5, 
Uždavinis $5 ir S. Družas 
Tai viso pasidarė $27.

Susirinkimas apsvar 
kuopos ir spaudos reikalus.

Susirinkimui užsibaigus 
turėjo vaišes. Mūsų mielo
sios draugės narės į susirin-

M.

Thunder Bay. 
kelionė baigėsi

Walter Smith

Norwood, Mass.
Sekmadienį, spalio 16 d. 

mūsų LLD 9 kuopa laikė 
susirinkimą M. Uždavinio re
zidencijoje. Šį kartą beveik 
visi nariai atsilankė, išski
riant draugus Joseph ir Ma
ry Sadauskus. Jie negalėjo kimą atėjo ne tuščiomis ifan- 
dalyvauti dėl sveikatos pašli- 
jimo. J. Sadauskas spalio 18 
dieną pergyveno sunkią ope
raciją Norwoodo ligoninėje.
Dabar sunkiai serga.

Kadangi per visą vasarą 
kuopa neturėjo jokių paren
gimų, tai ir raportų nebuvo. 
Tiktai finansų (sekretorius ir 
spaudos vajininkas M. Užda- 
vinis pateikė gerą raportą. 
Jis nurodė, kad jis kiek 
darbo atliko spaudos reika
lais ir kiek to darbo dar yra 
nebaigta. Jo raportas buvo 
priimtas su pagyrimu.

Kadangi kuopa ižde dar 
turėjo truputį pinigų, tai 
nutarėme paaukoti “Laisvei” 
ir “Vilniai” po $10. Taipgi 
draugai paaukojo į “Laisvės” 
fondą. B. Žukauskienė auko

stė

komis. M. Trakimavičięnė, 
P. Preibienė, Olga Zarubie- 
nė, S. Rakutienė tuojau ap
krovė stalą visokiais skanė
siais ir šilta kavute. Visi 
buvome labai patenkinti l to
kia skania vakariene. Už 
vaišes mielosioms draugėms 
didelis ačiū.

Po vaišių ir gražių pokal
bių 7 vai. vakaro, atsisveiki
nę, kiekvienas išvykome į 
savo gyvenimo vietą.

M. Uždarinis

Į Spalio 15 dieną į Lietuvių šia šeimininkai M. 
' Piliečių Klubo salę susirinko 
■ skaitlinga publika. Kaip vi
suomet, mūsų šeimininkai 
pavaišino svečius skaniais 
pietumis.

Po pietų Aldona Aleknienė 
pranešė, kad šiandien turėsi
me nepaprastą popietę. Pa
minėsime 60 metų Tarybų 
valstybės įsikūrimą. Kalbės 
Jonas Mileris, be to, bus ir 
meninė programa. Pirmiau- MIRĖ 
šia pristatė kalbėtoją Joną 
Milerį. Jis pasakė turininga 
kalbą, priminė kaip buvo 
įgyvendinamos Spalio pa
skelbtos didžiosios žmogaus 
teisės. Tikra socialistinės de
mokratijos pergale.

Taip pat kalbėjo apie socia
listiniu šalių vaikų auklėji
mą. Vyresnės kartos žmo
nėms gerai žinoma, kiek ka
pitalistinėje Lietuvoje var
gingų šeimų vaikai galėjo 
lankyti mokyklą. Vos tik 
paaugėję vargo priversti 
rėjo turčiams tarnauti, 
apie mokyklą nė kalbos 
buvo. Šiandien prie socialis
tines santvarkos Lietuvos 
jaunimas žengia sparčiai 
mokslo kultūros keliu.

Po J. Milerio kalbos, vado
vybėje Adelės Pakalniškie
nės, sekė meninė programa. 
Pristatytas solistas Stasys 
Kuzmickas. Jis padainavo 
šias dainas: “Vyrai į eiles 
sustoję,” “kalinio daina” ir 
“kolūkių daina.”

Toliau Dainos Mylėtoju 
Choras padainavo keletą dai
nelių, pritinkančių dienos 
programai. Vadovavo Adelė 
Pakalniškienė, pijaninu 
akomponavo Helena Janulis. 
Publika gausiai plojo už įdo
mią programą.

Jonas Mileris dėkojo S. 
Kuzmickui D. M. Chorui, A. 
Pakalniškienei, Helenai Ja
nulis, publikai už gausų atsi
lankymą. Po to sekė šokiai.

Maskva. — Čia pribuvo 
trys Paragvajaus komunistai 
veikėjai. Po ilgų trukdymų 
jiems pagaliau reakcinė val
džia davė leidimus išvažiuoti 
iš Paragvajaus.

tu- 
0 

ne-

KLUBO VEIKLA
Spalio 22 diena į klubo salę 

susirinko klubiečiai. Buvo ir 
tolimesnių svečių. Pirmiau-

Spalio 19 d. nuo širdies 
smūgio savo namuose mirė 
Nikodemas Sireika, 84 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
prieš devynis metus iš Ro- 
chesterio persikėlęs į St. 
Petersburgą. Buvo narys 
mūsų organizacijų. Palaido
tas Rochesterio kapinėse.

Liko liūdintys giminės Ro- 
chesteryje ir Lietuvoje — 
broliai ir sesuo. Reiškiu gilią 
užuojautą velionio artimie
siems.

PRANEŠIMAI
Lapkričio 5 d. klubo mėne

sinis susirinkimas. Po susi
rinkimo įvyks Klubo žeminio 
sezono atidarymas su menine 
programa. Lapkričio 12 d. 
LLD 45 kp. susirinkimas, 
pradžia 10:30 vai. ryto, pie
tus 12 vai. Įvyks Klubo 
salėje, 314 15 Avė. South.

V. Bunkienė

Miami, Fla.
MŪSŲ METINĖ SUEIGA 
SPAUDOS PARAMAI

Lapkričio 13-tai - metinis 
bankietas ir koncertas mūsų 
spaudos paramai. Visi vieti
niai, svečiai ir iš toliau, 
dalyvaukime šioje iškilmin
goje sueigoje, Lietuvių So- 
cialio Klubo salėje, 2610 
N. W. 119 St., Miami, Fla.

Koncertinėje programoje 
dalyvaus vietinis Aido cho
ras, Ukrainiečių choras. So
listai, duetistai A. Iešmantą, 
Maė Gabrėnienė, B. Ramoš
kaitė ir kiti. Šioje sueigoje 
turėsime svečių, kalbėtojų ir 
iš Washingtono.

Visus Kviečia LLD Kuopa

ST. PETERSBURG. FLA.
Kvibeko naujoji valdžia pa

kėlė minimum algą nuo $180 
iki $315. Dabar Kvibeko pro
vincijoje algos aukščiausios 
visame šiaurės kontinente, 
įskaitant ir Jungtines Ameri
kos Valstijas.

* * *
Naujoji valdžia žada As

bestos kasyklą nacionalizuo
ti, žaliavą perdirbti į produk
tus ir tuomet juos parduoti 
užsienyje.

* * *
Daug kompanijų grąsina 

iškelti įmones iš Montrealio į 
Ontario, jeigu valdžia nesu
švelnins oro teršimo kontro
liavimo. Ne be reikalo Que
becois partijos viduje vystosi 
kova už įmonių nacionalizavi
mą.

ateinančiuose rinkimuose 
Quebecois partija turės eiti 
laukan už nesiskaitymą su 
verslo savininkais.

* * *
Rugsėjo mėnesį valdžia 

skelbė, kad Kvibeko provin
cijoje bedarbiai sudaro 10.8 
procento visų darbo jėgų.

* * *
International Nickel Co., 

Sudbury, Ontario, paskelbė, 
kad atleidžia 4,500 darbinin
kų, ir jeigu padėtis nesitai- 
sys, bus dar daugiau atlei
džiama.

įvairios žinios

* * *
Montrealio priemiesčiui 

T. M. R., kuriame gyvena 
dauguma pasiturinčių žmo
nių, šiemet bus pakelti mo
kesčiai po $200 ant namo. 

’ Gyventojai grąsina nemokėti 
ir teisme užvesti bylą prieš

UŽ PREKYBA SU KUBA
Neseniai Massachusetts 

valstijos gubernatoriaus pa
vaduotojas Thomas P. 
O’Neill su Amerikos biznie
rių grupė iš 30 žmonių lankė
si socialistinėje Kuboje. Mr. 
O’Neill dabar tapo entuziastu 
normalizavimo su Kuba pre
kybos. Taip pat ir kiti tos 
grupės dalyviai. Jie mano, 
kad praplėtimas prekybos 
Kuba pasitarnautų kovai 
nedarbu šioje šalyje.

su
su

UŽ PLĖTIMĄ PREKYBOS 
SU SOCIALISTINIAIS 
KRAŠTAIS

Illinojaus valstijos Biznio ir 
ekonominio vystymosi de
partamento konsultantas Ro
bert Wick energingai ragina 
Jungtines Valstijos plėsti 
prekybą su Rytų Europos 
socialistiniais kraštais—Ju
goslavija, Čekoslovakija, 
Vengrija, Lenkija ir Rumuni
ja. Jis mano, kad Amerikos 
fabrikantai iš tokios preky
bos daug laimėtų.

ATLEIDO 1,800 
ANGLIAKASIŲ

Bethlehem Steel Corpora
tion paleido iš darbo s 
Cambria kasykloje 1,800 
gliakasių. Atleidimas

avo 
an-

^sąs 
tiktai laikinas. Bet nėra jpkio
užtikrinimo, kad nusitęs ke
letą metų.

KORPORACIJŲ PELNAt 
LABAI PAAUGO

General Electric korporaci
ja yra viena didžiausių devy
nių korporacijų Jungtiriėse 
Valstijose. Ji paskelbė, kad 
jos gryni pelnai per trečiąjį 
šių metų ketvirtį, pasiekė 
$268.5 milijono, arba 18 Pro- ;

Mirus

Niek Sereika
Reiškiame gilią užuojautą sūnėnui Albert J. 

Sereika, dukterėčioms Mildred Snook ir Alfreda 
Van Buren, gyvenantiems Rochester, N. Y. Taipgi 
broliams ir seseriai Lietuvoje. Visiems giminėms ir 
draugams.

LLD 45 KP. VALDYB A ir NARIAI

ST. PETERSBURG, FLA.

* * *
Canadian Labor Congress, 

simpatizuodamas naujai vai- metropolito valdybą, 
džiai, nutarė savo kongresą! * * *
laikyti Kvibeko mieste, vie- Premjeras Levesque ūž
toje Winnipege. .

* * * į cijoje bus keliami mokesčiai.
Praeityje Kvibeko mies- i Tai esąs opozicijos išmislas. 

tuose dažnai matydavosi šei- i * * *
mų, išmestų į gatves už j 
nesumokėjimą nuomos. Da- • torių pranešimo, Rene Le- 
bar tokie nuotykiai dažniau ’ vesque esąs didelis “storžie- 
matosi Ontario provincijosi vis.

PATARIA VISIEMS
MESTI RŪKYMĄ

Dr. Thomas F. Nealon, 
vyriausias chirurgas, Saint centų daugiau, negu pet tą 
Vincent’s Hospital New Yor- patį laikotarpį 1976 metiais. 
ke, kreipia dėmesį į augantį 
nuo vėžio mirčių skaičių.

miestuose. Essex County po
licija išmetė gatvėn Mrs. J. 
Hurst su keturiais vaikais. 
Policija apgailestavo taip da
rydama , su pastaba, kad 
“įstatymą turime respektuo
ti.”

Montreale valdžia uždarė 
18 restauranų už nesumokė- 
jimą provincijai $400,000 mo
kesčių. Valgyklų savininkai 
pareiškė reporteriams, kad 
su Liberalų valdžia buvę 
galima susikalbėti ir nemo
kant mokesčių, ir, girdi,

ir dvi savaites sausio mėnesį. 
9000 darbininkų bus paleista 

■ ginčino gandus, kad provin-. įš darbo. Nėra jokios garan- 
tijos, kad visi jie bus sugra
žinti į darbą. Spėjama, kad 
daug jų bus paleisti iš darbo 
pastoviai. Fabriko darbinin
kuose didelis susirūpinimas.

Tuo tarpu spėjama, kad 
Mat, per susitikimą su • Chryslerio korporacija, ku- 

Anglijos karaliene, visų kitų rjaj Dodge fabrikas priklau- 
provincijų premjerai pagar- i so> ateinančiu laikotarpiu žy- 
biai sveikino karalienę, o miai padidins savo pelnus. 
Levesque su cigarete burno- , 
je ją sveikino kaip paprastą JUODOS MOTERYS s 
moteriškę. Baisu, ar ne! ATSAKINGOSE VIETOSE

* * * i Atlanta, Ga. — Šiandien
Betty Williams, Nobelio i vienuolikoje pietinių valstijų 

premijos laimėtoja už 1977 yra 261 moteris, išrinkta į 
metus, Toronte kalbėdama, atsakingas valdžioje vietas, 
perspėjo anglus kanadiečius, Tas parodo, kad juodosios 
kad jie būtų atsargūs ir moterys vis aktyviau ir akty- 
tartųsi su prancūzais kaip ! viau įsitraukia į politinę vei- 
lygus su lygiais, nes Kanadai j klą. Juodųjų moterų skai- 
gręsia Northern Ireland liki- įčius, išrinktų į valdvietes 
mas. B. Kvietinskas i kasmet auga.

Sulyg kai kurių komenta-

LAIKINAS IŠ DARBO 
PALEIDIMAS?

Detroit, Mich. — Didžiulis 
Dodge automobilių fabrikas 
Hamtramcke bus uždarytas

Labai daug vyrų ir moterų rugsėjo mėnesius, buvo ^2,5 
miršta nuo plaučių vėžio. O milijono, arba 22.7 procėnto 
apie 80 procentų plaučių vė-, didesni, negu pernai. Ęast- 
žiu susirgimų kaltininkas yra man Kodak kompanija pasi- 
tabakas-rūkymas. darė gryno pelno $188 milijo-

Daug yra nepajėgiančių nų, arba 10.2 procento dau- 
pamesti rūkymą. Tokiems ; giau, negu 1976 m.
Dr. Nealon pataria surūkyt Ir taip dauguma kompąnijų 
tiktai pusę cigaretės, 
mažiau, tuo'geriau.

Westinghouse korporacijos 
pelnai už liepos, rugpjūčio ir

Juo bei korporacijų didžiuojasi • 
i savo dideliais pelnais. į i

ERIE, PA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mykolas S wed išvedąs]
Mirė

1976 m. spalio 27 d.
Negalime užmiršti Tavęs.

BLANCHE S WED—žmona
MARY—duktė, jos vyras ir vaikai

LIŪDNAS PRISIMINIMAS 
mano mielo vyro 

Viktoro J. Valley
siu metų lapkričio 5 dieną sukanka vieneri metai 

nuo mano brangaus 
mirties.

Nors negailestinga
mintyse ir širdyje jis gyvens . . . Gyvens ir jo 
atlikti darbai ...

Liūdinti žmona
EVA VALLEY

gyvenimo draugo Viktoro

mirtis mus išskyrė, bet

WORCESTER-AUBURN. MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Onos Valentukevičienės-
Wallent

Nors dveji metai tuoj sueis kaip mūsų mylima 
žmona ir motinėlė atsiskyrė nuo mūsų, mes 
niekuomet neužmiršime jos. Mūsų mylimoji visuo
met gyvos mūsų širdyje ir atmintyje.

Wras -KAZIMIERAS
Dukrelės—JULYTĖ ir MARYTĖ
Žentas -JUOZAS [KALAKAUSKAS] KELLEY
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Miesto valdžios rinkimai antradienį, lapkričio 8 dieną. 
Piliečiai, atlikite savo pareigą. Balsuokite!

“LAISVĖS” METINIS KONCERTAS
Įvyks lapkričio 13 d.

Iš įspūdingo 60- ečio
minėjimo

II

Kalba daktaras A. Gaidys. S. Narkėliūnaitės nuotrauka

New Yorko pažangiosios 
draugijos tikrai gražiai pra
leido praėjusi šeštadienį mi
nėjime Spalio Socialistinės 
Revoliucijos 60-metų sukak
ties. Susirinko apstus būrys 
niujorkiečių. Taipgi matėsi 
philadelphiečiai tėvas ir sū
nus Merkiai, keletas iš New 
Jersey ir iš Long Island. 
Buvo malonu matyti Helen 
Kaunaitę-Dobrow iš St. Pe
tersburg, Fla., kuri dabarti
niu laiku vieši pas mus.

Prie ypatingai skanaus 
maisto, pagaminto dviejų 
mūsų mielų Maryčių-Stukie- 
nės ir Račkauskienės, gražiai 
pradėjome pobūvį. Stalą 
puošė Sofijos Stasiukaitienės 
dovanotas tortas su užrašu 
“Spalio Rev. 60 m.” O virš 
estrados kabojo puiki iškaba 
su užrašu: “Didžiajam Spa
liui—60,” kurią nupiešė ir 
mums padovanojo dailinin
kas Robertas Feiferis. Sie
nas puošė vaizdai iš Tarybų

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Mikolui Liepai
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Emilijai, 

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

BEN ir NELLIE SKUBLISKAI
Richmond Hill, 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.

ANNA JONES
Brooklyn, N. Y.

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Mikolui Liepai
Reiškiu giliausią užuojautą žmonai Emilijai, 

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

NELLIE STROLE-STROLIENĖ
Binghamton, 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

Lietuvos, kuriuos išdėjo I. 
Bimbienė.

Programoje dalyvavo mie
las svečias filosofijos mokslų 
daktaras Antanas Gaidys, 
kuris dabar JAV atvykęs iš 
Vilniaus savo profesijos rei
kalais. Jis pasakė įspūdingą 
kalbą. Žurnalistė Banga Lu
koševičienė kalbėjo jautriai 
apie dabartinę Lietuvą. Mū
sų veteranė Katrina Petri- 
kienė mums daug papasakojo 
apie amerikiečių pažangiųjų 
draugų atsinėšimą 1917 me
tais į Spalio revoliuciją. Sve
čias iš Chicagos “Vilnies” 
redaktorius S. J. Jokubka 
gyvai prisiminė kiek laimėjo 
darbo žmonės visame pasau
lyje dėka Spalio Revoliuci
jos. Kalbėjo jaunasis Al Mer
kis iš Philadelphijos ir pabai
goje “Laisvės” redaktorius 
Antanas Bimba.

Meninę programą atliko 
mūsų visų mylimas Aido 
Choro solistas Victor Becker, 

o pabaigoje Aido Choras, 
vadovybėje Mildred Stens- 
ler. Nors aidiečių tarpe ne
buvo apie 4-5 dainininkų, bet 
dainos skambėjo ypatingai 
puikiai.

Prie padarymo parengimo 
tokiu, kokiu jis buvo, prisi
dėjo: Walteris ir Amelia 
Yuskovic, kurie su pagalba 
Anne Yakstis ir Jono Siur- 
bos pakabino tą puikią R. 
Feiferio dovanotą iškabą. Jie 
taipgi iš savo darželio atvežė 
gėlių su įdomia vaza, padary
ta iš kulpkos parvežtos Ame
lijos dėdės D. Burbos iš 
Pirmojo Pasaulinio Karo ko
vų fronto Prancūzijoje. Prie 
stalų patarnavo aidietės Nas
tė Buknienė, Bronė Keršulie- 
nė ir Nellie Shumbris. Sofija 
Stasiukaitienė priruošė sta
lus su pagalba Karolio Ben- 
derio. Benderis ir A. Mit
chell gelbėjo prie patarnavi
mo su gėrimais. Gėlių, ku
rios puošė visus stalus, atne
šė B. Keršulienė, taipgi gra
žias puokštes atnešė Julia 
Lazauskienė ir K. Petrikie- 
nė.

Susirinkimą vedė “Lais
vės” administratorė Ieva Mi- 
zarienė, kuri pabaigoje pa
siūlė pasiųsti LTSR sekamą 
sveikinimą:

“Laisviečių susirinkimas 
visų pažangiųjų New Yorko 
lietuvių vardu sveikina Tary
bų Sąjungos, Tarybų Lietu
vos darbo žmones istorinio 
įvykio—Spalio Socialistinės 
Revoliucijos 60-čio proga, 
linki tolesnės sėkmės Komu
nizmo statyboje.”

Sveikinimas buvo entuzias
tiškai visų dalyvių užgirtas.

IM

Kandidatas j 
New Yorko 
miesto merus

Ken Newcomb
Koch ir Cuomo yra kapita

listinių partijų kandidatai. 
Jiems neapeina darbo liau
dies interesai, nes jie atsto
vauja turčius.

Šiuose rinkimuose tiktai 
Komunistų Partijos kandida
tas Ken Newcomb atstovau
ja darbo liaudies interesams. 
Niujorkiečiai turime progą jį 
išrinkti čio didmiesčio meru.

Kiti kandidatai: Ben Gi- 
boyeaux, į miesto tarybos 
prezidentus ir Carolyn Black 
į miesto iždininkes.

Miami, Fla.
Sophie Thamsonienė buvo 

pasidavus į ligoninę ir turėjo 
operaciją. Operacija pavyko 
ir Sophie namie sveikata 
gydytojo priežiūroje.

Taip pat jau gerokas laikas 
sunkios ligos yra prislėgtas 
ir jos vyras Jonas Thamso- 
nas.

Draugai Thamsonai gerai 
pažįstami iš jų dalyvavimo 
pažangiajame judėjime New 
Yorke. Persikėlę gyventi į 
Miamį, jie šia taip pat įsijun
gė į pažangiečių veiklą ir 
nepailstamai darbavosi, kol 
sveikata leido. Jie priklauso 
prie LSK ir LLD 75 kuopos. 
Taip pat Jonas buvo Miamio 
Aido Choro pirmininku ir 
stengėsi, kad choras gerai 
gyvuotų.

Visų choriečių vardu linkiu 
abiems greitai ir pilnai pa
sveikti. V. lešmantienė

Cleveland, Ohio
MUSŲ NAUJIENOS

Pavieto Viešoji Pašalpa sa
ko turinti susekus 650 asme
nų, kurie gauna jiems nepri
klausomą pašalpą. Šalpos ad
ministracija reikalauja su
grąžinti pinigus, arba, ki
taip, gali patekti į “šaltąją.”

* * *
General Electric dirbtuvė

je, 1132 East 152 St., su
streikavo 400 darbininkų. Jie 
yra nariai International 
Union of Electrical Workers 
lokalo 707. Streikas įvyko, 
kai kompanija sulaužė “se
niority” taisykles. Dirbtuvė 
gamina lempas vietiniams fa
brikams.

* * *
Mokyklų darbininkai—lan

gų mazgotojai ir raštinių 
darbininkai, nariai unijos lo
kalų 777 ir 48, nutarė su 
reikalavimu algų pakėlimo 
palaukti iki administracija 
gaus pinigų iš valstijos iždo. 
Clevelando mokykloms 
trūksta 19 milijonų dolerių.

* * *
Pavieto daugiaaukščio Jus

tice Center pastato pastaty
mas turėjo kaštuoti 65 mili
jonus dolerių, o kaštavo 130 
milijonų! Dabar paaiški, kad 
pastato užlaikymas atsieis 
nuo 5 iki virš 8 milijonų 
dolerių į metus. Bet čia jau 
pavieto, o ne miesto, proble
ma.

* * *
Jungtinė Automobilių Dar

bininkų Unija remia J. Kuci
nich į miesto merus, o vietos 
Darbo Federacija indorsavo 
Edw. Feighaną. Taipgi bu
vęs meras Perk sako darbuo
sis už Feighan. Ir “Cleveland 
Press” remia Feighaną. Ku- 
cincho labai neapkenčia pra
monės interesai. Abudu kan
didatai yra demokratai.
IŠ MŪSŲ VEIKLOS

Mūsiškiai veikėjai gerai 
rūpinasi mūsų laikraščių va
jais. Jie stengiasi atnaujinti 
išsibaigusias prenumeratas 
ir gauti naujų skaitytojų. 
Gerai, kad šiemet bus dau
giau užrašymų giminėm į 
Lietuvą.

* * *
Moterų Klubo susirinkimas 

įvyko spalio 12 dieną. Drau
gė A. Palton pirmininkavo. 
Gaila, kad kai kurie susirin
kimų dalyviai šįkart neatsi
lankė, nors diena buvo pusė
tinai graži. Keletas nesvei- 
kuoja, arba turi kitas proble
mas.

Valdyba išdavė raportus. 
Pirmininkė, apart kitko, pri
minė mums visiems, kad 
reikia darbuotis, kiek išgali
me. Jis sakė: Nepasiduokime 
senatvei. Dalyvaudami vi
suomeninėje veikloje, mes 
būsime jaunesni ir turėsime 
daugiau energijos. Tas padės 
ir mūsų sveikatai. Pirminin
kė pranešė, kad mūsų gera 
veikėja ir Klubo narė Anna 
Salin jaučiasi geriau, kad jos 
sveikata yra pagerėjusi. Klu- 
bietės išreiškė jai didelį ačiū 
už pakvietimą ją aplankyti ir 
su ja praleisti atostogas.

Ateinančiam susirinkime 
klubietės apsvarstys tolimes
nę Klubo veiklą.

Per pietus sudainavo 
“Happy Birthday” Žemaitie
nei ir apdovanojo “Laisvę” 
$10. Skanius pietus pataisė 
ir stalą gėlėmis papuošė mū
sų grakščioji šeimininkė Jo
sephine Bacan.

Sekantis Klubo susirinki
mas įvyks lapkričio 10 d. 
vidurdienį. J. Petraus

Hartford, Conn. — Elect
ric Boat Company paleido iš 
darbo 3,000 darbininkų. 
Northeast Utilities kompani
ja praneša, kad gruodžio 1 
dieną atleis 1,200 darbinin
kų, o vėliau dar 450!

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

Pradžia: 2 vai. pc pietų

Elena Brazauskas Victor Becker Aldona Anderson
Dainuos: Aido Choras vadovybėje Mildred Stensler ir Hartfordo Laisvės Choras

vadovybėje Wilma Hollis.
Solistai: Irene LJanulis, Gertrude Račkauskas, Elena Brazauskas, Amelia Young ir 

Victor Becker.
Akomponuotojai: Frank Bražinskas ir Aldona Anderson

Po koncerto bus duodami geri pietūs. Auka $7.

Linksma naujiena ; BRIEFS

Gertruda Raškauskas
■ l

“Laisvės” koncerte daly
vaus lakštinga|a Gertrude 
Raškauskienė iš Waterbury, 
Conn. Šią žinią,'tik ką gavo
me ir norime pasidalinti su 
visais. Kas tik girdėjęs Ger
trūdą dainuojant, laukia ją 
vėl išgirsti. Taigi būkime 
koncerte ir, apąrt visų kitų 
minimų dainininkų, išgirsime 
ir ją.

Kandidatai į N. J. 
gubernatorius

Byrne Spektor Bateman
Demokratų Komunistų Republikonų
Partijos ; Partijos Partijos

New Jersey valstijos piliečiai vieną iš jų išrinks 
gubernatoriumi. Byrne ir Beteman yra kapitalistinių 
partijų kandidatai. Jiems liaudies interesai yra svetimi. 
Tiktai Charles; Spektor yra darbininkų partijos kandidatas 
ir atstovauja liaudies interesams.

AH facets of life in the 
USSR today will be investi
gated in a course offered at 
the New School for Social 
Research called “Contempo
rary Soviet Union: A Sur
vey.” Twelve sessions will 
be presented in cooperation 
with the National Council of 
American Soviet Friendship. 
Richard Morford, executive 
director of the Council since 
1946, will coordinate the 
series.

Many distinguished men 
and women will conduct the 
classes. Among them David 
Laibman, Assistant Profes
sor of Economics at Brooklyn 
College, opened the course 
with a discussion of “The 
Socialist Economy.” On Oct. 
5, Ernest DeMaio, Perma
nent Representative, World 
Federation of Trade Unions 
at the United Nations, re
ported on “Soviet Workers 
and Their Unions.” Gerald 
H. Read, the director of the 
Center for the Study of 
Socialist Education at Kent 
State University, lectured 
on Education on Oct. 18; 
“Arts in the Soviet Union” 
will be discussed by Anton

Refrigier, well-known mura- 
list and graphic artist. 

* * *
Hartford Lithuanian Wom

en’s Club had a successful 
affair for Laisvė’s drive Sun
day, Oct. 30. Chorus gave a 
very good program. Songs 
were well selected and the 
public responded enthusias
tically. Wilma Hollis is doing

Wilma Hollis
a remarkable job with the 
chorus. Elena Brazauskas, 
soloist of the chorus was 
received very warmly and 
also a duet by Wilma and 
Elena. The trio—mother and 
two daughters—was enjoyed 
very much.

Dinner was good and 
those women who worked to 
make it deserve many 
thanks. The whole affair was 
very pleasant.

We will see Hartford cho
rus at Laisvė’s concert Nov. 
13.

Amelia and Walter Yusko
vic were a big help to us on 
our trip to Hartford. 
Thanks!

* ♦ ♦
It was very nice of Mr. 

and Mrs. Keraminas to take 
our guest from Lithuania, 
Antanas Gaidys, to stay with 
them. He was at our affair 
Saturday, Oct. 29. Kerami- 
nas’es have been very good 
to other guests too who visit 
us here. They enjoy meeting 
and being with people from 
their birthland. Use




