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Padėkos žodelis

A. BIMBA

Šį sekmadienį “Laisvės” 
metinis koncertas. Tikimės 
dalyvių iš plačiausios apylin
kės. Malonu bus susitikti ir 
pasisveikinti ypač su tais, su 
kuriais senokai besimatėme.

Visi geros valios lietuviai 
ir lietuvės esate nuoširdžiau
siai kviečiami sekmadienį 
būti Laisvės salėje.

□
Jau laikas mums pradėti 

galvoti ir apie žiemines šven
tes. Pas mus labai graži ir 
sena tradicija su Naujausiais 
Metais pasveikinti savuosius 
ir artimuosius per laikraštį. 
“Laisvės” skiltys atdaros vi
siems. Ir nereikia laukti pa
skutinės savaitės.

□
Šioje šalyje nedarbas daug 

skaudžiau smaugia juoduo
sius ir kitų mažumų darbi
ninkus. Pavyzdžiui, jeigu 
paimsime visus darbininkus 
bendrai, tai, kaip žinia, be
darbiai sudaro apie 7 procen
tus. Bet jeigu paimsime juo
duosius darbininkus (negrus) 
atskirai, tai jūose bedarbiai 
sudaro net virš 13 procentų!

Ši baisi nelygybė yra pats 
giliausias rasinės neapykan
tos ir rasinio įtempimo šalti
nis.

□
Galima tik nuoširdžiausiai 

pasveikinti šiomis dienomis 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos susitarimą medici
ninio bendradarbiavimo su
tartį prailginti penkeriais 
metais. Iš šio bendradarbia
vimo lygi ir didelė nauda 
abiejų kraštų žmonėms.

Mes esame šalininkai viso
kio tarp šių didžiųjų šalių 
bendradarbiavimo pilnos ly
gybės ir nesikišimo į viena 
kitos vidinius reikalus pa
grindais.

, □
Lėktuvų užgrobimai yra 

labai pavojingai padažnėję.. 
Jei tam nebus padarytas ga
las, ateis tas laikas, kai oru 
kelionė taps negalima. Pa v., 
jeigu per ištisus 1976 metus 
įvyko tik 16 užgrobimų, tai 
šiemet, nors dar beveik du 
mėnesiai iki metų pabaigos, 
jau turėjome 27!

Jungtinių Tautų įsitrauki
mas į kovą žymiai palengvins 
pastangoms šiai piktybei pa
daryti galą.

i .1
Ši Generalinės Asamblėjos 

sesija jau padarė ir kitą gerą 
ėjimą, 1979 metus paskelb
dama Vaiko Metais. Lai išti
sus metus visų dėmesys bus 
nukreiptas į vaikų priežiūrą 
ir auklėjimą! Juk jie yra 
pasaulio ateitis. Juk mes visi 
trokštame, kad toji ateitis 
būtų geresnė, šviesesnė, 
linksmesnė ir žmoniškesnė, 
negu praeitis.

Didelis, nuoširdus “Lais
vės” kolektyvo padėkos žo
delis, brangiosioms hartfor- 
dietėms. Jų suruoštas pobū
vis mūsų laikraščio naudai 
buvo? gražus ir sėkmingas. 
Tos draugės įrodė, kad kur 
yra noras ir valia, ten galima

Ir Izraelyje 
siautėja streikai

Tel Aviv. — Izraelio darbi
ninkai labai nepasitenkinę 

Į dabartinės vyriausybės eko- 
| nomine politika. Kaip visose 
i kapitalistinėse šalyse, taip 
Izraelyje valdančioji klasė vi- 

i są krizės naštą siekia suvers- 
i ti am darbininkų pečių. Kai
nų kilimui ir infliacijai nesi-i 

i mato jokio galo. Lapkričio 3 
■ dieną įvyko daugybė streikų : 
ir darbininkų protesto de-: 
monstracijų.

Premjeras Begin pareiškė, 
kad jo vadovaujama vyriau ; 
sybė nesiskaitys su jokiais i 
protestais. Jis juos paskelbė

i “bolševikiškais protestais.”

sūnus

Jis nori eiti 
tėvo pėdomis

“Skip” Humphrey,
žymiojo senatoriaus Hubert 
Humphrey iš Minnesotos, 
kuris serga nepabepagydo- 
mu vėžiu, paskelbė, kad jis 
eis tėvo pėdomis ir kandida
tuos į Kongresą. Jam laimėti 
progos esančios labai geros.

“Skip” Humphrey

Pasibaisėtinas vaizdas

..t.

Toccoa, Ga. — Lapkričio 6 dieną šalia šio" Georgia 
valstijos miestelio nuo didelio lietaus užtvanka sugriuvo ir 
pridarė baisiausių nuostolių. Miestelyje namai paversti į 
griuvėsius. 37 žmonės žuvo. Daug sužeistų.

Kalta valdžia. Ji buvo inžinierių įspėta, kad užtvanka 
pavojingai nesaugi, kad ji gali bet kada sugriūti. Bet 
nebuvo pasirūpinta ją pataisyti.

Henry Kissinger— 
palestiniečių priešas

Washingtonas. — Praeitą 
savaitę sostinėje įvyko Pa
saulinis Žydų Kongresas. 
Buvo susirinkę žydų atstovai 
iš 41 šalies. Į kongresą buvo 
pakviestas ir jam kalbėjo bu
vęs valstybės sekretorius 
Henry Kissinger. Jam pabai
gus kalbėti, jį kongreso daly
viai karštai sveikino. Mat, 
nors netiesioginiai, Kissinge- 
ris kritikavo prez. Carterio 
politiką Vidurio Rytų klausi
mu “už jo nuolankavimą ara
bams.” Buvęs sekretorius ir 
prezidentų Nixono ir Fordo 
dešinioji ranka pareiškė, kad 

| susikūrimas palestiniečių

į Tarybų Lietuva jau pralenkė
i Jungtines Amerikos Valstijas!

mas. Palyginimui: 1939 me
tais iš 1000 vaikų 122 mirda
vo nesulaukę vienerių metų, 
1976 metais—18,3. Likviduo
ta daug infekcinių ligų, siste
mingai mažėja profesinių li
gų ir gamybinio traumatizmo 
atveju.”

Tuo būdu:
“Tarybų Lietuvoje 10,000 

gyventojų tenka 35 gydyto
jai ir 95 vidurinio išsilavini
mo medicinos darbuotojai, 

gimdyvių mirtingu- i Šiuo požiūriu respublika vir- 
--------- į šija Tarybų Sąjungos vidurkį 

i ir seniai pralenkė tokias išsi
vysčiusias kapitalistines ša
lis, kaip Jungtinės Amerikos 
Valstijos, Prancūzija ir Vo- 

Senato kiečių Federalinė Respubli-
1 ir Atstovų Rūmų komitetai Ka.” 
j bendrame posėdyje nutarė 
I leisti net dešimties metų vai-

Geros galimybės uždraudimui 
visų branduolinių bandymų

' Susirūpinęs
. Į [

prezidentas 
atidėjo kelionę

Washingtonas. — Jau rug- j 
sėjo pradžioje buvo paskelb
ta, kad |Su‘lapkričio 20 diena 
prezidentas su oficialiu vizitu 
išvyks į užsienį ir aplankys ! 
net 9 kraštus. Bet dabar' 
pranešama, kad kelionė ati-, 
dėta iki gruodžio pabaigos i 
arba sausio pradžios. Mat, : 

j kaip tik dabar Kongrese eina 1 
; jo pateiktos energijos pro-! 
i gramos svarstymas, dėl ku-! 
irios aštriai ginčijamasi. Jis| 
nori svarstymo eigą atsargiai;

; sekti, i j
Prezidentas esąs pasimojęs i dento pareiškimą sveikina j pagalba Izraeliui

valstybės pastatytų į pavojų 
Vidurio Rytuose taiką. Kon
gresui jo pareiškimas labai 
patiko.

Kaip žinoma, dabartinė Iz
raelio vyriausybė griežčiau
siai kovoja prieš nepriklauso
mos palestiniečių valstybės 
kūrimo idėją. Ji griežtai 
priešinasi net Palestinos Išsi
laisvinimo Organizacijos da-t 
lyvavimui Ženevos konferen
cijoje.

Dienraštyje “Tiesa” (spalio 
; 26 d.) Tarybų Lietuvos Svei- 
1 katos apsaugos ministro pa- 
! vaduotojas Jonas Babravi
čius rašo:

“Dabar respublikoje dirba 
110,8 tūkst. gydytojų, 31,4 
tūkst. vidurinio išsilavinimo 

) medicinos darbuotojų. Ligo- 
j ninėse turime 37,600 lovų, 
j Labai padidėjo medicinos 
i mokslo vaidmuo. Pasiektas 
I vienas mažiausių šalyje kūdi- 
i kių ir

Nedarbas — nelaimių 
šaltinis Meksikoje

Mexico City. — Meksikos 
universiteto politinių mokslų 
mokyklos direktorius prof. 
Francisco J. Paoli sako, kad 
nūdienėje Meksikoje visų di
džiųjų socialinių nelaimių šal
tinis yra nedarbo siautėji
mas. Meksika, kaip ir kitos 
kapitalistinės šalys, šiandien 
gyvena giliausią ekonominę 
krizę. Iš 26 milijonų meksi
kiečių, sulaukusių darbo am
žiaus, net 10 milijonų nedir
ba ir negali gauti darbo. 
Prof. Paoli sako, kad tiktai 9 
milijonai darbininkų turi pa
stovius darbus.

Nedarbas gimdo kriminali
nius nusikaltimus, saužudy- 
bes ir moralinį sugedimą.

Klaidingas 
nutarimas

Washingtonas.

Prezidentas
Į kams dirbti už algą stambio- praranda
| sio.se farmose laike javapjū- pasitikėjimą

Įvairūs apklausinėjimai pa-
tės. Tai žingsnis į praeitį, kai 
vaikų darbas šioje šalyje bu
vo toleruojamas. Jeigu bus rodo, kad žmonėse pasitikėji- 
leista 10 metų vaikams dirbti mas prez. Carteriu yra žy- 
farmose, tai kiek bereikės, 1 miai nukritęs. Pav., šių metų 
kad tokia teisė nebus suteik-1 sausio mėnesį 70 procentų 
ta ir pramonės savininkams' žmonių manė, kad Carteris 
išnaudoti vaikų darbą? I atsteigs žmonėse pasitikėji-

Dabartinis federalinis įsta-1 mą valdžia, o spalio mėn. jau 
tymas draudžia samdyti vai- 'f,v R1 

j kus, nesulaukusius 12 metų.
tik 51 procentas taip bema
nė; sausio mėnesį 50 procen
tai manė, kad Carteris suma
žins šalyje nedarbą, o spalio 
mėn. jau tik 36 procentai 

Beje, su daugeliu hartfor- taip manė, ir t. t.
diečių susitiksime šį sekma- i 
dienį “Laisvės” koncerte. Jų j 
atvyks pilnas autobusas. Jų Lapkričio 1 dieną šioje apy- 
choras ir solistės išpildys ge- linkėję buvo jaučiamas silp- 
rą koncerto programos dalį.

suruošti geram tikslui gerą 
parengimą.

San Francisco, California—

nas žemės drebėjimas.

Las Vegas. — Tik per 
vieną savaitę, pasibaigusią 
su lapkričio 1 d., Nevadoje 
buvo pravesti du didelio pa
jėgumo branduoliniai bandy
mai. Atrodo, kad vietoje 

į bandymus nutraukti, mūsų 
vyriausybės juos dar dažni
na.

Kalbėdamas Tarybų Są-; išspręsti uždraudimo laiką, 
jungos Aukščiausiosios Tary- Matyt, šiuo klausimu nuomo- 
bos ir Komunistų Partijos nės tarp Amerikos ir Tarybų 
Centro Komiteto bendroje Sąjungos vyriausybių skiria- 
sesijoje, prezidentas Leoni-; si. Tačiau reikia tikėtis, kad 
das Brežnevas pareiškė, kad tas skirtumas bus trumpu 
Tarybų Sąjunga pilnai sutin- laiku išlygintas ir susitari- 
ka tam tikram laikui už-i mas uždrausti visus bandy- 
drausti visus branduolinius' mus bus pasiektas, 
bandymus. Iki šiol tarybinei Toksaisusitarimastarpdi- 
vyriausybė manė, kad reikė-j džiųjų valstybių labai pasi- 
tų susitarti uždrausti tiktai tarnautų visam taikos reika- 
militariniams reikalams; lui. 
branduolinius bandymus. | ,

Sį Tarybų Sąjungos prezi- i Stambi Amerikos
aplankjTi Venezuelą, Brazdi-! Jungtinių Valstijų Valstybės 
ją, Nigeriją, Indiją, Iraną, j sekretorius Cyrus Vance. 
Prancūziją, Lenkiją, Belgiją 
ir Saudi Arabiją.

Johannesburg. — Pietų 
Afrikos rasistinės valdžios 
užsienio reikalų ministras la
bai “apgailestauja,” kad ir 
Jungt. Valstijų prezidentas 
Carteris pasisakė už nepar- 
davimą ginklų jo kraštui. Jis 
manęs!, kad Amerika prie 
embargo neprisidės.

Dar 'reikia trijų 
valstijų užgyrimo

-Washingtonas. — Šios
lies moterys veikėjos labai 
susirūpinusios dėl Lygių Tei
sių pataisymo prie Konstitu-

Dabar perspektyvos susitari
mui uždrausti visus branduo
linius brandymus esančios 
geros. Jo supratimu, belieka

Washingtonas. — Valsty
bės departamentas nutarė 
teikti Izraeliui tokią pat eko- 

! nominę ir militarinę pagalbą 
ateinančiais metais, kokia 
yra teikiama šiemet. O ta 

I pagalba yra milžiniška—ji 
; siekia $1.8 bilijono. Izraelis 
prašė pagalbos už $2.3 bilijo- 

I no. Iš tos sumos 1 bilijonas

to

sa-

cijos.; Reikia, kad jį užgirių i F^pavojus. 
du trečdaliai valstijų, o tėra 

' užgy dusios 35. 1__
trijų Valstijų užgyrimo 
neužgyrusios valstijos turi 
teisę iužgirti iki 1979 metų. 
Kongįresmanės Elizabeth 

' Holtzfnan, demokratė iš New 
Yorkė, ir Margaret Heckler, 
repufalikonė iš Massachu
setts siūlo Kongresui tą lai
ką žymiai pratęsti. Jos abe
joja įipie galimybę iki 1979 
metų laimėti už pataisymą 
dar tris valstijas.

Naujas Amerikos 
žmonių gąsdinimas

Washingtonas. — Penta- - dolerių skiriamas militari- 
gono militaristai prisimygę | njams reikalams.
tvirtina, kad Tarybų Sąjun-;
ga jau turinti raketą, kuria! Ąukštose y.
jie gali pasiekti Jungtines}
Valstijas ir čia numesti bran- i valstijos pareigose 
duolinę bombą ant bet kurio i 
miesto. Tarybinė vyriausybė ■ 
paskutiniais 18 mėnesių pasi-1 
gaminusi net 100 tokių rake-1 
tų. Todėl, girdi, mums nau- ■

Tikslas šio naujo gąsdini- 
Dar reikia mo aiškūs: laimėti daugiau 

par i lėšų ginklavimosi reikalams.
j Mūsų militaristai, matyt, dar
i nėra pilnai pasitenkinę prezi-
I dento Carterio biudžete ski- 
i riama milžiniška suma karo ' 
i reikalams.

Ku "Klūks Klanui 
įsakyta

Los Angeles, Cal. — Fede
ralinis prokuroras Griffin 
Bell įsakė teroristiniam Kuk 
klūks klanui tuoj paleisti sa-

United Nations, N. Y. — 
Pasaulinės organizacijos 
Saugumo Taryba vienbalsiai 
nutarė uždėti embargo ant 
pardavimo ginklų,Pietų Afri
kos Respublikai, valdomai 
baltųjų rasistų. Visoms 
Jungtinių Tautų šalims drau
džiama jai pardavinėti 
kokius ginklus.

bet

Smarkiai pakilo
vo sukurtą pasienio tarnybą, j urmįnės kainos 
Uooidni/A tornvh/AC’ nornitmoPasienio tarnybos pareigos 
prikląuso valdžiai, o ne ko
kiai nors privatiškai organi
zacijai.

Barbara Blum
Albany, N. Y. — Guberna

torius Carey Mrs. Barbarą 
paskyrė valstijos Socialinės 
Tarnybos Departamento di
rektore. Sis departamentas 
yra antras aukščiausias de
partamentas visoje valstijo
je.

Federalinio Darbo Depar-j 
tamentas praneša, kad peri 
spalį mėnesį šioje šalyje 
reikmenų kainos pakilo .8 į 
procento. Tai laikoma labai! 
aukštu pakilimu. Tai aukš-', 
čiausias mėnesinis pakilimas: 
per paskutinius šešis mene-! 
sius.

Nereikia nė sakyti, kad šis i Jungtinės TautOS 
prieš lėktuvų 
grobikus

United Nations,' N. Y. — 
Pagaliau visa pasaulinė orga
nizacija aktyviškai įsitraukia 
į kovą prieš lėktuvų grobi
mus ir grobikus. Jungtinių 

: Tautų Generalinė Asamblėja 
vieningai pasmerkė lėktuvų 
grobimus ir nutarė, kad vi
sos šalys bei valstybės arba 
pačios kuo smarkiausiai 
baustų lėktuvų grobikus, jo
se nusileidusius, arba sugrą
žintų juos ten. kur jie tą 
kriminališką nusikaltimą pa
pildė. Nebus toleruojamas 
joks pasiteisinimas.

Kas nors turi būti daroma, 
nes lėktuvų grobimai pasida
rė beveik dieniniais įvykiais. 
Šiemet jau įvyko tokių už
grobimų 27.

MRS. GANDHI SUŽEISTA
New Delhi. — Buvusiai 

Indijos premjerei nuvykus į 
miestą Shimogą dalyvauti 
masiniame susirinkime, buvo ' 
sutikta jos politinių oponentų ; pakilimas tuojau palies visus ■ 
ir akmenimis apmėtyta. Vie ' reikmenų vartotojus. Tuoj, 
nas akmuo pataikė jai į bur- į pakils muisto ir kitų reikme- i 
ną ir sužeidė. i nų kainos.

Athens. — Lapkričio 3 die
ną Graikiją ištiko didelė ne
laimė. Užėję audringi lietūs, 
pagimdė daug potvynių. 
Apie 25 žmonių juose žuvo, o 
medžiaginiai nuostoliai siek
sią milijonus dolerių.

Viršgarsinio greičio tarybinis lėktuvas

Maskva.—Lapkričio 1 dieną pradėjo veikti naujas nepaprasto greičio lėktuvas 
TU-144. Dviejų tūkstančių mylių kelionę iš Maskvos į Alma-Ata padarė į lygiai 
dvi valandas, kai tuo tarpu paprastam lėktuvui ima šešias valandas ir pusę!

Sis tarybinis lėktuvas gerokai didesnis už plačiai diskutuojamą anglų-prancūzų 
lėktuvą Concorde. I

Juug
i



2 KAS PUSLAPIS LAISVĖ PENKTADIENIS, LAPKRIČIO (NOVEMBER] 11, 1977

LW W C wy V| LITHUANIAN1 9 V *1 WEEKLY

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE 
PUBLISHING SOCIETY, INC.

Published Fridays, except in case of holidays
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N. Y. 11417

Entered as second class matter at the Post Officeof Jamaica, N. Y.
Established April 5, 1911 - ANTHONY BIMBA, Editor

Kas ką rašo ir sako

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year $10.00 
Canada, hat. Amer., per year $10.00 
F oreign countries, per year $12.Q0

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

Jis šimtų procentų teisus
Savo išsamioje kalboje Kremliuje Spalio Socialistinės 

Revoliucijos 60-metinių paminėjime Tarybų Sąjungos pre
zidentas Leonidas Brežnevas palietė ir Tarybų Sąjungos 
santykius su Jungtinėmis Valstijomis. Jis sakė, kad 
tarybinė šalis ‘priduoda labai daug svarbos tiems santy
kiams.”

“Tiesa,” jis sakė, “yra daug kas, kas skiria mūsų šalis, 
nuo socialinės ekonominės sistemos iki ideologijos. Ne 
kiekvienam amerikiečiai patinka viskas, kaip ir ką mes 
darome. Ir mes galime daug ką pasakyti apie tai, kas 
dedasi Amerikoje. Bet jeigu tie skirtumai bus išpūsti, jeigu 
bus bandoma vieniems kitus mokyti, pasėka bus ta, kad 
padidės m pasitikėjimas vienų kitais ir neapykanta tarpe 
mūsų. O tas nenaudinga mūsų abiems kraštams ir pavojin
ga visam pasauliui.

Pat pradžioje Tarybinės valstybės susikūrimo Leninas 
tuolaikiniams amerikiečiams vadams aiškiai pasakė, kad»ar 
jiems patinka ar nepatinka, Tarybų Rusija yra didelė jėga 
ir Amerika nieko negali laimėti su wilsonine politiką, 
atsisakydama su mumis skaitytis, pasiremiant tuo, kad 
musu valdžia jiems nepatinka’.

Tas buvo tiesa prieš pusšimtį metų. Tas dar didesnė 
tiesa šiandien.

Pats gy venimas reikalauja, kad Tarybų Sąjungos-Jungti
nių Valstijų santykiuose sprendžiamuoju faktoriumi būtų 
ilgalaikis aprokavimas, paremtas siekimu taikos. Šio kurso 
mes laikomės ir norime, kad ir amerikiečiai taip darytų. Iš 
musu puses netrūksta ryžto gerinti santykius su Jungtinė
mis Valstijomis lygybės ir abipusio pasitikėjimo pamatu.”

Tikėkime, kad ateityje ir mūsų vyriausybė laikysis tokio 
teisingo ir protingo kurso.

Dar vienas žingsnis 
į atsiskyrimą

Kanados vyriausybė neslepia savo nepasitenkinimo ir 
susirūpinimo Quebeco (Kvibeko) premjero Renė Levesque 
vėliausiu vizitu Prancūzijoje. Ji žino, kad jo vizitas tupėjo 
labai svarbius politinius sumetimus, liečiančius visos Kana
dos ateitį, o ne tik vieną premjero reprezentuojamą 
provinciją.

Premjeras Levesque vyko į Paryžių su tikslu ne tik 
patirti Prancūzijos vyriausybės ir įvairių jos partijų tik 
nuomonę, bet ir pritarimą bei paramą Quebeco prancūzų 
užmojui pasitraukti iš Kanados federacijos ir susikurti 
neprik! itisoma prancūzišką valstybę. O toks šios provinci
jos atsi kv rimas, suprantama, turėtų didžiausį poveikį į 
Kanados ateitį. Jungtinės Valstijos turėtumėme šiaurėje 
nebe vieną kaimyną, bet du.

Tai kągi premjeras Levesque patyrė arba laimėjo 
Paryžiuje? Aišku, kad tokiuose opiuose diplomatiniuose 
pasitariniuose ne viskas visam pasauliui atidengiama. 
Pranešimai iš Paryžiaus kalba tiktai tiek, kad Prancūzijos 
prancūzai giliai simpatizuoja savo tautiečiams kanadie
čiams ir jų aspiracijoms, b*et palieka savo ateitį patiems 
išsispręsti. Kaip jie nuspręs, taip bus gerai, ir turės 
Paryžiaus pilną pritarimą. Aiškus Prancūzijos pasakymas, 
kad jinai ne tik pritaria, bet ir rems kvibiečių ėjimą 
pasitraukti iš Kanados federacijos ir susikurti savo prancū
zišką valstybę, būtu interpretuojama kišimusi į Kanados 
vidinius reikalus ir prieštarautų geriems santykiams tarp 
Kanados ir Prancūzijos. Sakoma, kad jau net ir toks 
“nekaltas“ Paryžiaus nusistatymas neigiamai atsilieps į 
tuos santykius.

Nepateisinamas ir 
žalingas ėjimas

Prieš dvejus metus dar Fordo administracija įspėjo 
Jungtines Tautas, kad Jungtinės Valstijos pasitrauks iš 
Tarptautinės Darbo Organizacijos, jeigu jos veiklos pobū
dis nebus griežtai pakeistas. Dabartinė Carterio adminis
tracija tą Fordo administracijos pažadą įvykdė gyveniman 
— ištraukė Amerikos delegaciją iš TDO. Įdomu, kad šio 
mūsų vyriausybės pavyzdžio nepasekė net pačios stipriau
sios Amerikos talkininkės Italija, Prancūzija, V. Vokietija' 
ir kitos. Priešingai, jos ragino Ameriką pasilikti Darbo 
Organizacijoje. Prez. Carteris sako, kad pasitraukimas 
esąs vykdomas todėl, kad tame Jungtinių Tautų organe 
“viešpatauja socialistinės ir besivystančios šalys.”

Sakoma, kad Amerikos Darbo Federacijos-Industrinių 
Organizacijų Kongreso lyderiai griežtai reikalavo pasi
traukti ir prezidentas Carteris jiems nusileido.

Sutinkame su pažangiečių “Daily World” išvada, kad šis 
mūsų valdžios ėjimas “pasitarnauja tiktai reakcijonieriams 
ir multitautinėms kapitalistinėms korporacijoms.” Tai ne
pateisinamas ir žalingas ėjimas.

Pasitraukimas neturi nei sveikos logikos. Daleiskime, 
kad tiesa, kad socialistinės ir besivystančios šalys Tarptau
tinėje Darbo Organizacijoje dominuoja. Bet juk joje 
atstovybė yra tokia pat, kaip ir pačiose Jungtinėse 
Tautose. Tai reiškia, kad ir ten jos dominuoja. Vadovau
jantis prezidento Carterio logika (geriau, stoka logikos), jis 
turėjo ištraukti Jungtines Valstijas ir iš Jungtinių Tautų. 
Kodėl jis to tačiau nepadarė?

TEISINA IR GINA 
LĖKTUVO GROBIKUS 
IR ŽMOGŽUDŽIUS

Kai visur visi padorūs 
žmonės smerkia lėktuvų gro
bikus ir žmogžudžius, tai 
Chicagos menševikų laikraš
čio redaktoriai juos sveikina, 
teisina ir sušilę gina. Savo 
laikraštyje (“N.”, spalio 26 
d.) vedamajame jie puola ta
rybinius veikėjus, kam jie 
reikalauja, kad Jungtinių 
Valstijų vyriausybė sugrą
žintų lėktuvo grobikus ir 
žmogžudžius Bražinskus. 
Girdi, “Bražinskai sovietų 
lėktuvo nepagrobė,” jie tik 
“sovietų lėktuvą panaudojo 
užsienin išvykti.” Kas čia 
tokio, kad jie, “vykdami už
sienin,” lėktuvo kapitoną pa
šovė ir pavojingai sužeidė, o 
lėktuvo jauną tarnautoją tie
siog šaltakraujiškai nušovė. 
Martynui Gudeliui ir jo kole
goms nieko nereiškia lėktuvo 
užgrobimas ir nužudymas 
žmogaus.

Nužmogėjusiems naujie- 
niečiams kalti ne Bražinskai, 
bet tas kapitonas ir ta mer
gaitė. Girdi:

“. . . Jeigu sovietų lėktuvo 
kapitonas būtų turėjęs tiek 
proto, kiek jo turėjo vokiečių 
ar japonų lėktuvų kapitonai, 
tai jie būtų Trapezone išlei
dę Bražinskus ir vėl grįžę į 
Sovietų Sąjungą. Niekas 
prieš juos nebūtų vieno šūvio 
paleidęs. Niekas nebūtų jų 
ginklu lietęs. Bet kai sovietų 
kapitonas nežinojo, ar klau
syti užsienin išvažiuoti pasi
ryžusio lietuvio, kai jokio 
patyrimo neturinkti patar
nautoja panoro eiti sovietų 
imperijos policininko parei
gas ir pastoti lietuviui kelią 
pasikalbėti su lėktuvo kapi
tonu, tai lietuvis buvo pri
verstas prasiskleisti sau ke
lią ir priversti sovietų lakū
nus pasukti į Turkiją ir nusi
leisti artimiausiame aero
drome.”

Bražinskai tik norėjo “pasi
kalbėti su lėktuvo kapitonu,” 
betgi, kaip žinia, jie į jį 
paleido švino kulką! Arba, 
įsivaizduokite, du vyrai gin
kluoti revolveriais eina “pa
sikalbėti su kapitonu,” o lėk
tuvo jaunutė tarnautoja, 19 
metų beginklė gražuolė 
jiems pastoja kelią! Vietoje 
ją pastumti į šalį, jie į jos 
širdį suvaro švino kulką. Ir 
jie naujieniečiams ne žmog
žudžiui. Jie jiems nekalti. Jie 
jiems didvyriai! Kalta mer
gaitė!

Ar begalima įsivaizduoti 
labiau nužmogėjusius sutvė
rimus už “Naujienų” redak
torius!?

RYTŲ VOKIETIJOS 
DVASININKŲ VIEŠNAGĖ 
TARYBŲ LIETUVOJE!

Kanados klerikalų organas 
“Tėviškės žiburiai” (spalio 27 
d.) įdėjo ilgą pranešimą iš 
Romos “Rytų Vokietijos vys
kupai Lietuvoje.” Jame skai
tome:

“Kauno apaštalinio admi
nistratoriaus vyskupo Juoza
po Matulaičio-Labuko kvie
timu,—rašo “L’Osservatore 
Romano” bendradarbis prel. 
G. Lange,—rugpjūčio 18-23 
dienomis Lietuvoje lankėsi 
Meisseno vysk. Gerhard 
Schaffran, Erfurto ir Meinin
gen apaštalinis administrato
rius vysk. Hugo Aufderbeck 
ir Berlyno vyskupas—pagal
bininkas Johannes Kleinei- 
dam. Juos lydėjo Erfurto 
generalinis vikaras prel. 
Paul Uthe, Berlyno kurijos 
patarėjas ir “St. Hedwigs- 
blatt” katalikų savaitraščio 
redaktorius prel. G. Lange ir 
patarėjas Wolfhard Walter 
taip pat iš Berlyno.

Į Lietuvos sostinę Vilnių, 
—rašo prel. G. Lange,— 
—skridome per Maskvą. Vil
niaus aerodrome visus pasiti
ko vysk. Labukas ir vysk.

i Povilonis bei Vilniaus kapitu
los vikaras Česlovas Krivai
tis, Telšių vyskupijos valdy
tojas Antanas Vaičius ir Kai
šiadorių vyskupijos valdyto
jas Juozas Andrikonis. Pane
vėžio vyskupijos apaštalinis 
administratorius vysk. Ro
mualdas Krikščiūnas buvo 
susirgęs ir sutikime nedaly
vavo.

Pirmieji Vokietijos vysku
pų broliški santykiai su lietu 
vos Katalikų Bendrija buvo 
užmegzti.

1975 m. rugpjūčio mėnesį, 
kai, vyskupo Labuko kvieti
mu, tenai lankėsi Berlyno 
vyskupas kardinolas Alfre
das Bengsch. Metais vėliau, 
1976 m. vasarą, vysk. Labu
kas atsilankė Berlyne ir da
lyvavo Dievo Kūno procesi
joje prie Šv. Jadvygos ka
tedros, aplankė Schwerino 
vysk. Theissing, Dresdeno 
vysk. Schaffran ir Erfurto 
vysk. Aufderbeck.”

Paskui seka vokiečių vieš
nagės aprašymas. Jiems gi 
“išvykstant į Vilniaus aero
dromą, atsisveikinti atvyko 
taip pat visi Lietuvos vysku
pai ir vyskupijų valdytojai. 
Atvyko ir Lietuvos religinių 
reikalų tvarkytojas K. Tu
mėnas. Visiem buvo nuošir
džiai padėkota už taip malo
nų priėmimą ir taip įspūdin
gą viešnagę Lietuvoje.” ,

Pranešimas baigiamas:
“Išvykdami iš Vilniaus R. 

Vokietijos vyskupai tarė 
“Auf Wiedesehen.” Tai esą 
buvo atsisveikinimas ir kartu 
kvietimas Lietuvos Katalikų 
Bendrijos atstovams aplan
kyti juos R. Vokietijoje se
kančiais metais.”

IR ČIA MES 
VAKARIEČIAI, YPAČ 
AMERIKIEČIAI, ESAME 
“ASILAI”

Mes nesuprantame tų bol
ševikų kėslų. Jie mus tiesiog 
už ’nosies vedžioja, tikrais 
asilais laiko.

Tokios nemalonios išvados 
esąs priėjęs Chicagos kunigų 
“Draugas.”

Jo spalio 24 d. laidoje skai
tome:

“Daugumas šio dienraščio 
skaitytojų gali būti jau pri
miršę, kad prieš du dešimt
mečius Sovietų elektroninio 
šnipinėjimo sugebėjimai yra 
buvę menkaverčiai. Vakarie
čių ir JAV Saugumo tarny
bos be didesnių sunkumų pa
siklausydavo tuose kraštuose 
reziduojančių sovietų diplo
matų ir kitų sovietų pareigū
nų telefoninius pasikalbėji
mus tarp užsienio ir kraštų 
už “geležinės uždangos.” Ta
čiau tie “geri laikai” jau bai
gėsi ir Sovietai vakariečiams 
yra tapę lygiaverčiais varžo
vais. Ir tai atsitiko visiškai 
neseniai, kai godūs šio kraš
to uždarbių ieškotojai užsi
geidė savo mirtiniams prie
šams parduoti čia ištobulin
tus “elektroninius smege
nis”—kompiuterius. O kom- 
puteriai lygiai tobulai patar
nauja amerikiečiams ir ko
munistams. Tik toks skirtu- 

i mas, kad, kai bolševikai juo
kiasi iš pirkėjų gobšumo, 
amerikiečiai verkšlena, lyg 
pamotės nuplakti posūniai.”

LIETUVOJE PASIRODĖ 
NEPAPRASTAS 
LEIDINYS

Auksė Aukštikalnienė, 
Knygų propagandos ir rekla
mos biuro redaktorė, Vil
niaus “Tiesoje” rašo:

“Vaga” išleido pilną Kristi
jono Donelaičio kūrybos rin
kinį—Raštus. Tai—pirmas 
toks leidinys visoje jo kūry
bos spausdinimo istorijoje. 
Čia sukaupta ne tik visa 
poeto grožinė kūryba, bet ir 
jo laiškai, vertimai, įvairi 
archyvinė medžiaga, liečianti 
jo gyvenimą bei literatūrinę 
veiklą.

Ruošiant šį leidinį, Lietu

kų šaltiniu laikant

I vių kalbos ir literatūros in
stitutas suteikė didžiulį kal
bininkų ir senosios lietuvių 
raštijos i specialistų būrį.

i Jiems teko išspręsti daug 
i sudėtingų tekstologinių klau- 
i simų, pagrindiniu spausdina- 
l mų teks
i turimus poeto autografus, 
i Labai sudėtingas ir iki šiol 
galutinai 'neišspręstas prozo- 
dinių žeijiklų K., Donelaičio 

; autografuose klausimas, pa
traukęs filologų dėmesį ir už 
mūsų šalies ribų.

Remiantis moksliniais K. 
j Donelaičio autografų tyri- 
j mais, padaryta nemaža nau- 
i jų išvadų. Visų pirma paaiš- 
i kėjo, kad Donelaičio kur kas i 
i daugiau ir labiau atsidėjus 
dirbta prie savo rankraščių,
negu iki šiol buvo manoma. 
Eilė faktų sustiprina teiginį, 
kad “Mietai” parašyti toli 
gražu nepienu užmoju.” 
APIE AMERIKOS
ŽEMDIRBIŲ TRAGIŠKA

I PADĖTĮ
I I

Pažangiečių dienraštyje j 
i “Daily World” (lapkričio 1! 
Id.) Clarence Sharp, iš Min-1 
i neapolisį Minn., pateikia la-j 
j bai įdomią korespondenciją j 
I apie Jungtinių Valstijų far-; 
merių nūdienę padėtį. Iš jo 
sužinome, kad vidurvakari- 
nių Valstijų kviečių auginto
jai susiduria su visuotinu 
bankrotu. Kviečių supirkimo 
ir sumalimo monopolijos bei 
maisto trustas daro milžiniš
kus pelnus, o moka farme- 
riams ’neapsakomai žemas 
kainas. Antai, jie farme- 
riams sumoka už kviečių sva- 

| rą ne visus 4 centus, daug 
I mažiau, negu kviečių svaro 
| pagaminimas kainuoja. Jie 
1 grūdus sumala į miltus ir už 
• sVarą miltų jau gauna 21 
i centą. O kai miltai, paversti į 
■ duoną, pasiekia vartotoją, jis 
' turi sumokėti apie 90 centų 
i už svarą!
i Kviečių svaras 4 centai, 
Į duonos svaras 90 centų!
Žemdirbiai bankrutuoja, 
maisto trustas tunka.

- Korespondentas Sharp ci
tuoja bankininką Wayne Ha-' 
.senfratz iš Oklahoma, kuris' 
sako, kąd tokia žema kviečių Į 
kaina “šioje apylinkėje paša- i 
lins iš žemdirbystės pusę far- j 
merių.” Jie skęsta skolose.; 
Bankininkai atsisako jiems i 
daugiau skolinti.

Bankrotas į akis stėri ne! 
tik kviečių augintojams. Pa- j 
našioje padėtyje randasi visi! 
kiti smulkieji farmeriai.' 
Dienraštis “Minneapolis Tri- I 
bune” (spalio 10 d.), sako; 
Sharp, pateikia Georgia vai-1 
stijon universiteto istoriko 
Gilbert Fite pranašystę apie 
mūsų žemdirbių likimą. Jei-1 
gu dalykai nepasitaisys, o Į 
jiems pasitaisyti perspekty
vos labai menkos, sako isto
rikas, tai Amerikos farmerių I 
skaičius nuo 2,800,000 nukris 
iki 300,000!

Armėnai supažindi
nami su Lietuva

Armėnijos Komunistų Par
tijos Centro Komitetas vieną 
savo organo žurnalo “Komu- 
nist” numerį paskyrė 
straipsniams apie Tarybų 
Lietuvą. Straipsniai išversti 
iš lietuvių kalbos ir lietuvių 
autorių: J. Maniušio, E. 
Stankevičiaus, S. Vaintrau- 
bo, V. Gavelienės ir kitų.

1941-1945 m.
Karo dienas prisiminu, 
Širdis pradeda nerimt,-— 
Nes fašistai mūs tėvynę 
Bandė kraujuos paskandint.

Griuvo miestai, degė kaimai, 
Kamuoliais vartės ugnis, 
Kilo žemės į padanges, 
Medžius rove su šaknim.

Kiek išžudė jie gyvybių, 
Net senelių ir vaikų, 
Žuvo daug gražaus jaunimo 
Mūs šalies, visų tautų.

K. Zakavičienė

Taikos, demokratijos ir 
socialinės pažangos 

manifestas
Užsienio spauda ir visa pa

saulio visuomenė labai susi
domėjusi sutiko istorinę ži
nią, kad Kremliuje, reikšda
mi visos tarybinės liaudies 
valią, deputatai, susirinkę į 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos neeilinę sesiją, vieningai 
priėmė naują TSRS Konsti
tuciją. Labai daug dėmesio 
užsienyje skiriama TSKP CK | 
Generalinio sekretoriaus, j 
TSRS Aukščiausiosios Tary-| 
bos Prezidiumo Pirmininko | 
draugo L. Brežnevo praneši- Į 
mui ir baigiamajam žodžiui 
sesijoje.

Daugelyje pareiškimų pa
brėžiama, kad naujoje Tary
bų Sąjungos Konstitucijoje 
fundamentaliai apibendrina
ma išsivysčiusios socialisti
nės visuomenės kūrimo teo
rija ir praktika. “Didysis mū
sų epochos dokumentas,”— 
taip TSRS Pagrindinį įstaty
mą pavadino Lenkijos laik
raštis “Žice Varšavy.” Jame 
ne tik susumuojami didžiuliai 
Tarybų valdždios laimėjimai 
per 60 metų, nurodo laikraš
tis, bet ir drąsiai numatomos 
komunistinės visuomenės 
kūrimo perspektyvos.

Su dideliu pasitenkinimu 
pasaulio visuomenė pažymė
jo ir tą faktą, kad TSRS 
Konstitucijoje įstatymiškai 
įtvirtinami lenininiai užsienio 
politikos—taikos ir plataus 
tarptautinio bendradarbiavi
mo politikos — principai. 
TSRS Pagrindinis įstatymas, 
pabrėžia Brazilijos laikraštis 
“Globų,” nubrėžia šalies poli
tikai tikslą užtikrinti visuoti
nį ir visišką nusiginklavimą.

Žmones užsienyje stebina 
kokiu plačiu mastu buvo 
svarstomas Konstitucijos

projektas. “Man padarė di
džiulį įspūdį iš tikrųjų visa
liaudinis Pagrindinio Įstaty
mo svarstymo pobūdis,—pa
sakė Šri Lankos Komunistų 
partijos CK narys L. Gune- 
vardanė.—Tai—akivaizdus 
praktiškai įgyvendinamos so
cialistinės demokratijos pa
vyzdys.”

Kapitalistinių Vakarų šaly
se didžiausią įspūdį žmonėms 
daro Konstitucijos garantuo
tos plačios socialinės, ekono
minės ir politinės Tarybų 
Sąjungos darbo žmonių tei
sės. Teisė į darbą, įskaitant 
teisę pasirinkti profesiją, tei
sės į sveikatos apsaugą, į 
mokslą jau seniai tapo tary
binių žmonių kasdieninio gy-

I venimo dalimi, kai tuo tarpu 
i Vokietijos Federatyvinėje 
respublikoje už jų realizavi
mą reikia atkakliai kovoti, 
pabrėžia Vakarų Vokietijos

' laikraštis “Unzere cait.”
Jaunos nepriklausomos 

valstybės išskiria tą Konsti
tucijos vietą, kurioje sako
ma, kad Tarybų šalis remia 
tautą kovą už nacionalinę ir 
socialinę pažangą. “Mūsų 
liaudis, —pabrėžė Angolos 
nacionalinės kultūros tary
bos sekretorius A. Žasintas, 
—gerai žino, kokia vertinga 
tokia pagalba bei parama, ir 
už ją yra dėkinga.”

Žodžiu, tie visuomeninio ir 
ekonominio vystymosi prin
cipai ir realūs rezultatai, ku
riuos lakoniškai, konkrečiai 
ir išsamiai atskleidžia kiek
viena Tarybų valstybės Pa
grindinio įstatymo eilutė, 
tampa įkvepiančiu pavyzdžiu 
visai . pažangiai žmonijai, 
kaip kovoti už taityą,. demo
kratiją, laisvęM ir Socialinę 
pažangą. S.Stiklakis

IS LAIŠKŲ
Brangus drauge Antanai!

Su didžiausiu pakilimu visa 
mūsų liaudis sutinka Didžio
jo Spalio 60-mečio jubiliejų, 
suvedami įvairūs socialisti
nių lenktyniavimo rezultatai, 
kurie buvo skirti tam garbin
gam jubiliejui, vyksta įvai
rūs šventiniai renginiai.

Mūsų mielieji svečiai Nelle 
ir Povilas Ventai, entuzias
tingai nusiteikę vykdo savo 
programą, kad išnaudoti 
kiekvieną valandą, kad kuo 
daugiau pamatyti, susipažin
ti su mūsų gyvenimo tikro
ve. Praeitą šeštadienį ir sek
madienį pobūvojo pas savo 
gimines Vyžuonos kolūkyje, 
dalyvavo Utenoje suruoštoje 
bu v. revoliucijos judėjimo 
dalyvių, partizanu ir darbo 
veteranų šventėje. Povilas

to pirmuoju sekretorium 
drg. P. Griškevičium ir ki
tais vadovaujančiais respub
likos darbuotojais.

Spalio 28 d. dalyvavo Kau
ne parodos atidarymo iškil
mėse, apžiūrėjo miesto pra
monę.

Spalio 29 d. šeštadienyje 
mūsų svečiai išvyko į Klaipė
dą pas gimines. Pakelyje at
lankė pažangaus Amerikos 
lietuvio Joniko kapą, padėjo 
gėlių.

Tikimės kad Nelle ir Povi
las grįžę iš savo viešnagės 
turės daug ko papasakoti ką 
matė.

Linkiu Jums, brangus An
tanai, geros sveikatos, sėk
mės darbe. Jonas Jurgaitis

pasakė gražią kalbą.
Pirmadienyje dalyvavo su

sitikime Lietuvos TSR Žur
nalistų Sąjungoje. Respubli
kos laikraščių puslapiuose 
plačiai ir teisingai nušviesti 
užsienio lietuvių gyvenimą, 

| jų kovą už taiką pasaulyje, 
I už bendradarbiavimą kultū
ros srytyje. Nelle ir Povilas 
plačiai papasakojo apie 
“Laisvės” laikraščio vedama 

; didelį darbą tarpe mūsų išei- 
| vijos, apie jo autoritetą ir 
i esamus sunkumus spausdini
mo. redakcijos darbe. Spau
dos komitete mūsų svečiai 
susipažino su knygų leidyklų 
planais, ypač domėjosi ko
kios numatomos išleisti 
Amerikos lietuvių knygos.

Partijos Istorijos Institute 
direktorius daktaras Šarmai
tis aprodė, kaip kruopščiai 
renkama ir saugoma istorinė 
medžiaga, supažindino su kai
kuriais archyviniais doku
mentais iš pažangiųjų Ame
rikos lietuvių gyvenimo.

Nelle ir Povilas Ventai tu
rėjo dalykinių pokalbių su 
Lietuvos KP Centro Komite-

Mieli bičiuliai,
pasauliui reikšmingo istori

nio įvykio—Spalio Socialisti
nės revoliucijos 60-ųjų meti
nių proga siunčiame Jums 
savo karštą šventinį sveikini
mą.

Linkime kuo geriausios 
sėkmės Jūsų darbuose ir as
meniniame gyvenime.

“Gimtojo krašto” 
redakcijos kolektyvas

A. Baltrėnas
J. Kuckailis
Vacys Reimeris 

Vilnius,
1977 m. spalis

DĖKOJAME
Nuoširdžiai dėkojame Ievai 

Mizarienei, Onai Babarskie- 
nei, Nellie ir Povilui Ven- 
tams, Salomėjai Narkeliūnai- 
tei ir visiems kitiems už
užuojautas ir raminančius žo
džius, netekus mums bran
gios Živilės.

Romanas, Žilvinas ir 
Linvydas Krivickai

Kaunas, Lietuva
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Mielos susimąstymo 
valandėlės

Mačiau jį pirmą kartą, bet 
ne sutiktą gatvėje ar atėjusį 
svečius, o iš jo paties grafi
kos autoportreto, sukurto
1895 metais. Dabar jis to 
padaryti nebegalėtų—norve
gų dailininkas Edvardas 
Munkąs mirė 1944 m. sausio 
23 d. Tačiau ši aplinkybė 
netrukdo pasakyti; džiau
giuosi jį sutikęs čia, Vilniaus 
Dailės muziejuje, kur vyksta 
šio dailininko grafikos paro
da.

Kritikai ir visi šios mūzos 
vertintojai senokai suspėjo 
pasakyti savo nuomones apie 
Edvardą Munką, kaip meni
ninką—garsus, talentingas, 
nepakartojamas, nuolat gy
venantis . . . 1927 m., kai 
Berlyne įvyko didelė E. 
Munko kūrinių paroda, tai 
nusipelnęs Nacionalinės gale
rijos direktorius, o vėliau— 
generalinis direktorius Liud- 
vigas Justis sakė: “Munkąs, 
kaip tapytojas, stovi prieša
kinėse gyvųjų pozicijose, jo 
menas yra įtikinanti mūsų 
laiko išraiška, veikianti nau
jausią meną Vokietijoje ne 
tik ne mažiau, bet gal net 
pastoviau, negu Sezano ir 
Vang Gogo kūryba.”

Edvardo Munko autopor
tretas Dailės muziejuje—pir
mas. Juodame fone tik gal
va. Ilgoka, erdvių šnervių 
nosis, akys įsmeigtos ir žiūri 
drąsiai ir tiesiai. Jos atšaldy
tos kažkokiu liūdesiu, bet 
svarbiausia, kad nemeluoja. 
Šitomis akimis jis žiūrėjo į 
gyvenimą, šitą, aukštai iš
keltą kaktą raukė, stengda
masis suvokti jo reiškinių 
prasmę “Savo šalies sostinei 
testamento aktu jis paliko 
1^08 tapybos drobes, 15381 
spaudinį, 4443 piešinius,”— 
rašo dr. Jlan’sas Ebertas, 
pristatydamas norvegų daili
ninką, ilgai gyvenusį ir dir
busi Vokietijoje, Lietuvos 
dailės mylėtojams.

Iš viso Dailies muziejuje 
eksponuojama dailininko 100 
grafikos darbų.

“Mergaitės galva.” Ne, čia 
niekas neišgalvota. Būtent 
tokia ji ir buvusi. Pasižiūrė
jus, nerūpestingi, net negau
sūs brūkštelėjimai ir va ji,— 
mergaitė, kiek mįslingomis 
akimis, iš senokai praėjusių 
laikų.

Vėl mergaitė. Bet jau kita, 
tai “Serganti mergaitė.” Pri
sėdusi, iškamuota ligos—bal
tas, nuvytęs, išsekintas ligos 
veidas. Ir akys liūdnos, ne
mirksinčios. Kiek pražiotos, 
išdžiovintos lūpos. Žiūri ligo
nė į šviesą—iš juodos spal
vos į baltą. Kažin, ar pa
sveiksi?

Po dviejų metų, tai yra
1896 metais, Edvardas Mun
kąs naują kūrinį vėl pavadi
no “Serganti mergaitė.” Įsi
žiūrėkite: ji, ligonė, ta pati. 
Tik dabar ir moteris prie jos. 
Tikriausiai, kad motina, že
mai nuleidusi galvą, ir paė
musi ligonės ranką į savą
sias. Taip ji reiškia savo 
liūdesį, kuris be pragiedru
lių, be vilties. Ir aš visai 
joms nepažįstamoms, taip 
pat liūdžiu Vilniaus Dailės 
muziejuje. Gi anas, šalia ma
nęs stovintis puspalčiu vy
ras, irgi liūdi . . .

Paskui, vartydamas spe
cialiai E. Munko parodai iš
leistą katalogą, perskaitysiu: 
“(. ..) ankstyva motinos 
(1868) ir mylimos sesers So
fijos (1877) mirtis (jos abi 
sirgo džiova) nepaprastai pa
veikė jautrų bręstantį ber
niuką.”

Koks gyvenimas, toks ir 
dailininkas. Ir šią tiesą, sa
kyčiau, šiaip ar kitaip liudija 
kiekvienas jo kūrinys. Antai, 
stabtelėkime prie kūrinio 
“Melancholija (Laura 
Munch). Tuomet, žiūrėda
mas į šitą kūrinį, pabandžiau 

užrašyti, ką jaučiu. “Melan
cholijos, šitos moters, spalva 
juoda,—rašiau į bloknotą,— 
ir keista, kad šalia jos, net 
už lango baltas sniegas, kaž
kodėl baltu neatrodo. Juo 
nesiprausčiau. Tai ne liūde
sys, tai žymiai blogiau”. . .

Ir daugtaškis. Tai todėl, 
kad tuoj pat nesuradau žo
džių, kad galėčiau pasakyti, 
ką jaučiu, kokios melodijos 
sriūva į sielą, matant šį 
kūrinį. Gi vėliau katologe 
apie šį kūrinį radau ir tokį 
paaiškinimą: “Moters figūros 
prototipas buvo E. Munko 
sesuo, kuri mirė, būdama 
psichiškai nesveika.”

Taip, mirties, liūdesio te
ma, yra gan svari, šioje į 
Vilnių atkeliavusioje E. 
Munko kūryboje. Ką padary
si, kad ir asmeninis jo gyve
nimas, ir pagaliau visuome
ninis, (o tai autoritetų teigi
mu ypatingai svarbu), iš tie
sų buvo kupini juodų spalvų.

“E. Munko, kilusio iš vidu
riniųjų buržuazijos sluoks
nių, neaplenkė to meto suju
dimo procesai, ne vienam jo 
amžininkui kėlę pesimistines 
nuotaikas ir jausmus. Mir
ties mistika ir pražūties bai
mė plito besireiškiančių eko
nominių ir politinių santykių 
dirvoje,”—rašo dr. Hansas 
Ebertas.

Tačiau, ar tai ne gyvenimo 
portretai? Ir ne tai pagaliau 
svarbu, kad ji, mirtis, neiš
vengiamai yra. Manyčiau, 
kad čia kur kas svarbiau, 
kokiomis akimis dailininkas 
žiūri į ją, kaip tiksliai ir 
įtaigiai sugeba savo suvoki
mą perduoti publikai.

E. Munkąs—ne tik liūdesio 
dainius, ir gal tik nedaug juo 
tebuvo. Bent jau toje kūry
boje, kurią turėjome Vilniu
je. Gyvenimas apmąstymuo
se,—šitaip, padaręs nedide
lių išimčių, teikčiausi pava
dinti visumoje E. Munko 
Vilniuje eksponuojamus kū
rinius. O apmąstymai—tai 
nei liūdesys, nei linksmu
mas. Jiems labiausiai tinka 
prieblanda, tai yra kuomet 
šviesa prigęsusi, o naktis dar 
nesutemusi.

Apmąstymų valandėles 
žmonės praleido prie kūri
nių: “Moteris (Sfinksas),” 
“Madona (Apvaisinimas)’’ 
“Moterys ant kranto,” “Pa
vydas,” “Dviese (Vieniši)” 
“Brendimas (Nakčia),” “Se
nukai ir berniukai,” “Bėganti 
maža norvegė,” “Mergaitės 
ant tilto”. . . Linkęs teigti, 
kad būtent per moters būse
nos pavaizdavimą dailininkui 
pasiseka žymiai daugiau iš
gauti minčių, apibendrinimų, 
drąsiau ir netikėčiau prasi
skverbti į filosofinių minčių 
pasaulį. Šitaip reikšmingai 
palietus žmogaus iš publikos 
mąstyseną, jis sugeba paleis
ti ją į skrydį, kad ir ji 
ieškotų, bandytų išsiaiškinti, 
pritarti ar neigti. Minties 
pasyvumui E. Munko kūryba 
anaiptol ne pjedestalas.

Lietuvos TSR Dailės mu
ziejaus direktorius P. Gudy- 
nas šios parodos atydarymo 
proga reiškia tokią mintį: 
“Reikia manyti, kad E. Mun
ko darbų paroda Vilniuje 
susilauks didelio susidomėji
mo ne tik dailininkų, bet ir 
plačiosios visuomenės tar
pe.”

Prisimenu, kai stabtelėjęs 
prie vieno kūrinio, išgirdau 
klausimą:

— Paaiškinkite, ką šituo 
dailininkas nori pasakyti?

— Reikia pagalvoti. — 
nuoširdžiai atsakiau.

Kūrinys vadinasi “Istori
ja,” o klausė vidutinio am
žiaus vyriškis. Tad ir galvo
ju, kad “plačiosios visuome
nės tarpe,” paroda pirmiau
sia žavi tuo, kad ji patraukia 
savo filosofine mintimi. Čia, 

| matyt, tarp profesionalų ir 
dailės mylėtojų skirtumas 
yra tas, kad jeigu dailinin
kas, pažinęs turinį, imasi 
analizuoti, kaip, kokiomis 
priemonėmis ir į kokia forma 
jis sukrautas, tai eilinį žiūro
vą kūrinys žavi dailininko 
vaizduotės pasauliu. Ko—ne 
—ko, o spalvų, jos gamų 
šioje E. Munko darbų paro
doje labai nedaug.

Gi minėtoje “Istorijoje“ 
matome sėdintį senį, matyt, 
iš tų, kurie nemažai keliauja. 
Ir kelionės—jų didžiausia iš
minties knyga. Prieš senį 
guvus pasakojimams mažas 
berniukas. O abu jie—ir se
nis, ir berniukas—po drūto 
storakamieno ąžuolo šako
mis. Toliau jūra, kurią spau
džia akmeniniai krantai ir 
pavieni akmenų luitai.

Na, tai kokia gi jo, šio 
kūrinio, mintis? Matyt, kad 
tokia, kokia ir matome. Isto
rija—tai ne žmogaus, ar 
žmonių gyvenimas, kuris 
prasidėjęs jau tuomet, kaip 
buvo jūra, akmeniniai kran
tai, kai augo ąžuolai. Kūriny
je apiplyšęs senis atstovauja 
liaudžiai. Kaip ir berniukas. 
Abu jie—jos išraiška, ir to
dėl mąstai, ar nenorėjo auto
rius pasakyti: istoriją kuria 
liaudis. Ji jos kūrėja. Berniu- 

; kas dar vaikas—jis pratęs 
istoriją, perėmęs ją iš senio. 
Taip nuolat: vieni išeina, kiti 
ateina. Istorija maitinama 
žmogaus išnykimo ir jo pra
sidėjimo kaita. Tik todėl ji, 
istorija, yra!

Pasitaiko, kad katalogas 
vieną—kitą E. Munko kūrinį 
komentuoja. Pavyzdžiui, kad 
ir tik ką minėtą “Istoriją.” 
Tačiau tai, manyčiau, tik 
pagalbinis dalykas, kadangi 
lankantis Edvardo Munko 
darbų parodoje, pirmiausiai 
stengiesi įsilieti į vaizduoja
ma raliją ir iš ten išsinešti 
supratimą be kieno tai para
mos. Galimas daiktas, kad ne 
visi vienodai skaito vieną ir 
tą patį dailininko kūrinį. 
Vertingi, išliekantys kūri
niai, matyt, nebegali pasilik
ti apsoliučioje rimtyje. Jie 
dirba žmonių mintyse.

Be abejonės, tariant, P. 
Gudyno žodžiais: “Paroda. . . 
yra ne tik didelis įvykis 
Lietuvos dailės gyvenime, 
bet ir nemažesnis įvykis tau
tų draugystės ir suartėjimo 
srityje.” Pasakyta taip todėl, 
kad E. Munko grafikos paro
dą parengė Berlyno Valsty
binių muziejų darbuotojai. 
Dabar gi ruošiami ten išsiųs
ti Stasio Krasausko grafikos 
darbai.

Draugystė pasižymi dosnu
mu abipusiai. Argi ne taip?

Pranas Karlonas

ANTANO SNIEČKAUS
MOKYKLA PUNSKE

“Eltos“ korespondentas 
praneša iš Liaudies Lenkijos: 
Kartu su tarybiniais žmonė
mis Didžiojo Spalio jubiliejų 
iškilmingai pažymi ir kaimy
ninės Lenkijos gyventojai. 
Jaudinančiu jubiliejiniu ren
giniu tapo ir Punsko gimna
zijos naujos centrinės mo
kyklos atidarymas. Ši mo
kykla lenkų ir lietuvių dėsty
mo kalbomis pavadinta dide
lio internacionalisto Antano 
Sniečkaus vardu.

Mokyklos atidarymo iškil
mėse spalio 29 dieną labai, 
nuoširdžiai sutikta Tarybų 
Lietuvos TSR delegacija.

Lietuvos TSR Švietimo mi
nistras Antanas Rimkus pa
pasakojo susirinkusiems, ko
kiais laimėjimais Spalio jubi
liejų pasitinka tarybiniai 
žmonės. Apie Antano Snieč
kaus gyvenimą, revoliucinę 
ir partinę veiklą papasakojo 
jo ilgametė gyvenimo draugė 
ir bendražygė Mira Bordo- 
naitė.

Tris dienas Lietuvos TSR 
delegacija viešėjo broliškoje 
Liaudies Lenkijoje. Jos na
riai lankėsi Seinų, Augusta

LAISVĖ

Čia gyvena gyvulių augintojai
Netoli Vilniaus, Širvintose, ant ežero kranto puikuojasi 

penki keturių aukštų namai. Patogiuose, gražiai įrengtuose 
butuose gyvena Širvintų kiaulininkystės komplekso dar
buotojai.

Širvintų kiaulininkystės komplekso darbuotojų gyvenvietė.

Širvintų komplekso žirgyne vyksta eilinė treniruotė.
Mariaus Baranausko nuotr.

“ŠVENTOSIOS” PABIROS
SAVITARNA

Vokietijos Federatyvinės 
respublikos dvasininkai, ir 
šiaip susirūpinę, kad vis dau
giau žmonių nustoja lankę 
bažnyčią ir mažėja kunigų, 
dabar turi naują rūpestį: 
katalikų kunigams dėl įvairių 
priežasčių darosi vis sunkiau 
susirasti šeimininkes. O ka
dangi jiems privalomas celi
batas (neturi teisės vesti), 
katalikų dvasininkai privers
ti griebtis “ūkinės savitar
nos.”

Užjausdamos brolius Kris
tuje, kunigams padeda vie
nuolės: jos apsiėmė specia
liuose trumpalaikiuose kur
suose išmokyti juos “greitai 
gaminti sveiką maistą ir iš
laikyti liekną figūrą.” Be to, 
sumokėję 150 markių, gar
bingi klausytojai gauna 
spausdintų patarimų visiems 
buities atvejams, netgi kaip 
naudoti skalbimo mašiną. 
Neužmirštas ir baltinių lygi- 

vo, Elko licėjuose, kraštoty
ros muziejuje. Kapinėse prie 
Suvalkų, kur hitlerininkų 
koncentracijos stovykloje 
okupacijos metais žuvo 46 
tūkstančiai tarybinių karo 
belaisvių, svečiai iš Lietu
vos, vaivadijos vadovai ir 
moksleiviai padėjo vainiką, 
pasodino ąžuoliukus.

Nuoširdus Tarybų Lietu
vos atstovų susitikimas su 
vaivadijos vadovais įvyko 
Lenkijos Jungtinės Darbi
ninkų Partijos Suvalkų vai
vadijos komitete.

V. Petkevičienė

Paleido 
arkivyskupą

Tel Aviv. — Izraelio val
džia pakluso popiežiaus Pau
liaus VI prašymui ir paleido 
iš kalėjimo katalikų arkivys
kupą Hilarioan Capucci, ku
ris buvo nubaustas 12 metų 
kalėjimu už slaptą pristatinė- 
jimą ginklų palestiniečiams 
Izraelio okupuotose arabų 
žemėse. Jis buvo nuteistas 
1974 metais.

nimas. Bet vis dėlto geriau, 
pažymėjo vienas Miuncheno 
prelatas, kai kunigo namuose 
šeimininkauja moterys. 
Šventi tėvai visiškai sutinka 
su šia išvada.
Dievobaimingumo sargyboje

Pietų Afrikos respublikoje 
įvedama nauja “viešosios do
rovės ir dievomainingumo 
apsaugos” tvarka. Keli šim
tai “nepriekaištingo elgesio” 
piliečių—namų šeimininkių, 
mokslo veikėjų, dvasininkų 
—įsipareigoja, taip sakant, 
visuomeniniais pagrindais, 
stebėti “dorovinį visuomenės 
tyrumą, užkirsti kelią bet 
kokiems moralinių bei religi
nių taisyklių ir elgesio normų 
pažeidimams” ir t. t. Jiems 
pavesta, pavyzdžiui, lankant 
barus ir kitas pasilinksmini
mo įstaigas, susipažinti su 
klientams ten siūloma litera
tūra ir uždrausti arba konfis
kuoti vienokius ar kitokius 
“netinkamus” leidinius. Šių 
“visuomeninių kontrolierių” 
sprendimai galutiniai ir ne- 
skundžiami. Teisėjams už
drausta panaikinti moralės ir 
pamaldumo saugotojų spren
dimus. Kilus konfliktui, galu
tinį sprendimą priims specia
liai paskirta instancija. Ofi
cialiai visa ši procedūra pa
vadinta “cenzūra liaudžiai ir 
per liaudį.”

Suprantama, “viešosios 
dorovės ir dievobaimingumo 
apsaugos” tvarkdariais ski
riami tie asmenys, kuriems 
patinka šioje šalyje viešpa
taujantys žvėriški rasinio 
diskriminavimo, aparteido 
įstatymai ...

Televizija padėjo
Iš senos bažnyčios Taverni 

miestelyje netoli Paryžiaus 
pagrobta nepaprastai graži 
išdrožta dar XIII amžiuje 
medinė šventos Marijos sta
tula. Policininkai, tirdami 
pagrobimą, padarė išvadą, 
kad vagims padėjo televizija 
ir . . . dvasininkai.

Mat, prieš keletą dienų, 
kai statula buvo pavogta, 
šioje bažnyčioje vyko iškil
mingos pamaldos, kurios bu
vo transliuojamos per spal
votąją televiziją, ir pagrobė
jai, besiruošdami “operaci
jai,” galėjo gerai įsižiūrėti

3 IAS PUSLAPIS

Komplekso darbuotojams įrengta jauki kavinė-valgykla.

Pirmaujantis komplekso traktorininkas Kęstutis Bartulis 
su žmona Janina ir vaikais po darbo savo bute.

ekrane vienoje bažnyčios sa
voje saugomus vertingus' 
meno paminklus.

Prieš kelerius metus tele
vizijos kameros parodė žiū
rovams, kaip gražiai įrengta 
kita sena bažnyčia Vetejė 
mieste, ir netrukus iš ten 
buvo pagrobta dalis vertingo 
altoriaus. Viena po kitos din
go ir likusios jo dalys.

DĖMESIO:
VAIDUOKLIAI! . .

Gavo pilietybės teises
Neblogai dabar gyvena Di

džiosios Britanijos vaiduok
liai. Jų, t. y. turizmo biurų, 
pajamos nuolat didėja, o 
“dažniausiai vaiduoklių lan
komų vietų” vadovai pasta
ruoju metu tapo bestseleriais 
(labiausiai perkamomis kny
gomis).

Turistai vėlinių išvakarėse 
gali patys “susitikti” su ano 
pasaulio gyventojais. Už ne
mažą kainą (20-25 svarus 
sterlingų) prityręs gidas pa
rodo vietas, kurias ypač 
mėgsta neramūs vaiduokliai. 
Britanijos turizmo bendrovės 
surengtos apklausos duome
nimis, daugiau kaip dviejuo
se tūkstančiuose Anglijos 
miestų, esą, gyvena antgam
tinės būtybės.

Šia tema domisi ne tik 
turizmo tarnybos, bet ir 
Londono, Oksfordo, Kem- 
bridžo, Edinburgo universi- i 
tetai. Juose skaitomos misti-1 
kos ir “vaiduoklių mokslo”' 
paskaitos.

. . . Londono laikraštis 
“Times” išspausdino tokį 
skelbimą: “Parduosiu dvarą ■ 
Sasekse ir restauruotą XV 
amžiaus pilį kartu su vaiduo- 

, kliu, kurio nepavyko išvaryti 
i remonto metu.”

Ano pasaulio “amunicija
Amerikos magai ir burti- ■ 

ninkai neblogai žino Babetą 
Lenzeli. Ji, nors dar jauna | 
(tik 28 metų), “laisvai” bend- j 
rauja su nelabuoju ir gerai I. 
nusimano apie juodąją magi
ją.

Los Angeles veikia “spe
cializuota” Babetos parduo
tuve. Pirkėjams (tai dau
giausia jos verslo broliai) 
Miss Lenzeli siūlo visokiau
sių žolelių ir eleksyrų, gyva
čių odų, gyvų pelėdų ir juodų 
katinų, taip pat įvairių kau
kolių. L. Ž.

Pavyzdys, kaip Lie
tuvoje rūpinamasi 
žmonių sveikata
ESU DIDŽIAI DĖKINGAS

Nelaimė visuomet ateina 
netikėtai. Greitosios pagal
bos mašina pristatė mane į 
III klinikinę ligoninę. Tačiau 
liga komplikavosi ir jau bu
vau netekęs sąmonės. Tik tą 
naktį budėjusios gydytojos 
N. Drižytės, medicinos se
sers I). Petravičienės dėka 
šiandien vėl esu šeimoje. Iš
tisas 6 vai. jos negailėdamos 
jėgų kovojo su mirtimi ir 
nugalėjo. Esu labai dėkingas 
joms, taip pat mane gydžiu
siai gydytojai L. Brazdeikie- 
nei ir visam kitam medicinos 

j personalui, kurie grąžino gy
vybe ir sveikatą.

Mano galva jau senokai 
pasipuošė sidabru. Esu pen
sininkas. Vargu ar kas mani
mi būtų taip rūpinėsi, jei 
gyvenčiau kapitalo šalyje. 
Džiaugiuosi, kad mūsų visuo
menėje taip rūpinamasi dar
bo žmogumi, kad teisė į svei
katos apsaugą numatyta da
bar galiojančioje ir naujosios 
TSRS Konstitucijos projek- 

! te. K. Kiznys

Pareiga
“Beprasmiška—grumtis, 
Kai viskas ledėja, 
Kai draskomas gęsta 
Būties židinys ...” 
Taip vyrai kalbėjo, 
Kai mažą Tėvynę 
Teriojo ir stingdė 
Užplūdęs šiaurys.

Kalbėjo taip tyliai,
Kaip—ženklinti medžiai, 
Silpni, bet didingi 
Skaudžia lemtimi.
Kalbėjo taip aiškiai, 
Kaip kalbasi žemė 
Su mirštančio kario ’ 
Narsia širdimi.

Tad žemė išgirdo-—
Išsakė, įrodė—
Kiek kraujo nekalto
Ji slepia žiedais.
Pakilo dar kartą
Tie ženklinti vyrai— 
Ir pridengė žiedus 
Randuotais delnais.

Karolis Brogys
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Juozo Byrono atminimui San Francisco, Cal. ĮVAIRIOS ŽINIOS
H. FEIFERIENĖ

Juozas Byronas
su kaikuriais lietuvių kalbos mokyklėlės mokiniais, 1951 
metais.

New York Typographical! metų marijonų gimnazijoje, 
Union Big Six biuletenis pra- i kur įgavo pagrindines žinias, 
nešė, kad šių metų rugpjūčio ; išmoko lietuvių kalbą. Su- 
12 dieną mirė šios unijos grįžęs į JAV susidomėjo 
narys—pensininkas Juozas j spaustuvės darbu ir išmoko 
Byronas, kuris paskutiniuo-1 rinkti linotipu raides. Jis iš
sius keletą metų gyveno dirbo 25 metus lietuviškose 
Union Printers Home, Colo- spaustuvėse: “Laisvėje,” 
rado Springs, Colorado. Juo- j “Vilnyje” ir “Vienybėje.”
zo Byrono sveikata buvo ge-I 
rokai pašlijusi ir tik dėka 
geros priežiūros ten esančių ' 
daktarų ir slaugių, jis galėjo 
ilgiau pagyventi . . .

Perskaičius šią žinią, prisi
miniau praėjusius laikus 
Brooklyn, N. Y., kur ant 
Lorimer gatvės buvo “Lais- 
vės” būstinė. Ten kasdien! 
išleisdavo laikraštį “Laisvę,” I 
o spaustuvėje dirbo nemažas 1 
skaičius darbininkų, jų tarpe 
ir Juozas Byronas rinkdavo
raides linotipu.

Pažinau JuozĄ Byroną 1944 
metais. TuometVivau priim
ta dirbti “Laisvės^, spaustu
vėje, o Juozas mokom mane 
rinkti linotipu raides1). Neži
nau kada jis įsitraukė į pa
žangią veiklą, bet tuomet jis 
jau dainavo Aido Chore ir 
buvo choro korespondentas. 
Rašinėjo apie choro veiklą po 
antrašte “Do-Re-Mi.” Jis bu
vo pažangių įsitikinimų ir 
atviro būdo žmogus. Buvo 
linkęs prie humoro ir kur tik 
susi t i k d a v o f a š i s t u o j a n č i u s 
elementus lietuvius, mėgda
vo su jv !s asmeniniai pasigin
čyti.

Juozas Byronas paliko ryš
kius pėdsakus pažangiųjų lie
tuvių veikloje. Jis turėjo pa
linkimą rašinėti spaudoje, 
dalyvaudavo meno saviveik
loje, veikė valdybose. Dažnai 
vaidindavo “Liaudies Teat
ro” pastatytuose veikaluose.

Prąvartu priminti Juozo 
Byrono du vykusiai atliktus 
vaidmenis. Tai Juozo Petru
lio dramoje “Prieš Srovę,” 
kurią surežisavo Jonas Va
lentis ir su šiuo veikalu, 
newyorkieciu vaidintojų gru
pė dalyvavo LMS suvažiavi
me-festivalyje, Chicagoje, 
1946 metais. Taip pat nepa
mirštamą vaidmenį Juozas 
įkūnijo Rojaus Mizaros vei
kale “Nesusipratimas,” su
vaidindamas atkaklaus dypu- 
ko charakterį.

Apart to, keletą metų Juo
zas vedė lietuvių kalbos šeš
tadieninę mokyklėlę “Lais
vės” patalpose. Išmokindavo 
mokinius sakytį eilėraščius, 
sumokindavo veikaliukus, 
per kuriuos, pabaigoje moks
lo metų mokiniai gražiai pa
sirodydavo. Buvo kuo pasi
gerėti. O jis mokėjo suprasti 
jaunuolių sielą, mokėjo būti 
jų draugu. Dėka Juozo atsi
davimo, nemažas skaičius 
Amerikoje gimusių lietuvių 
pramoko savo tėvų kalbą.

Neturint duomenų, negaliu 
nuosekliai papasakoti Juozo 
Byrono biografiją, bet kiek 
atsimenu iš pasikalbėjimų, 
kad jis gimė Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Buvo 
darbo žmonių vaikas. Dar 
mažas būdamas grįžo su tė
vais į Lietuvą. Marijampolė
je (Kapsuke) mokėsi keletą

Tūlą laiką Juozas Byronas 
gyveno Kanadoje. Ten dirb
damas spaustuvėje, įstojo į 
International Typographical 
Union, o sugrįžęs į JAV, 
apsigyvenęs New Yorke ir 
įsirašęs į šios unijos lokalinį 
skyrių “Big Six,” pradėjo 
dirbti “Daily News” spaustu
vėje. Jis darė visokius žy
gius tapti spaustuvininkų 
unijos nariu, kad senatvėje 
būtų kur prisiglausti, kad 
įgautų teisę apsigyventi 

| Union Printers Home, Colo- 
! rado Springs, Colorado. Ten 
gyvendamas, Juozas karts 
nuo karto parašydavo laišką, 

! bet paskutinius dvejus me
tus neturėjome jokių žinių, 

I tik dabar pastebėjome unijos 
I biuletenyje, kad Juozas jau 
i miręs . . .

Juozas Byronas mylėjo sa
vo tėvų žemę Lietuvą, bet 
atrodo, kad jis buvo privers
tas ją palikti. Mylėjo lietuvių 

, kalbą ir skųsdavosi laiškuo
se, kad spaustuvininkų na- 
į muose nėra nė vieno lietu- 
I vio.

Šią problemą jis išrišo. At
vykęs į New Yorką 1973 

i metais, jis užsirekordavo iš 
: plokštelių ant magnetofoni
nės juostelės lietuviškų dai
nų, poezijos ir prozos, kad 

i sugrįžęs atgal į Union Prin- 
! terš Home, kartais esant vie
numoje, galėtų atgaivinti 
sielą su lietuviška melodija 
ar žodžiu. Užsirekordavo ir 
New Yorko Aido Choro atlik
tų dainų, kurių klausydamas, 

■ Juozas prisimindavo praėju- 
! sius laikus, kuomet jis daina
vo choreY Norėdamas supa
žindinti Union ’Printers
Home įnamius su lietuviško- 

| mis dainomis, jis dažnai jas 
pagrodavo auditorijoje per 
šventes ar gimtadienius.

Juozo Byrono jau nėra gy- 
i vųjų tarpe, bet jo atlikti 
darbai pažangiųjų lietuvių 
veikloje liudija, kad jis su
prato darbo žmogaus buitį, 
kad jis nuoširdžiai prisidėjo 
prie visuomeninio darbo. 
Juozo Byrono nuopelnai pri
simintini ir jo atminimas mū
suose neišblės . . .

GYDYTOJAI NENORI AR 
NEMOKA SAVE GYDYTI?

Dr. Roger E. Meyer, psi- 
chiatristas, Connecticut Uni
versiteto Sveikatos Centro 
direktorius, teigia, kad mūsų 
gydytojai bene tik bus ne- 
sveikiausi žmonės iš visų 
Amerikos žmonių. Jų tarpe 
saužudysčių lygis gana aukš
tas, ir protiniai sunegalavi
mai labai dažnus ir t. t. Net 
ir šeimyniški nesusipratimai 
tarp jų gausesni, negu tarp 
paprastųjų žmonių.

Dr. Meyer kaltina gydyto
jų darbo sąlygas.

MUSŲ ŽINIOS IR SVEČIAI
Džiugu, kad dabartiniu lai

ku San Francisco miestą daž
nokai aplanko turistinės gru
pės iš Tarybų Sąjungos ir 
pasitaiko, kad šiose turisti
nėse grupėse randasi ir mū
sų tėvynainių lietuvių. Spalio 
27 dieną iš Kanados buvo 
atvykusi Tarybinė grupė su
sidedanti iš 19 asmenų, ku
rioje radosi du mūsų mieli 
lietuviai iš Lietuvos. Tai di
džiai gerb. žurnalistas Sigi
tas Krivickas, “Tėviškės” 
draugijos pirmininko pirma
sis pavaduotojas ir operos 
solistė gražaus, žavingo bal
so dainininkė Regina Maciū
tė. Taip pat šioje grupėje 
radosi ir kiti artistai iš įvai
rių respublikų, muzikos spe
cialistai bei aukšto rango 
artistai. Ta proga, nors labai 
skubotai, vietinis American- 
Russian Institutas suruošė 
koncertą. Koncertas įvyko 
spalio 28 dieną First Unitari
an Church San Francisco.

Tenka pažymėti, kad šis 
koncertas buvo suruoštas 
greitokai, nes svečių laikas 

' buvo apribotas, bet koncer- 
i tas buvo sėkmingas, įspūdin
gas, kuris pasiliks neužmirš
tamas. Visus šio vakaro dai
nininkus ir filharmonijos pi- 
jano artistę grausmingi aplo
dismentais sustojus publika 
lydėjo. 0 miela mūsų lietu
vaitė Regina Maciūtė, dar 
daugiau mus sužavėjo savo 
labai gražiu ir aukštai lavin
tu balsu. Štai Reginos dai
nos: B. Dvarionas, žodžiai L. 
Stepanausko, “Žvaigždutė,” 
P. Čaikovskis, “Florentiečių 
daina,” S. Rachmaninovas, 
žodžiai L. Galinos, “Čia ge
ra,” o paskutinė Reginos la
bai graži, populiari liaudies 
daina, harmonizuota J. Gai
žausko, “Sėjau sėjau rūte
les.” Publika gausiai sustoju
si sveikino mūsų lietuvaitę ir 
dėkojo už gražias dainas ir 
kitų respublikų žymiems ar
tistams už žavingas dainas ir 
pijano artistės muziką.

Beje, šiame puikiame kon
certe dalyvavo iš Los Ange
les, Cal. Walteris Raila, ku
ris atvyko pasitikti žurnalis
tą Sigitą Krivicką ir solistę 
Regina Maciūtę, ir ta proga 
Walteris dalyvavo šiame įs
pūdingame koncerte, nes ši 
turistine grupė neturėjo pro
gos aplankyti Los Angeles 
didmiestį.
RENGINYS

Spalio 23 dieną renginys su 
vaišėmis, kuris įvyko Suo
mių salėje, Berkeley buvo 
suruoštas bendrai Oakland ir 
San Francisco LLD kuopų. 
Rengėjų buvo tikslas turėti 
virš suminėtus iš Tarybų 
Lietuvos svečius, deja, šių 
svečių visa grupė keliomis 
dienomis pavėlavo, kaip bu
vo jų žadėta čia pribūti.

Popietės vaišių pirmininkė 
Ks. Karosienė paaiškino, kad 
svečiai Sigitas Krivickas ir 
Regina Maciūtė tebesiranda 
Kanadoje, ir ta proga prista
tė Juozą (Joe) Roland pakal
bėti, kuris praėjusią vasarą 
lankėsi Lietuvoje ir kuriam 
Lietuva labai patiko. Joe Ro
land yra Amerikoje gimęs ir 
augęs, bet gražiai vartojąs 
lietuvių kalbą. Jis aplankė 
Lietuvą pirmą kartą ir sakė, 
kad buvęs sužavėtas dabarti
ne Lietuva ir jos progresu, 
statyba, mokslu ir bendrai. 
Prie to, Juozas sakė, kad jei 
jam nepavyks anksčiau apsi
lankyti pamylėtoje Lietuvo
je, tai už trijų metų būtinai 
vyksiąs dalyvauti Lietuvoje 
ir įspūdingoje dainų šventė
je. Didelis ačiū Juozui už 
gražią kalbą apie savo kelio
nę Tarybų Sąjungoje ir T. 
Lietuvoje. Taip pat visų da
lyvių vardu nuoširdi padėka 
šios jaukios popietės šeimi
ninkėms už jų nemažą triūsą.

Labai yra apgailėtina, kad 
draugo Igno Kamarausko 
sveikata yra sušlubavusi. Jo

Lietuviški Apmąstymai
RAŠO ALMUS ŠALČIUS

Beethoveną, Jungtines 
Tautos gerbė

Ką besakyti, New Yorko 
televizijos programose, kaip 
auksas pelenuose, žybteli 
nuostabūs brilijantai. Kaip, 
pavyzdžiui, gal ir Vilniuje 
tuo pačiu metu, TV matytas, 
klasikinės muzikos koncertas 
iš didžiosios susirinkimų sa
lės Jungtinėse Tautose “Su
vienytų Nacijų” dienos pro
ga. Tai buvo tikra dvasinė 
puota: Eugenijaus Ormandy 
diriguojamas Philadelphijos 
Orkestras išpildė Beethove- 
no “Egmonto Uvertiūrą,” 
Šostakovičiaus Penktąją 
Simfoniją. Vokiečių-negrų 
kilmės Andre Watts, abso
liučiai tobulai, orkestrui pa
lydint, paskambino Beetho- 
veno Ketvirtąją Fortepiono 
Sonatą.

Besiklausant prisiminė: 
dviejų šimtų metų Ameriko
je, šimto penkiasdešimts me
tų mirusio Beethoveno mo
numentaliais kūriniais buvo 
gerbiama Jungtinių Tautų 
diena.

Prieš penkiasdešimtį metų 
Lazdijuose, taipgi Beethove- 
ną. švenčiant tada jo mirties 
šimtines, eilėraščiu “Muzika” 
pagerbė poetas, pedagogas, 
filosofijos mokslų daktaras 
Motiejus Gustaitis. Tai bene 
buvo šio poeto ir paskutinis 
eilėraštis—mirė tada jis vos 
47 metų širdies smūgio ištik
tas. Poeto vyskupo Antano 
Baranausko stipendijantas 
Motiejus Gustaitis dar taip 
neseniai buvo grįžęs iš po 
studijų Regensburge, Romoj 
ir galiausiai Friburge, Švei
carijoj, kur gavo daktaratą 
už “A. Mickevičiaus Krymo 
Sonetų” vertinimą.

Šiuo metu planuojama iš-

Žudikai turi 
atsakyti

Išduoti Tarybų Sąjungai 
tėvą ir sūnų Bražinskus, ku
rie slapstosi Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, vėl pa
reikalavo Tarybinio oro lai
vyno darbuotojai. Prieš sep
tynerius metus, pagrobę lėk
tuvą AN-24, banditai nužudė 
19 metų lėktuvo palydovę 
Nadią Kurčenką, sunkiai su
žeidė lakūnus ir privertė įgu
lą nutupdyti lėktuvą Turkijo
je. Be to, mirtinas pavojus 
grėsė 46 keleiviams.

Spalio 24 d. spaudos konfe
rencijoje Maskvoje kalbėję 
įgulos nariai S. Šavidze ir O. 
Babajanas pranešė, jog jie 
kreipėsi į JAV prezidentą, 
reikalaudami išduoti Bražins
kus, kurie turi atsakyti pagal 
tarybinį įstatymą. Tačiau 
Amerikos valdžia faktiškai 
ėmėsi ginti žudikus, apsiri
bodama grynai formaliu imi
gracinių įstatymų pažeidimo 
tyrimu.

Spaudos konferencijoje bu
vo paskelbtas Aviacijos dar
buotojų profsąjungos CK pa
reiškimas. Jame visų šalių 
oro transporto darbuotojai 
raginami visokeriopai prisi
dėti prie keleivių ir įgulų 
saugumo užtikrinimo ir tuo 
tikslu siekti, kad nedelsiant 
būtų išduoti ir kuo griežčiau
siai nubausti nusikaltėliai.

Kalbėjusieji pažymėjo, kad 
visi tarybiniai žmonės karš
tai remia Tarybų Sąjungos 
vyriausybės 1976 metų lie
pos 15 d. pareiškimą, kuria
me sakoma, kad “nusikaltė
liai Bražinskai, kur jie būtų, 
turi būti išduoti Tarybų Są
jungai, jų slėpimas laikomas 
“nedraugišku Tarybų Sąjun
gai aktu.” TASS-ELTA

pasigendame renginiuose bei 
draugiškose mūsų sueigose. 
Visų jo draugų ir bičiulių 
vardu nuoširdžiai linkime, 
kad jo sveikata greit, greit 
sutvirtėtų. L-ma 

leisti “Motiejaus Gustaičio 
Raštų” antrąją laidą. Pirmoji 
laida buvo sunaikinta “Saka
lo” leidyklos sandėliuose 
praėjusio karo išvakarėse.

Pokario metais Vytautas 
K. Jonynas Vokietijoj paruo
šė piešinius “gražiausiems 
vokiečių pašto ženklams.” 
Dailininko pirmoji mirusi 
žmona buvo Janina Gustaity
je, poeto Motiejaus brolio 
duktė.

MUZIKA
L. Von Beethoven 

mirties 150-čiui 
[1770-1827-1927-19771

Pasakyki, Mūza tonų,
Kur gavai tokią galybę, 
Kad klausyt tavęs malonu 
Atgarsių šaly beribėj?

Kas gi, deive, kas tau davė 
Stebuklingą monų galią, 
Jog aidai, lyg apsparnavę, 
Kažkur sielą kelte kelia?

Negi mūsų Baltajūrė 
Atrakino skliautų angą, 
O bangų styga subūrė 
Simfoningai žemė—dangų!

Ei ten groja, ei ten gieda, 
Linksmą dainą, liūdną raudą: 
Skambios vilnys plaukia

rieda, 
O akis šešėlius gaudo.

Tai kvapsnių akordai pinas 
Iš radastų ir lelijų 
O sietynų violinos 
Lietumi sidabro lyja.

Užburti aidų aidužiai 
Užkerėjo tylią dausą 
Ir paskendo į Jūružę 
O žemelė vis dar klauso.

Žemė klauso ir svajoja 
Apie deivę stebuklingą 
Nors seniai jau dieviškoji 
Iš akių pasaulio dingo.
Lazdijai, 1927

V. K. Jonyno “L. von Bee
thoven” pokario Vokietijos 
pašto ženklų serijoje. Dar ir 
šiandien patys vokiečiai sa
ko, kad tai buvo “gražiausi 
vokiečių pašto ženklai.”

SVARBUS LEIDINYS-
“Didysis Spalis 
ir Lietuva”

Vilnius. - “Mokslo” leidy
kla išleido straipsnių rinkinį 
apie Lietuvos darbo žmonių 
revoliucinės kovos ir socialis
tinės kūrybos kelią—“Didy
sis Spalis ir Lietuva.”

Knygoje išspausdinti pen
kiolikos autorių straipsniai. 
Juose pateikta medžiaga 
apie Didžiojo Spalio reikšmę 
lietuvių tautos valstybingu
mui atkurti ir įtvirtinti, pir
mosios darbininkų ir valstie
čių valdžios susikūrimą (1918 
-1919), darbininkų ir valstie
čių kovą už Spalio idėjas 
buržuazijos valdymo laiko
tarpiu, Lietuvos posūkį į so
cializmą 1940 metais, socia
listinės visuomenės susifor
mavimą mūsų krašte. Leidi
nyje plačiai kalbama apie 
partijos vaidmenį kovojant 
už Tarybų valdžią bei for
muojant naujo tipo visuome
nę Lietuvoje.

Knygą paruošė Vilniaus V. 
Kapsuko universiteto, Parti
jos istorijos instituto prie 
Lietuvos KP CK ir respubli
kos Mokslų akademijos Isto
rijos instituto mokslininkai.

ELTA

SUGRĄŽINO VENGRAMS 
KARŪNĄ

Nuo pabaigos Antrojo pa
saulinio karo Jungtinėse Val
stijose buvo laikoma ir sau
goma vengrų 977 metų senu
mo karūna St. Stephen, sim
bolis senosios vengrų valsty
bės. Dabar šią karūną mūsų 
vyriausybė nutarė sugrąžinti 
socialistinei Vengrijai kaipo 
simbolį gerinimui tarp šių 
šalių santykių. Reakcininkai 
Kongrese pakėlė didžiausį 
triukšmą prieš šį vyriausy
bės nutarimą.

JEI PAŽADĖJAI, 
IŠTESĖK

Bostonas. — Massachu
setts valstijoje veikia taip 
vadinamas konsumerių (var
totojų) apsaugos įstatymas. 
Už to įstatymo sulaužymą 
kontraktorius William Hart
wick turės keturis mėnesius 
patupėti kalėjime. Mat, jis 
pažadėjo pastatyti keletą 
naujų namų ir iš užsakytojų 
paėmė iš anksto apie 88 
tūkstančius dolerių. Bet jis 
pažadėtu laiku tų namų ne
pastatė. Už neištesėjimą pa
žadėjimo—kalėjimas.

NAUDINGAS PATARIMAS
Federaliniai sveikatos ap

saugos viršininkai paskelbė 
programą, kurioje patariama 
žmonėms nesiskubinti su 
operacijomis, būtinai pasitei
rauti pas kitą gydytoją, ką 
jis mano apie reikalingumą 
jums operacijos.

Šiandien jau aiškiai įrody
ta, kad labai daug būna ope
racijų, kurios ne tik nepade
da žmonėms sveikatą patai
syti, bet dar pakenkia.

SAKO, SVARBUS 
ATRADIMAS

Californijos mokslininkams 
pavykę išauginti bakterijoje 
medžiagą, kurią normališkai 
pagamina gyvulio bei žmo
gaus smegenys. Šis atradi
mas su laiku galėsiąs būti 
sėkmingai panaudbjamas gy
dymui įvairių ligų. Tikėkime, 
kad mokslininkai žino, ką jie 
daro. Reikia sveikinti kiek
vieną atradimą, kurį galima 
panaudoti žmogaus kovai su 
ligomis.

DEŠINIŲJŲ LAIMĖJIMO 
PAVOJUS PORTUGALIJAI

Lisbon. — Portugalijos 
Komunistų Partijos pirmi
ninkas Aivaro Cunhal sako, 
kad Socialistų Partijos vado
vaujama vyriausybė negali 
sėkmingai kraštui vadovauti, 
kad šalyje susidaro rimtas 
dešiniųjų-reakcinių jėgų lai
mėjimo pavojus. Jis ragina 
socialistus sudaryti naują 
kairiųjų jėgų koaliciją. Į to
kią koaliciją turėtų įeiti So
cialistų Partija, Komunistų 
Partija ir kitos kairiosios 
politinės grupuotės. Tiktai 
tokia plati koalicija išgelbėtų 
kraštą nuo dešiniųjų pavo
jaus.

AUTOMOBILISTŲ UNIJA 
UŽ PANAMOS SUTARTIS

Washingtonas. — Atsto
vaudamas Jungtinei Auto
mobilistų Unijai, jos vicepre
zidentas Martin Gerber ragi
na senatorius užgirti nese
niai prezidento Carterio pa
darytas naujas su Panama! 
sutartis dėl Kanalo ateities. 
Jis sako, kad kontroliuoda
mos Kanalą, Jungtinės Val
stijos baisiai skriaudžia pa
namiečius, nes Kanalas yra 
vyriausias panamiečių tautos 
turto šaltinis. Pavyzdžiui, jis 
sako, 1970 metais Panamos 
Kanalas davė amerikiečiams 
net $175 milijonus įplaukų, iš 
kurių jie panamiečiams nuo
mos formoje sugrąžino tiktai 
$2 milijonus!

Juk tai didžiausias pana
miečių apiplėšimas. Kanalas 
turi būti sugrąžintas Pana
mai.

KAS VAGIA LABAI 
PAVOJINGAS 
MEDŽIAGAS?

Washingtonas. — Valdiš
koji Nuclear Regulatory 
Commission skundžiasi, kad 
kas nors iš jos sandėlių yra 
pavogę net 8,000 svarų ura- 
niumo ir plutoniumo, iš kurių 
yra gaminamos branduolinės 
bombos. V

Leidinys “Rolling Stone” 
kaltina Izraelį. Tai jo agentai 
esą tą pavojingą medžiagą 
pavogę ir iš jo gamina bran
duolines bombas.

Izraelio valdžia griežtai pa
neigia šį kaltinimą. Tai esąs 
Izraelio priešų išgalvotas 
šmeižtas.

San Francisco, Cal. — Fe
deralinis apeliacijų teismas 
atmetė Miss Patricia Hearst 
apeliaciją prieš jos nubaudi
mą kalėjimu už dalyvavimą 
banko apiplėšime. Ji yra iš 
kalėjimo paleista po 
$1,200,000 užstatu.

UŽSIENIUI PAGALBOS 
UŽ $6.7 BILIJONO

Washingtonas. — Prezi
dentas pasirašė Kongreso 
priimtą bilių, kuriame skiria
ma 1978 metams užsienio 
šalims pagalbos už $6,700,- 
000,000! Tai $1,200,000,000 
daugiau, negu išleidžiama 
šiemet. Kongreso biliuje ne
skiriama jokios pagalbos 
Vietnamui, Laosui, Kambo- 
dijai ir Ugandai. Mat, reak
cininkai buvo griežtai prie
šingi teikimui šiems kraš
tams pagalbos ir laimėjo.

PREMJERAS TIK 
SUŽEISTAS

New Delhi, Indija. — Lėk
tuvo avarijoje penki keleiviai 
buvo užmušti, o Indijos 
premjeras M. R. Desai tiktai 
lengvai sužeistas. Nelaidė 
įvyko Assam valstijoje, už 
1,200 mylių nuo sostinės.

REIKALAUJA 
SUSITIKIMO SU 
PREZ. CARTERIU

Chicago, Ill. — Lapkričio 4 
d. čia įvyko platus juodųjų 
žmonių judėjimo vadų pasi
tarimas, kuriame dalyvavo ir 
keletas kongresmanų. Są
skrydyje buvo plačiai disku
tuojamas nedarbo klausimas. 
Kaip žinia, nūdienė krizė ir 
nedarbas daug skaudžiau pa
liečia spalvotus žmones, ne
gu baltuosius.

Susirinkimas nutarė reika
lauti susitikimo su preziden
tu Carteriu. Iš Baltųjų Rūmų 
dar negauta jokio atsiliepi
mo.

Washingtonas. — Senato 
komitetas nutarė padidinti 
Californijos valstijoje nacio- 
nalį Redwood parką 48,000 
akrų.

NESISKAITO SU JUNGT. 
TAUTŲ NUTARIMU

Izraelio vyriausybė paskel
bė, kad jinai kurs dar septy- 
nius naujus kaimus okupuo
toje arabų žemėje. Tai aki
vaizdus jos nesiskaitymas su 
Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos protestu prieš 
arabų žemių aneksavimų. 
Kaip tik šiomis dienomis 
Asamblėja pareiškė, kad 
toks Izraelio ėjimas kenkia 
Vidurio Rytuose taikos rei
kalams.

VALDŽIOS ŽMONĖS 
ESĄ NUSIVYLĘ

Nedarbas šioje šalyje per 
spalį pakilo vienu procento 
dešimtadaliu. O prezidentas 
ir jo patarėjai, matyt, tikėjo
si nedarbo sumažėjimo. Jų 
viltys neišsipildė ir jie esą 
labai nusivylę.

Dacca. — Bangladeš vy
riausybė sušaudys 55 savo 
kareivius už ruošimą sukili
mo. Sukilimas prieš valdžią 
buvo ruošiamas š. m. rugsė
jo 30 d.
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gerą pradžią
Nors spalio 29 dieną pasi

taikė labai gražus oras ir kai 
kuriuos draugus suviliojo iš
vykti į gamtą pakvėpuoti 
tyru oru, kitus suviliojo siu-; 
vėjų ruoštas didelis bankie- 
tas, bet tikri organizacijų ir 
spaudos rėmėjai-patrijotai, 
atsilankė i L. L. D. mitingą, 
kuriame buvo aptarti kuopos 
reikalai, išklausyti raportai. 
Prisiminti ir pagerbti šiais 
metais mirusieji kuopos na
riai:- Kazimieras Zienius ir 
Kazimieras Kiela.

Plačiau apsistota prie šiuo 
laiku vedamo “Laisvės” va
jaus, po kurios globa esame 
ir mes kanadiečiai. Tuo klau
simu ir abelnai apie spaudos 
reikšmę gana gerą kalbą pa
sakė,'' giliai išstudijavęs 
Markso-Engelso raštus drg. 
B. Kvietinskas. Jam atsišau
kus “Laisvei” ekonominės 
paramos, kaip bematant su
plaukė $493.00 (aukotojų pa
vardės telpa atskirai). Tiesa, 
j tą sumą įeina ir keletas 
atnaujintų prenumeratų. Ka
dangi šiuo laiku Kanados do
leris žymiai pigesnis už ame
rikiečių, tai kanadiečiams 
yra skriauda. Ir ši virš minė
ta suma pasiųsti, ameriko
niškais pinigais, kainavo ex
tra $54.

Kadangi mūsų buvusius 
vajininkus vienus ligos, kitus 
senatvė kamuoja ir jiems 
sunku visus skaitytojus ap
lankyti, todėl būkite toki ge
ri, pasistenkite arba patys 
savo prenumeratas ir aukas 
pasiųsti,* ar' įJriduokite se
kantiems draugams: B. 
Kvietinskui, J. Urbanavičiui 
ir P. L. Kisieliams. Šie drau
gai bus Jums dideliai dėkin
gi.

Didžiosios Spalio Revoliu
cijos Šešiasdešimtmečio pro
ga gražiai prisiminta ir per
skaityta ištrauka iš drg. Ver- 
šinskienės tilpusios kores
pondencijos spaudoje.

Po įvairų diskusijų, visi 
grįžome į namus pasitenkinę, 
kad atlikome kilnų darbą— 
padarėme gražią pradžią 
“Laisvės” vajaus reikalu. Ti
kimės, kad ir kiti laisviečiai 
pasistengs savo prenumera
tas laiku atsinaujinti ir pri
dėti auką.

P-rė K.
Montreal, Canada

MONTREALIEČIŲ 
PARAMA “LAISVEI”
Nuo LLD

Montrealo kp...........$60.00
L. P: Kisieliai.............$40.00
A. E. Morkevičiai ... .$31.00 

(Anksčiau aukavo $20.00)
J. E. Urbanavičiai. .. $30.00 
Moterų klubas....... . .$25.00
J. S. Čičinskai ...... $21.00 
F. A. Šuplevičiai $15.00
E. Juraitienė.............$13.00
F. Spaičys..............  . $11.00
J. Petrauskas..............$11.00
V. Zavišienė............... $11.00
V. O. Verbylai............$10.00
O. Veršinskienė..........$10.00
G. P. Taruškai.. ..... $10.00
J. Kuica . . ........ . $10.00

(Anksčiau—$10.00)
P. Valinčienė......... .. $10.00
S. Petronienė.............. $10.00
A. Farmerys........ ..  .$10.00

(Anksčiau auk. $15.00)
J. V. Knistautai . . . $06.00
P. Bendžiaitienė .... .$06.00
K. Žekonis................  $05.00
L. Skripka . ....... .  $05.00

(Anksčiau auk. $5.00)
B. Kvietinskas ... . . . $05.00 
J. Stukas . . ., .. .... $05.00 
J. Stankevičius . .. $04.00
M. ‘,Gudas .......... .$02.00 
A. Balčiūnas........ $01.00

Viso......................$377.00

Montrealo kronika
LIGONIAI

Jonas Vilkelis, Sūnų ir 
Dukterų draugijos pirminin
kas, turėjo sunkią operaciją 
Montreal General ligoninėj.

M. Matusevičienė serga 
St. Gabrini ligoninėj.

M. Čeponienė turėjo ope
raciją Lasalle ligoninėj.

R. Bagdžiūnienė buvo ope
ruota R. Viktorijos ligoninėj.

Linkiu ligoniams greit pa
sveikti.
ATVYKO

Pas S. Petroniene buvo 
atvykęs sūnus Bronius su 
žmona iš Londono, Ont. Da
bar svečiuojasi dukra su šei
ma iš JAV

Linksmos viešnages.
“GARNYS”

A. M. Juzelaičius aplankė 
antru kartu “garnys,” palik
damas gražų ir sveiką sūnelį. 
Tėveliai ir tėvukai džiaugiasi 
naujagimiu.

Linkiu gražiai augti.
IŠTIKO NELAIMĖ

N. B. Graibus ištiko nelai
me. Virtuvėje pečius užside
gė, kol gaisrininkai atvyko, 
padarė daug nuostolių.

Apgailestauju.
MIRĖ

Spalio 18 d. po ilgos ligos 
mirė Walter Bunis. Paliko 
nuliūdime žmoną, Helen, du 
sūnus su šeimomis. Buvo il
gametis M. L. S. D: P. 
draugijos narys. Neteko su
sižinoti iš kur kilęs.

Spalio 29 d. mirė Magdale
na Rugienienė (Ambrasaitė), 
apie 88 m. Paliko nuliūdime 
4 sūnus, 3 dukras, 7 anūkus, 
3 pro anūkius, brolį Kazį 
Montreal ir du brolius T. 
Lietuvoje.

Kilusi iš Salernos Būdos 
Kaimo, Marijampolės apskr.

Į Kanadą atvyko prieš pir
mą pasaulinį karą.

Artimiesiams gili užuojau
ta. O velioniems, lai būna 
lengva Kanados žemele.

J-na

UŽKVIETIMAS
M. L. S. D. Pašalpinė 

Draugija rengia metinę pui
kią vakarienę (balių), lapkri
čio 19 d., 7 vai. vakaro, šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

Bus geras orkestras, šei
mininkės visus skaniai pavai
šins. Bus laimėjimai, taip 
pat prie durų.

Nepamirškit atnešti dova
nėlių. Būsime labai dėkingi.

Ne tik nariai dalyvaukite, 
bet atsiveskite ir draugus.

Mes laukiame. Iki pasima
tymo. Valdyba

TORONTO, ONi.

PRISIMINUS MIRUSIUS 
JAUNUS TAUTIEČIUS

Daugiausiai širdies prie
puoliai ir vėžys be pasigailė
jimo skina senus ir jaunus.

Praėjo keletas mėnesių, 
kai Moris Degutis išsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo. Paliko nuliū
dime jauną šeimą, du bro
lius, vieną sesutę, tolimes
nius gimines ir daug draugų- 
ių. Buvo laisvų minčių ir 
geros valios žmogus. Prieš 
apie 30 metų, kai Moris buvo 
22 jaunuolis, buvo kupinas 
jaunos energijos. Per eilę 
metų veikė Bangos Chore. 
Buvo sugalus dainininkas- 
menininkas. Moris buvo vie
nas iš tų pasišventusių cho
ristų. Taipgi yra buvęs 
“Liaudies Balso“ angliško 
skyriaus redaktoriumi.

Moris tėvelis, Romualdas 
Degutis mirė 1947 metais, 
taipgi dar jaunas, tik 52 
metų. Romualdas aktyviškai 
veikdavo darbininkų judėji
me tarp lietuvių ir kitatau
čių. Gaila, kad mirtis pakirto 

jo gyvybę. Jis buvo taip 
reikalingas visuomenei . . .

Elenora Kevežiutė žuvo 
automobilio nelaimėje, būda
ma tik virš 20 metų. Buvo 
išsilavinusi muzikoje, mylėjo 
dainą, meną. Kai kurį laiką 
buvo Bangos Choro vedėja- 
mokytoja.

Jonas Bernatavičius mirė 
tesulaukęs apie 15 metų. Kai 
kurį laiką dainavo Bangos 
Chore. Tamašiūnas (neatme
nu vardo) mirė tik apie 10 
metų amžiaus, taipgi dainavo 
Bangos Chore. Marytė Gai- 
žiauskaitė (White) mirė tik 
apie 10 metų tesulaukus. 
Taipgi priklausė Bangos cho
re. Stanley Yekavičius mirė 
prieš keletą metų, buvo ga
bus jaunuolis, priklausė Ban
gos Chore. Dana Shmitaitė 
(Morkienė, Jono Morkio 
žmona) mirė prieš porą me
tų. Buvo dar jauna moteriš
kė, linksmos nuotaikos, gabi 
menininkė. Algirdas Pūras 
mirė 1964 metais. Paliko jau
ną žmoną, sūnelį, motiną, 
tėvą. Algirdas buvo susipra
tęs, malonaus būdo, visuo
met lankydavo lietuvių suei
gas, koncertus, parengimus, 
su visais rasdavo bendrą po
kalbį, pagal išgalę paremda
vo lietuvišką veiklą.

Visi šie jauni žmonės buvo 
lietuviškoje dvasioje išauklė
ti, nesigėdino būti lietu
viais . . .

Tebūna jiems ramybė, o 
gili užuojauta artimiesiems ir 
giminėms.

E. P. Laurusevičiai 
New Dwell, Ont.

Toronto, Ont.
Padėkos žodis

Nelemta ir staigi mirtis 
išplėšė iš gyvųjų tarpo mano 
mylimą vyrą Zigmą Janaus- 
ką.

Mano sielvarto ir liūdesio 
valandoje, nuoširdūs ir geri 
mūsų draugai ir pažįstami 
lietuviai suteikė nuoširdų pa
skutinį patarnavimą mano 
Zigmui, ji gausiai aplankyda
mi ir palydėdami į amžiną 
poilsio vietą. Aš noriu iš
reikšti padėką visiems, kūrie 
prisidėjo prie laidotuvių.

Visų pirma dėkoju drg. J. 
Ylai už pasakytas prie karsto 
išsamias atsisveikinimo kal
bas. Drg. E. Mizarienei už 
“Laisvės” krisluose išreikšta 
užuojautą. Taipgi už gautas 
iš Tarybų Lietuvos telegra
mas: nuo Zigmo brolio Sta
sio, sesutės ir giminių. Taip 
pat mano sesutei Andriušie- 
nei, Donui ir Arūnei. Dėkoju 
Montrealo Sūnų ir Dukterų 
pašalpinei dr-jai, Montrealo 
Literatūros dr-jai; Toronto 
Sūnų ir Dukterų pašalpinei 
dr-jai, už grabnešius ir gė
les. Toronto Moterų Klubui 
už užuojautą.

Zigmo ir mano gera draugė 
A. Šuplevičienė atvyko iš 
Montrealo pagerbti Zigmą. 
Taipgi iš Londono, Ont., P. 
S. Pajuodžiai, E. Byrienė, 
mano sesutė J. Narusevičie- 
nė. Iš Grand Band, Ont., K. 
J. Brogai, Baltuškienė, J. 
Krasnickas.

Daugybė gėlių atsiųstų 
draugų puošė Zigmo karstą, 
daug kas parėmė “Heart fon
dą.” Už užuojautas atvirutė
mis ir per laikraštį “Laisvė”

TORONTO, ONTARIO, CANADA

Mirus

Zigmui Janauskui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Bronei ir

visiems jo giminėms ir draugams. Apgailestaujame 
netekę ilgamečio “Liaudies Balsd^ darbuotojo ir
kovotojo už taiką.

VI. Bareišis
Lil Berry
Paul Bukis
M. Balsevičienė
D. Cepeliauskienė
S. Dailydonis 

Vancouver, British Columbia

išreikštas: Torontiečių, Lon- 
doniečių, Hamiltoniečių ir 
Montrealiečių. Širdingas 
ačių drg. P. Daugėlai ir drg. 
Ylai už foto nuotraukas.

Dėkinga šeimininkėms, ku
rios pagamino skanią vaka
rienę. Rūpinosi Paužienė, 
Strolienė, Vilkelienė, Vaičiu
lienė, Bulzgienė, Vaitkienė, 
Kuktorienė, Ylienė, Grinevi
čiene, Szymanis.

Už visokeriopa suteikta 
pagalbą: U. St. E. Sasnaus
kams, E. S. Paberalįams, K. 
Kevėzai, M. A. Guobams, 
A. A. Juzauskams.

Mieli draugai ir prieteliai, 
aš lieku Jums visiems dėkin
ga, už išreikšta paskutine 
pagarbą mano vyrui Zigmui. 
To niekada neužmiršiu.

Bronė Janauskienė

Toronto, Ont.
PRANEŠIMAS

Kuomet mūsų centrinė 
sueigos vieta—Vyresnių Pi
liečių Klubas taip gražiai pa
puoštas, tai žmonės myli 
dažniau atsilankyti, tai yra 
dažniau turėti kultūrinius 
popiečius su paįvairinimais, 
su kokia nors programa. Tai 
gerai pagalvokite, kaip ge
riau būtų tokias programas 
paįvairinti, ir ateikite į se
kantį susirinkimą su gerais 
sumanymais. Valdyba pasi
stengs jūsų tarimus įvykdy
ti.

Sekantis susirinkimas (ir 
paskutinis šių metų) įvyks 
lapkričio 24 d., ketvirtadienį, 
antrą valandą po pietų. Klu
bo patalpose, 160 Claremont 
St.

Taipgi pasitikrinkite, kaip 
jūsų nariniai mokesčiai, ar 
jau pasimokėjote už šiuos 
metus. Taipgi kurių laikraš
čių . (“Laisvės” ir “Vilnies” 
prenumeratos dar neatnau
jintos, galėsite atsinaujinti. 
Bus kas priims tokias prenu
meratas.

Taigi prašome lapkričio 24 
d. popietį palikti liuosą nuo 
kitų reikalų dėl šio susirinki
mo, kad susirinkimas būtų 
tikrai pasekmingas. Lauksi
me. Valdyba

Winnipeg, Man.
LINKSMAS SUSITIKIMAS

Spalio 23 dieną netikėtai 
pas mus užvažiavo Tarybų 
Sąjungos turistų grupė iš 19 
asmenų, susidedanti iš uk
rainiečių, latvių, estų, lietu
vių ir iš kitų tarybinių respu
blikų. Iš Tarybų Lietuvos 
grupėje buvo du lietuviai— 
S. Krivickas ir P. Regina 
Maciūtė. Abudu draugai la
bai gerai yra žinomi Lietuvo
je, kaipo profesionalai. Ma
ciūtė yra radijo ir televizijos 
garsi dainininkė ir gera ar
tistė. Ji dainuoja Vilniaus 
operoje. Turi labai malonų 
balsą. O draugas Krivickas 
darbuojasi “Tėviškės” drau
gijoje prezidiumo pirmininko 
pavaduotoju. Turistai plačiai 
važinėjo po visą Kanadą, tai 
neilgai pas mus Winnipege 
tegalėjo pabuvoti, pasisve
čiuoti.

Atskridę į Winnipegą sve
čiai patelefanavo Stepanavi- 
čiams, kurie tuojau nuvažia
vo į viešbutį ir parsivežė pas 
save į namus. Jie telefonu

A. & O. Grinkai
J. Jarašiūnas
J. & S. Kundrotai
K. Makarevičius
J. Sasnauskas 
Wm. & M. Valiukai

pranešė draugams ir artimie
siems apie svečių atsilanky
mą, ir, kaip bematant, jų 
namas prisipildė.

Laikas buvo praleistas pa
sikalbėjimais apie Lietuvą. O 
solistė Maciūtė padedant 
Krivickui, mus palinksmino 
gražiomis dainomis. Dainavo 
labai puikiai. Mes visi, kurie 
dalyvavome, svečiams šir
dingai dėkojame. Taip pat aš 
tariu ačiū Pranusei už skanią 
vakarienę, už puikias vaišes.

Čia Winnipege pas drau
gus Steponavičius visuomet 
atsilanko svečių iš Tarybų 
Lietuvos. Jie yra draugiški 
žmonės ir geri kaimynai. Jie 
visuomet svečius priima į 
savo namus.

Ant rytojaus turistų grupė 
išskrido į Vancouver], o mes, 
čia pasilikę, juos ilgai prisi
minsime ir lauksime daugiau Į 
turistų atvažiuojant.

Winnipego Klubo Narys j
i 

I 
I

Vancouver, B. C. !
Grupė turistų iš Tarybų ' 

Sąjungos, susidedanti iš 19- j 
kos asmenų, (šešios moterys ; 
ir trylika vyrų) lankėsi Van- Į 
couver mieste spalio 24-27 j 
dienomis. Svečių tarpe buvo į 
žmonių iš įvairių Tarybinių 
Respublikų. Iš Lietuvos bu- į 
vo dainininkė Regina Maciū
tė ir rašytojas Sigitas Krivic
kas, “Tėviškės” draugijos 
pirmininko pavaduotojas.

Nors nedidelė turistų gru
pė, bet suruošė labai įspū
dingą koncertą rusų svetai
nėje. Dainininkai-ės iš Ar
mėnijos, Estijos, Lietuvos ir 
Rusijos dainavo įvairiomis 
kalbomis ir savo maloniais ir 
gerai išlavintais balsais tie
siog žavėjo virš tris šimtus 
klausytojų. Grupės vadas 
Zabrodin, prieš išk v lesdamas 
ant scenos artistus, priminė: | 
“Mes ne iš Rusijos, kaip kad į 
čia vietiniai dienraščiai rašo, Į 
mes ęš.ąpio iš Tarybų įSąjun-! 
gos, kur visos tautos yra 
lygiateisės, kur visų sąjungi
nių tautų dainos yra mums

HOLLYWOOD, FLORIDA

Mirus

Sally Tringa— 
Cesnavičiūtei

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos sesutėms 
Agnei, Margaretai Petrikienei, broliui Jonui, sū
nums Richard ir Roy, anūkams, giminėms, artimie
siems ir draugams.

HELEN ŠIA URIENĖ
ADELE PAKALNIŠKIENĖ
MYLDA ir WALTER ŽUKAI
HELENA ir ROBERTAS FEIFERIAI 
St. Petersburg, Flęrida

malonios. Išgirsite ir rusų 
dainas, nes yra artistų ir iš 
Tarybinės Rusų Respubli
koj. Visi artistai moka dai | 
nuoti ne tik savo gimtąja! 
kalba.”

Kiekvieną dainą lydėjo 
gausus rankų plojimas, gi 
pabaigoje, rusų darbininkų 
pirmininkas Walter Gawricki 
pakvietė porą jaunuolių, ku
rie įteikė moterims puokštes 
gėlių, o vyrams gražias pinti
nes įvairių vaisių. Pirminin
kas pasveikino turistus ir
prašė, kad jie parvežtų mūsų 
linkėjimus į savo respublikas 
jų 60-tųjų sukaktuvių proga, 
kad, sekantys 60 metų būtų 
dar vaisingesnį. Po koncerto 
Klimavičiai pakvietė daini
ninkę Maciūtę ir Krivicką į 
savo butą vaišėms. Čia atsi
rado ir daugiau svečių, ir 
dainos tęsėsi ligi ankstyvo 
ryto. Malonūs turistai bus 
pavargę,, nes septintą vai. 
ryto turėjo sėsti į laivą ir 
vykti į Vancouver salą pama
tyti provincijos sostinę, o 
sugrįžę sėsti į lėktuvą kelio
nei į San Francisco.

Ukrainiečių grupė “Yat- 
ran,” susidedanti iš 65-kių 
artistų, kurių dalį matėme 
nuotraukoje (“Laisvė” Nr. 
41) davė du koncertus spalio 
30 dieną. Savo šokiais, muzi
ka ir dainomis linksmino apie 
2,800 žiūrovų. Nors kaina 
bilietų (ypatingai pensionie- 
riams) po šešis, septynis ir 
aštuonis dolerius išrodo 
brangi v ištiek, Queen Eliza
beth Teatras buvo pilnutėlis.

Lapkričio 17-18 dienomis 
virš minėtam teatre links
mins kanadiečius 80-šokikų, 
dainininkų, muzikantų iš Ta
rybų Gruzijos Respublikos. 
Jie jau atvyksta antru kartu 
į Vancouver.

Beje, negalima pamiršti ir 
Maskvos Cirko, kuris sutrau
kė po penkioliką tūkstančių 
žiūrovų kasdien ištisą savai-

* HOLLYWOOD, FLA.

NETEKUS MIELOS SESUTĖS

Sally Česnavičiutės
Tringa

Mirusios 1977 m. spalio 10 d.
Skaudu ir gaila! Likome didžiausioje širdgėloje 

dvi sesutės Agnė ir Margaret, du sūnūs Richard i’ 
Roy, brolis John ir du anūkai.

Niekad nepamiršime tavęs, mieloji Sally.

MARGARET CEŠNA VlClŪTĖ PETRIKIENĖ
sesuo

NO. MIAMI BEACH, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Pranas Kvetkas
Mirė

1976 m. lapkričio 5 d.
Jau metai laiko kaip paliko mane mano mylimas 

vyras Pranas liūdesyje. Jis mylėjo skaityti laikraš
čius "Laisvę” ir “Vilnį.”

MARY KVETKAS
Liūdinti žmona

FITCHBURG, MASS.

Liūdnas prisiminimas
Mano brangaus draugo Maikio, taipgi mano 

mielų tėvelių—močiutės ir tėvelio, ir visų mano 
mylimų mirusiųjų.

BRONCĖ KALUSES

PHILADELPHIA, PA.
Jau sulaukėme 60 metų 

nuo įkūrimo Tarybų Sąjun
gos. Tuomet mes buvome 
jauni ir pilni energijos skelb
ti socialistines, komunistines 
idėjas. Prisiminimų daugy
bė, apie tai kalbama ir rašo
ma.

Philadelphia kadaise buvo 
gimtinė Lietuvių Socialistų 
Sąjungos ■ ir jos pirmosios 
kuopos, taipgi laikraščio 
“Kova.” Tada mes turėjome 
daug propagandistų ir kalbė
tojų bei rėmėjų.

Dabar pažangiečių centrai 
yra prie “Laisvės” New Yor
ke ir prie “Vilnies” Chicago- 
je. Todėl į laisviečių svar
biuosius parengimus mes 
stengiamės vykti, kaip išma
nydami, kaip galėdami. Mū
sų didžiausias tikslas yra su
sitikti, pasikalbėti su drau
gais, veikusiais pažangai dar 
prieš 50 metų.

Praeitais metais į “Lais
vės” koncertą mes važiavo
me šeši philadelphiečiai. At
rodo, taip neseniai mes patys 
rengdavome spaudos naudai 
išvykas (piknikus) pas drau-

tę. Išrodo, kad visgi eina 
lenktynės, kas patrauks 
žmonijos protus ir širdis, ar 
kapitalistinės valdžios, gra
sindamos “niutrono” bombo
mis, ar Tarybinės šalys su 
muzika ir dainomis.

A. Grinkus 

gus Ramanauskus Sellers
ville, Pa. Antanas ir Broniu- 
tė veltui suteikdavo maistą, 
tai spaudai likdavo apsčiai 
pelno. Bet Antanas mirė 
1973 m. gruodžio 26 dieną. 
Po to Broniutė vis negalau- 
davo.zO štai rugpjūčio 10 d. 
ji tapo suparalyžiuota: nete
ko kalbos, nevaldo dešiniųjų 
rankos ir kojos. Pereitais 
metais ir ji su mumis važiavo 
į “Laisvės” koncertą ir buvo 
labai patenkinta.

“Laisvė” reporteris, ilga
metis veikėjas J. Kazlaus
kas, kuris myli susitikti su 
veikėjais, taipgi negalėjo su 
mumis vykti. Neseniai su 
žmona einant į krautuvę 
maisto parsinešti, žmonai ko
ja paslydo, vargšė parpuolė 
ir sunkiai susižeidė: kojos 
kaulas visiškai nulūžo. Didė
lė, netikėta bėda draugui 
Juozui.

Draugas J. Kazlauskas jau 
baigia pergyventi 89 metus, 
o jo žmona arti prie 88 metų.

Panašios bėdos spaudžia 
daugelį mūsų draugų.

Drg. Kazlauskas man pa
sakė: “Oi, kaip aš norėjau 
pasveikinti draugus su Tary
bų Sąjungos 60 metų sukak
timi!”

Į newyorkieciu parengimą 
spalio 29 dieną tenuvažiavo- 
me trys: aš, mano sūnus 
Albertas ir F. Walantas.

R. Merkis



6-TAS PUSLAPIS laisvi: PENKTADIENIS, LAPKRIČIOJNOVEMBERĮ11, 1977

LABAI RETA PROGA
Vėliausioji tarybinių turis- žymioji solistė Regina Maciu- i 

tų grupė, susidedanU iš 19 tė. Nežinau kieno iniciatyva, į 
asmenų, kuri viešėjo Kana 
doje ir Jungtinėse Valstijo-i se lapkričio 3 dieną suruoš-' 
se, buvo nepaprasta ir tuo, 
kad joje buvo net keturios 
labai aukšto lygio operos so- progą koncerte dalyvauti ir 
listės, kurių tarpe, kaip ži- j išgirsti jas dainuojant. Tai iš 
nia, buvo ir mūsų tautietė! tikrųjų buvo ko pasiklausyti.

joms buvo Jungtinėse Tauto- j

i tas koncertas. Kai kurie ir i 
New Yorko lietuviai gavome

“LAISVĖS” METINIS KONCERTAS
ĮVYKS LAPKRIČIO 13 D., SJ SEKMADIENI 

Laisvės Salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.
PRADŽIA: 2 VAL. PO PIETŲ

Bent aš išsinešiau ilgai, ilgai 
i nepamirštamą įspūdį.

Kaip sakyta, buvo net ke
turios dainininkės: lietuvai- 

I tė, estė, rusė ir armėnė. 
• Pirmiausia padainavo rusė, 
■ ją sekė Maciūtė, paskui ar- 
' menė ir estė. Lai dainos ir 
j aukštosios muzikos specialis- 
Į tai įas įvertina ir charakteri- 
I zuoja. Man jos visos dainavo 
i žavėjančiai ir dalyviai jas 
i visas lygiai audringai sveiki- 
! nome.

Man tik labai gaila, kad 
New Yorko ir apylinkės pla-1 
tesnė lietuviška audiencija 
neturėjo progos šį kartą iš-j 

; girsti dainuojant mūsų tau- į 
tietę Reginą Maciūtę. Tas 
pats ir su susitikimu su tu- 

į ristų grupėje dalyvavusiu 
i “Tėviškės” draugijos pirmi- ; 
ninko pavaduotoju draugu1 
Sigitu Krivicku. Tik keletas 
gavome progą jį pasveikinti 
po Aido Choro praktikų. Vi-r 
sos pastangos juodu turėti. 
Spalio revoliucijos minėjime į

Mildred Stensler
Dainuos: Aido Choras vadovybėje Mildred Ste 

vadovybėje Wi
Solistai: Irene Janulis, Gertrude Raskauskas, E

S

Gertrude Raškaus as Wilma Hollis
ir Hartfordo Laisvės Choras 

a Hollis.
la Brazauskas, Amelia Young ir

Victor Becker.
Akomponuotojai: Frank Bražinskas ir Aldona Anderson

Regina Maciūtė dainuoja buvo veltui. Tikėkime, kad j 
Jungtinių Tautų Dago Ham- kai kitą kartą jiedu mus; 
marskjoldo salėje lapkr. 3 d. aplankys, panašių nesusipra-

S. Narkėliūnaitės nuotr. timų nebeįvyks. Rep.

ŠIRDINGAI DĖKOJAME
Sakoma, kad žmogus tik nelaimei ištikus pamato, kiek jis 

turi draugu. Taip ir mūsų šeimai įvyko. Mirus mūsų 
mylimam gyvenimo draugui, tėvui ir seneliui Mikolui 
Liepai, visų jo buvusių draugų, giminių, pažįstamų užuo
jautos mums palengvino pergyventi tą širdgėlą.

Dėkojame už gėles, už lankymą koplyčioje, už palydėjimą 
į kapus, už išreikštas užuojautas per laiškus, žodžiu ir per 
laikraštį. Ypatingai dėkojame “Laisvės” administratorei 
Ievai Mizarienei už paskytas kalbas koplyčioje ir prie kapo, 
taipgi “Laisvės" redaktoriui Antanui Bimbai už kalbą 
koplyčioje.

Mūsų mielas Mikolas mirė spalio 18 d. po ilgos ir sunkios 
ligos. Jis buvo palaidotas spalio 21 d. iš Walker Funeral 
Home Woodhavene, į Maspetho Mount Olivet kapines.

Jis gimė Utenos apskrityje, Šabaldauskų kaime. Lietuvo
je liko brolis Jonas ir sesuo Uršulė. Woodhavene liko du 
pus-broliai - Petras Katon ir Kazys Algenis.

Dėkojame V. Beleckui, Winter Garden savininkui, už 
puikiai paruoštus po laidotuvių pietus.

Žmona—EMILIJA LIEPIENĖ
Dukra - LILIJA LASON
Anūkė — LYNN su šeima
Anūkė-LORRAINE

HOLLYWOOD, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

MA NO MYLIMO VYRO

Daktaro Antano Petriko s

Mirė 1974 m. lapkričio 8 d.
Sukanka treji metai nuo jo mirties. Liūdna, 

skaudu ir tuščia be Tavęs. Ilsėkis mano mielasis 
Tarybų Lietuvos žemelėje, Tavo gimtame Steponų 
Kaime, Paežerių Kapinėse. MARGA RETA

! New Yorko moterų ! SUSITUOKĖ 
! pažangiečių veikla 
i

Klubo susirinkimas įvyko 
į spalio 18 d. Susirinkimą ati- 
; darė Ieva Mizarienė, Klubo - 
I pirmininkė. Pravesti, tvarką . 
' išrinkta Nastė Buknienė.

Klubo pirmininkė savo ra- ' 
porte aiškino, kad susidėjus

I aplinkybėms garsinti Lietu-' 
! vos turistai negalės dalyvau- ' 
i ti su mumis Spalio Socialist!- 
; nės Revoliucijos 60 m. minė- 
; jime, kuris įvyks spalio 29 d. ! 
! Laisvės salėje. Ji sake, daly- 
i vaus “Vilnies” redaktorius 
I S. J. Jokubka.

Protokolų sekretorė B. i 
Keršulienė perskaitė praėju
sio susirinkimo užrašus.' 
Anne Yakstis raportavo apie 
finansinį stovį Klubo. Mūsų 
iždininkės Nelės Ventienės 
nebuvo, nes ji dabartiniu lai
ku atostogauja Lietuvoje su 
savo vyru Povilu. Puiku! Jie

, abu užsitarnavo gero poilsio, I ‘ EZnian? All"'of
nes jie daug dirba musų lhem were just marvelous.

U UL .T? ^.anlZitC;U°: i What talent! They will stay 
' in our hearts and minds for a 
j long, long time . . .

The performers were from 
] the Soviet tourist group 
which has been touring the 
United States and Canada 
and spent their last six days 
here in New York.

After the concert the per
formers and other members 
of the group and some of 
their friends were taken for 
a tour in the United Nations 
and ended up with cocktails 
on the 14th floor where some 
more of their friends were 
waiting for them to see them 
once more, and talk to them. 
It was enjoyable, well spent 
afternoon.

*

Praėjusį šeštadienį, lapkri
čio 5 d., Jonas R. Beleckas, 
Genutės ir Vytauto Beleckų 
Winter Garden savininkų sū
nus, susituokė su Madeline 
Mary Towers.

Vestuvės buvo puikios, o 
po vestuvinis balius, kuris 
įvyko Židinyje, Brooklyne, 
taipgi smagus ir linksmas, 
nes didžioji salė buvo pilna 
Beleckų ir Towers draugų. 
Ypatingai gražu buvo matyti 
tiek daug jaunimo.

Linkime jaunavedžiams 
laimingo ir ilgo vedybinio 
gyvenimo. Ieva Mizarienė

BRIEFS
The Concert at the United 

Nations Thursday, Nov. 3rd 
i was simply wonderful. Sor
ry, if you missed it. There 

j were four women singers— 
i Russian, Lithuanian, Arme- 
! nian and Estonian. All of

se. Klubietės linki abiem i 
Ventam linksmai praleisti;

i laiką su saviškiais ir drau- j 
gaiš.

Dovanų komisija, Nastė | 
i Buknienė ir Julia Lazauskie-i 
i nė, energingai darbuojasi, 
; kaip ir visada.

Sužinojome, kad mūsų ge- 
I ros klubietės Emilijos Lie- 
j pienės vyras Mykolas mirė. 
Emilija yra mums labai arti
ma. Atsižvelgiant, kaip ji 
paskutiniu laiku sunkiai per
gyveno vyro ligą, vienok ji 
nepamiršo mūsų Klubo ir, 
negalėdama pati dalyvauti, 
per kitas priduodavo aukų 

! Klubui. Klubietės išreiškė 
Liepų šeimai didelę užuojau
tą jų liūdnoje valandoje.

Taipgi buvo pranešta, kad 
P. Naktinienė serga. Išreiš
kėme užuojautą jai.

I. Bimbienė pakėlė klausi
mą, kad mūsų Klubas nevei
kia užtenkamai tarptautiniai.

; Valdyba paaiškino, kad mes 
! daugiausia rūpinamės mūsų 
, lietuviška spauda ir lietuviš- 
| ku pažangiu judėjimu, bet 
I taip pat nepamirštame ir 
! tarptautinės veiklos. Mes 
; esame siuntę delegates į de- 

Mums aidiečiams buvo ma j gyvenimą, kaip Lietuva šian-, vėjo." Padarytos kelios nuo-, monstracijas Washingtone Į 
Joni staigmena, kai sužinojo-' dien klesti ir žengia pirmyn j traukos prisiminimui šio la j prieš Vietnamo karą ne vie- 
me, kad New Yorke randasi visr.su srityse, kaip Lietuvos, bai gražaus vakaro.
“Tėviškės" draugijos pirmi- j liamhs džiaugiasi ir didžiuo ' 
ninko pavaduotojas Sigitas ; jasi, švęsdama Socialistinės į

Po koncerto bus duodami geri pietūs. Auka $7.

Aidiečių susitikimas su svečių iš Lietuvos

of
VlLNIAVS MIKSI# V*I»*I

as s tarp istų ir jų svečių. ar a

; ną kartą, bet keliolika kartų. 
Nastė Buknienė Mes nepamirštame prisidėti 

prie Gegužės Pirmosios ap- 
Krivickas ir žymioji filhar-1 revoliucijos 60 metų sukaktį. ! Pastaba: Prie vaišių prisidė-j vaikščiojimo, Rosenbergų 
monijos solistė Regina Ma- Jis daug gražių žodžių 
ciutė. Greitosioms aidietės' apie mūsų “1 
sukruto, tinkamai priimti to-1 viečius. 
kius brangius svečius. Mais
to jos pagamino skanaus, tarį ir kai kurie sueigos daly- J 
įvairaus ir visiems užtenka- viai. j
mai. Žinoma, 
netrūko. ; vičius mus gražiai pasveikino į

Mums buvo malonu, kad I ir palinkėjo sėkmės veikloje. J 
j taip ant greitųjų susirinko! Ona Jozėnienė priėš metus !
i gana geras būrys pasimatyti į laiko pirmą kartą buvo nuvy- ; 
j su svečiais. Ir štai, i 
i visiems 
i Jonas Lukoševičius pristato; 
i drg. Krivicką, bet praneša, j 
I kad dainininkė Maciūtė ne- j 
! galės su mumis dalyvauti. : 

I! Labai gaila.
! Iš svečio sužinojome, kadi 
! jis atvyko su ekskursija, jau' 
i pabuvojo Kanadoje ir Jung- j 
’ tinėse Valstijose ir rytoj, i 
it. y. lapkričio 6 dieną skren-1 
: da į namus. Nors drg. Kri-: 
viekas mums atrodo dar toks i 

i jaunas, bet jis sako, kad, 
i namie jo laukia ne tik žmona, i 

■I bet ir trys įpėdiniai. ;

Kadangi Choro pirminin-1 
J kas Povilas Venta su žmona 
*mūsų soliste Nele vieši Lie
tuvoje, tai man, kaipo choro j 
vicepirmininkei, teko pra- i 
vesti programą.

Pirmiausia, pakėlę tostą; 
i svečiui padainavome “Ilgiau-' 
I šių metų.” Jis gi perdavė 
; mums sveikinimus ir nuošir- 
i džiausius linkėjimus nuo Lie
tuvos draugų, ir pasakė, kad 
“Aido” vardas jam nesveti
mas. Kaip tik atvirkščiai, 
Lietuvoje yra vyrų Aido 
Choras, su kuriuo jis turi 
gerus ryšius. Draugas Kri
vickas labai įdomiai papasa
kojo apie Lietuvoje gerėjantį

i tarė i 
Laisvę” ir lais- j 

Į 
kitą !

1 reikalo ir daug, daug kitų. 
| Klubo pirmininkė pasirūpins 
susisiekti su Women Strike 
for Peace ir užmegzti tam
presnius ryšius.

Po susirinkimo, kaip ir vi- 
j suomet, susėdome prie pa
ruoštų vaišių, kuriomis pasi
rūpino Marytė Stukienė ir 

i Julia Šimkienė. Šį sykį buvo 
i pasveikintos gimtadienio 

__ __ __ , mums i kusi pamatyti. Atsisveikin-1 nešė Bronė Keršulienė ir Ju-' proga Sofija Stasiukaitienė, 
jau gerai žinomas ■ darni palinkėjome ja;m “gero I Ha Lazauskienė. Bronė Keršulienė ir Stella

Norbutienė. Joms sudaina-
i vome “Ilgiausių metų.” 

Aukomis šiame susirinki-'
i me prisidėjo: Helen Siaurie-į 
nė iš Floridos $10, Julia La-I 

; zauskienė $5 ir Nellie Sku- i 
| bliskienė $2. Dovanomis pri- i 
1 sidėjo: Marcelė Šukaitienė ir;
Stella Norbutienė. Dėkoja- į 
me. I 

Sekančiam susirinkimui,; 
kuris įvyks lapkričio 15 d..

Buvo iškviesti žodį

ir stipriosios; Žurnalistas Jonas Lukoše- i

jo:
Ilsė Bimbienė 
Bronė Keršulienė 
Ona Čepulienė 
Adelė Lupshevicz 
Ona Keraminienė 
Ona Babarskienė 
Amelia Yuskovic 

(su $20).
N. Buknienė

Stalams papuošti gėlių at-

WOODHA VEN, N Y.

Mirus 
mūsų geram draugui ir buvusiam kaimynui

Mykolui Liepai
reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Emilijai, 
dukrai Lilijai ir jos šeimai, giminėms bei draugams 

Lietuvoje ir Amerikoje.

HELENA SIAUR1ENĖ
HELENA ir ROBERTAS FEIFERIAI 
St. Petersburg, Florida

NtBMMRMKI

LAIDOTUVIŲ DIREKTOR i US

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HlLL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

i Telefonas: 846-1970

Naste Buck [Buknienė]
Naste Buck did a very 

good job conducting the ce
remonies at the dinner party 
in Laisvė’s hall Saturday 
night, Nov. 4. Chorus had its 
last rehearsal before our 
yearlay big event—Laisvė’s 
concert—and after the con
cert we were lucky to have a 
guest from Lithuania with 
us. More about it you will 
find in Nastė Buck’s article 
in Lithuanian.

* * ♦
LDS group in Bridgeport, 

Conn., had a dinner and film 
showing Sunday, Nov. 6. 
Quite a few people went 
from New York. Thanks for 
Aldona and John Katinas 
who took Carl Bender and 
me. John is a good driver 
and it 
trip.

was a very pleasant

* * *
National Council ofThe 

American-Soviet Friendship 
proudly announces an Exhi
bition of Soviet Graphic Art 

vaišes 'priruarjuitaYimkfe-i ¥*d Photography celebrating 
nė ir Adelė Rainienė. I ®Oth anniversary of the 

A. Rainienė, Koresp. > O.c‘°ber revolution and cor- 
. dially invites you to be pre- 

MOTI RŲ KLUBO sent at the opening ceremo-
NARĖMS , i nies Friday, Nov. 18—5:00-

Antradienį, lapkričio 15 d., j 7:00 P. M. at Gramercy Park 
įvyks New Yorko Lietuvių; Hotel, 52 Gramercy Park 
Moterų Klubo susirinkimas, North. Contribution $5. 
2 vai. po pietų, Laisvės salė- Phone YU—9-6677.
je, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Valdyba
New Yorkas. — Teisėjas 

Tyler baudė kitus už sukty
bes ir apgavystes, bet pats 
tomis “profesijomis” užsiim- 
dinėja. Jo nelaimė, kad jis 
tapo sugautas ir dabar laukia 
smarkios bausmės. Gali tekti 
net 7 metus pagyventi už 
grotų.

CORRECTION
In the previous nr. of Lais

vė was a mistake in an 
article about Hartford Lais- 
vė’s chorus. It was written 
that the trio—mother and 
two daughters —were en
joyed very much, but it 
should have been—two sis
ters and their Irish girl 
friend—were enjoyed very 
much. My apology. Use

visr.su



