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KRISLAI
Šiitas padėkos žodis 
Ir Japonijoje 
Nebėra galo 
Negarbingoje rolėje 
Jau abejojama 
O šiandien mokslininkai

A. BIMBA
Mūsų laikraščio metinis 

koncertas praeitą sekmadie
ni pavyko visu šimtu procen
tų. Seniai bebuvome girdėję 
tokio aukšto lygio labai spal
vingą meninę programą. Vi
soje skaitlingoje publikoje 
nesigirdėjo nė vieno nusi
skundimo visa popietės eiga. 
Tai irgi retas atsitikimas mū
sų parengimuose.

Nuoširdžiausia, šilčiausia 
mano padėka mūsų šaunie
siems meninkams—solis
tams, akompanistėms, cho
rams, ir žinoma, visiems bei 
visoms, kurie kuo nors prisi
dėjote prie padarymo šio pa
rengimo tokiuo sėkmingu ir 
įpūdingu.

Pasirodo, kad ir Japonijos 
žmonės turėjo progą televizi
joje plačiai susipažinti su 
Spalio Socialistinės Revoliu
cijos pergale. Jos 60-mečio 
sukakties nušvietimui ir api
būdinimui televizijos tinklas 
Terebi Asahi pašventė išti
sas dvi valandas. Japonijos 
žmonės su giliausiu susido
mėjimu klausėsi Sąjungos 
prezidento Brežnevo* prane
šimo apie revoliucijos pasie
kimus.

Reikia tikėtis, kad ši plati 
televizijoje programa gerai 
atsilieps į Tarybų Sąjungos- 
Japonijos santykius.

Iš Washington© praneša
ma, kad jau ruošiamas gyny
bos (Pentagano) biudžetas 
1979 metams. Jis bus daug, 
daug didesnis už 1978 metų 
biudžetą. Jis susidės mažiau
sia iš $130.5 bilijono ($130,- 
500,000,000)! Nuo $10 iki $12 
bilijonų daugiau būsią išleis
ta ginklavimui NATO valsty
bių, negu 1978 metais.

Militaristų apetitai nebe- 
prisotinami.

Vienas laisvietis man sako:
“Savo lietuvišką radijo va

landą šeštadienių popiečiais 
Jokūbas Stukas pavertė pik
čiausiu Tarybų Lietuvos 
šmeižimo ir niekinimo įran
kiu. Praeitą šeštadienį jo sei- 
lėjimų buvo tiesiog šlykštu 
klausytis.”

Jau labai rimtai abejojama 
apie prezidento Carterio pa
sirašytų naujųjų su Panama 
sutarčių likimą Senato ran
kose. Joms opozicija esanti 
didelė. O užgyrimui reikia 
dviejų trečdalių balsų.

Laimėjimui sutartims šali
ninkų praeitą savaitę į Pana
mą buvo pasiųsta septyni 
senatoriai. Gal tas šiek tiek 
ir pagelbės. Bet prezidentas 
esąs susirūpinęs. Todėl jis 
nesispiria, kad sutartys Se
nate. būtų be delsimo svar
stomos.

Kaip bekalbėsime, bet žen
klų netrūksta, kad šios šalies 
santykiai su kaimyniška so
cialistine Kuba krypsta į 
gerąją pusę. Neseniai abiejų 
šalių sportininkai davė gražų 
bendradarbiavimo užmezgi
mo pavyzdį, o šiomis dieno
mis mokslininkai. Gana 
skaitlinga grupė Kubos

Visų remtinas skubus reikala
vimas prez. Carteriui 

ir vyriausybei

Ragina kitas arabų šalis 
pasekti Egiptą

Lapkričio 9 dieną preziden
tas Carteris vėl turėjo susiti
kimą su juodųjų kongresma- 
nų kokusu tuo pačiu nedarbo 
problemos klausimu. Vėl jam 
buvo kongresmanų primin
ta, kad nors nedarbas per

Egipto prezidento 
pažadėjimas 
priimtas

Tel Aviv. — Egipto prezi
dentas Sadat prieš kelias 
dienas pareiškė, kad jis bet 
kada sutiktų vykti net į Iz
raelį ir tartis Vidurio Rytų 
taikos reikalais. Izraelio 
premjeras Begin pasiuntė 
Egipto prezidentui oficialų 
pakvietimą atvykti į Tel 
Aviv ir tartis. Laukiama at
sakymo į pakvietimą.

Austrija užgyrė
Viena. — Austrijos vy

riausybė oficialiai užgyrė Ta
rybų Sąjungos prezidento 
Brežnevo pasiūlymą dėl 
branduolinio nusiginklavimo. 
Tas planas pateiktas ir Bel
grado 35 tautų konferencijai 
apsvarstyti. Reikia tikėtis, 
kad konferencija jį užgirs.

Nubausti ilgų 
metų kalėjimu

Maskva. — Du teroristai, 
kurie liepos mėnesį buvo už
grobę tarybinį lėktuvą, bet 
tapo suimti, šiomis dienomis 
buvo teisiami Leningrade ir 
nubausti kalėjimu. Vienas 
gavo 15 metų, o kitas 8 metų 
bausmę.

Jauniausias meras

Dennis Kucinich
Cleveland, Ohio. — Šis 

didmiestis jau turi naują me
rą. Jis kandidatavo kaip ne
priklausomas kandidatas ir 
supliekė demokratų kandida
tą Edward Feighan. Įdomu 
ir tas, kad jis yra jauniausias 
didmiesčio meras visoje šaly
je—dar tik 31 metų. Jis daug 
ką žmonėms pažadėjo. Tie 
juo patikėjo ir išrinko savo 
miesto vadu.

mokslininkų buvo atvykusi į 
Mount Kisco, N. Y., ir tarėsi 
su trylika žymių Amerikos 
Mokslininkų bendradarbiavi
mo reikalais.

Šios šalies pažangioji vi
suomenė nuoširdžiai sveiki
name kiekvieną reiškinį, ve
dantį į normalizavimą santy
kių tarp abiejų šalių. Iš ku
biečių vyriausybės pusės no
ro ir pastangų nestinga. Jų 
daugiau reikia iš musų vy
riausybės pusės. Kol kas jo 
tebėra labai, labai silpnos ir 
lėtos.

spalio mėnesį padidėjo ir kad 
tarp juodųjų šios šalies dar
bininkų nedarbas pasiekė be
veik visus 14 procentų (13.9 
proc.), jis dar nėra nieko 
padaręs kovai su nedarbu. 
Dar blogiau: Kongreso abu
du butai (senatorių ir atsto
vų) yra paskyrę visą bilijoną 
dolerių įvairiems projek
tams, kurie suteiktų darbą 
tūkstančiams bedarbių, vy
riausybė nepanaudoja šios 
priemonės kovai su nedarbu 
tai yra nevykdo Kongreso I 
nutarimo.

Juodųjų kongresmanų ko
kosas reikalavo, kad prezi
dentas Carteris be delsimo 
tą bilijoną dolerių panaudotų 
sukūrimui naujų darbų. La
bai teisingai juodieji kon- 
gresmanai kreipiasi į visus 
amerikiečius su raginimu pa
remti jų reikalavimą. Ypa
tingai darbo unijos turėtų 
reikalavimą energingai pa
remti. Tačiau, kol kas, iš jų 
jokio atsiliepimo nesigirdi.

Ir Vatikanas 
pasmerkė

Vatikano laikraštis paskel
bė vedamąjį, kuriame griež
tai pasmerkiamas Izraelio 
bombardavimas Lebanono. 
Laikraštis tai vadina “tikra 
skerdyne.”

Meras Abraham
Beame federalinėje 
tarnyboje

Vienas dalykas labai aiš
kus, būtent, kad New Yorko 
miesto dabartiniam merui 
Abraham Beame nereikės 
stoti į bedarbių eiles ir iš 
nedarbo apdraudos gyventi. 
Kai pasigirdo, kad jis nebuvo 
demokratų nuominuotas an
tram terminui, gavo pasiūly
mą nuo prezidento Carterio 
užimti federalinėje valdžijoje 
Tarpvaldiškų santykių komi
sijos pirmininko vietą su pu
sėtinai gražia alga. Žinoma, 
mūsų meras skubiai pasiūly
mą priėmė.

Kai tik su sausio mėnesiu 
baigsis mero tarnyba, Beame 
kraustysis į Washingtoną. 
Ten, už kiekvieną darbo die
ną jis gaus $50, arba nuo 60 
iki 70 tūkstančių dolierių į 
metus. Nieko sau algutė!

Smerkia Pietų 
Afrikos režimą

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Valstijų delegaci
jos pirmininkas Andrew 
Young aštriai pasmerkė Pie
tų Afrikos Respublikos rasis
tinį baltųjų režimą už masi
nius areštavimus juodųjų gy
ventojų. Mr. Young sako, 
kad tai liguistas ir neapgal
votas valdžios žygis, kuris1 
toliau izoliuoja Respubliką 
nuo Amerikos ir kitų šalių.

Iš Pietų Afrikos Respubli
kos gautas pranešime kalba
ma apie suareštavimą 626 
vietinių gyventojų, kurių 
tarpe esą 196 moksleiviai.

La Paza. — Bolivijos dik
tatorius Suarez sako, kad 
militarinė junta 1978 metais 
praves rinkimus ir atsteigs 
civilinę valdžią. Pirmiau bu
vo skelbiama, kad tas bus 
padaryta tiktai 1980 metais.

Vilnius. — Su džiugia, 
šventiška nuotaika Didžiojo 
Spalio jubiliejų pažymėjo’Ta
rybų Lietuvos darbo žmonės. 
Tūkstančiai žmonių lapkričio 
5-tą atėjo į Lenino aikštę 
pagerbti Spalio revoliucijos 
vado atminimą. Prie Lenino 
paminklo įvyko iškilmingas 
ceremonialas, paminklo pa
pėdę nuklojo gėįės. Gėlės 
buvo padėtos prie Lietuvos 
Komunistų Partijos kūrėjų 
Mickevičiaus-Kapsuko ir An- 
gariečio paminklų, ant Snieč
kaus ir kitų partijos vetera
nų bei revoliucinio judėjimo 
dalyvių kapų.

Valstybiniame operos ir 
baleto teatre įvyko Lietuvos 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto ir Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos iš
kilmingas posėdis, kurį pra
dėjo Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos pirmininkas Juozas 
Maniušis.

Pranešimą apie Didžiosios 
Spalio Socialistinės Revoliu
cijos 60-sias metines padarė 
Lietuvos KP CK pirmasis 
sekretorius Petras Griškevi
čius.

Spalio Revoliucijos 60-mečio atžymėsimo ceremonialo vaiz
das Lenino aikštėje Vilniuje.

Iškilmingas Spalio revoliucijos 
60-metinio jubiliejaus 
minėjimas Lietuvoje

savoturiniu ir nacionalinę 
forma kultūrą. Lietuvos pra
monė dabar gamina produk
cijos 51 kartą daugiau, negu 
1940 metais, per septynias 
dienas išleidžia gaminių, kiek 
tada per ištisus metus. Javų 
derlingumas dabar trigubai 
didesnis, o bendrasis grūdų 
derlius—dvigubai. Mėsos ga
myba padidėjo tris su viršum 
kartus, pieno—maždaug dvi
gubai, kiaušinių—puspenkto 
karto. Du trečdaliai krašto 
gyventojų dabar gyvena ta
rybiniais metais pastaty
tuose namuose. Lietuva tapo 
visuotinio raštingumo kraš
tu. Neregėtai suklestėjo me
ninė kultūra, platūs jos in
ternacionaliniai horizontai.

Posėdyje kalbėjo Respubli
kos nusipelniusi pramonės 
darbuotoja, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatė Audrutė Tumasonie- 
nė, Šakių rajono “Aušros” 
kolūkio pirmininkas socialis
tinio darbo didvyris Romas 
Višinskas, Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos prezi
dentas socialistinio darbo di
dvyris Juozas Matulis, Tary- 

Šešiasdešimt metų valsty- bų Sąjungos Komunistų Par- 
bių ir tautų gyvenime, pasa
kė pranešėjas, tai palyginti 
visiškai trumpas laikotarpis. | Komjaunimo Centro Komite- 
Bet, nenukrypstamai ženg-1 to pirmasis sekretorius Vale- 
dama Lenino, Spalio keliu, 
Komunistų Partijos vado
vaujama, tarybinė liaudis 
per šį laiką nuėjo kelią, toly
gų šimtmečiams, pavertė Ta
rybų šalį iš ekonomiškai atsi- delegacijų, atvykusių daly- i šiomis dienomis ta “misteriš-1 rėjų atsakomybę savajai 
likusios į galingą visuomenę, vauti Spalio 60-čio iškilmėse, ■ ka” legionierių liga mirė 64 liaudžiai, palinkėjo visiems

tijos narys nuo 1917 metų 
Kazimieras Klorys, Lietuvos

rijonas Baltrūnas.
Nuoširdžius sveikinimus 

Didžiojo Spalio jubiliejaus 
proga žmonėms perdavė Vil
niaus karinės įgulos, užsienio 1

1 ' 1

atstovai. i amerikiečiai. Bijoma ligos kūrybinės sėkmės įamžinant 
Iškilmingo posėdžio daly- ] plitimo. Mirtys įvyko 25 savo darbuose Didžiojo Spa- 

į lio žingsnius. ELTA

Šlovingą Tarybų valstybės 
jubiliejų tarybinė liaudis 
švenčia glaudžiai susitelkusi Į viai pakiliai priėmė laišką ! skirtingose šalies vietose, 
apie Partiją, teisėtai didžiuo- Tarybų Sąjungos Komunistų j 
damasi tuo, kad štai jau 60 Partijos Centro Komitetui, Į 
metų ji yra aktyvus naujo 
gyvenimo kūrėjas viename 
žemės rutulio šeštadalyje, 
kad jos kuriamas naujas pa
saulis turi milžinišką poveikį 
visos žmonijos istorinei rai
dai.

Galingas Spalio Revoliuci
jos idėjų srautas, Rusijos 
proletariato pavyzdys įkvėpė 
Lietuvos darbo žmones drą
siems žygiams, imant valdžią 
į savo rankas 1918 m. ir 
atkuriant. Tarybų Lietuva 
įveikė pokario sunkumus, in
dustrializavo liaudies ūkį, 
naujais kolektyviniais pa
grindais , pertvarkė kaimą, 
suformavo socialistinę savo

TSRS Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumui, TSR Minis
trų Tarybai, TSPK CK gene
raliniam sekretoriui draugui 
Leonidui Brežnevui. Laiške 
jie užtikrino, jog Tarybų Lie
tuvos darbo žmonės dar at
kakliau kovos už tai, kad 
būtų sėkmingai įgyvendinti 
TSKP XXV suvažiavimo nu
tarimai.

Lapkričio 7 dieną Vilniuje 
įvyko karinis paradas ir dar
bo žmonių šventinė demon
stracija.

Šventiniai ■ minėjimai, de
monstracijos buvo surengtos 
visuose Lietuvos miestuose.

V. Petkevičienė

Washingtonas. — Praeitą | 
ketvirtadienį, lapkričio 10 d. 
spaudos konferencijoje prezi
dentas Carteris ragino kitas 
arabų šalis pasekti Egipto 

į^l pavyzdį ir be jokių iš anksto 
nustatytų sąlygų sutikti da- 

W lyvauti Ženevos konferenci- 
jflį joje.

Prezidentas atsisakė pa
smerkti Izraelį už lėktuvais 
užpuolimą ant Lebanono 
(lapkričio 9 d.) kuriame buvo 
65 žmonės užmušti. Girdi, 
tokia ten dabar situacija. 
Jeigu nebūtų buvę provoka
cijos, tai nebūtų buvę ir 
užpuolimo. Kaip tik todėl, 
sako prezidentas, labai svar
bu, kad Ženevos konferenci
ja kuo greičiausiai susirinktų 
ir aptartų visą pavojingą Vi
durio rytuose padėtį.

Tuo tarpu Izraelio lėktuvai 
vėl bombardavo Lebanoną. 
Vėl jis savo žygį teisina tuo, 
kad girdi, vėl iš Lebanono 
teritorijos teroristai paleido į 
mus raketą, kuri, mūsų lai
mei, nukrito plikame lauke, 
todėl nepadarė jokių nuosto
lių. Bet “provokacija” bu-
vus . . .

Iš tikrųjų, viską suėmus,

Ginklų parduota 
daug daugiau

Washingtonas. — Penta
gonas ir Baltieji Rūmai pra
neša, kad praeitais fiskali
niais metais, kurie pasibaigė 
su šių metų rugsėjo mėnesiu, 
užsieniui parduota Amerikos 
ginklų net už vienuoliką bili
jonų ir tris šimtus milijonų 
dolerių ($11,300,000,000). 
Bet praeitų metų pradžioje 
Kongresui Pentagono buvo 
sakyta, kad bus užsieniui 
parduota tiktai už $9,900,- 
000,000. Vadinasi, militaris- 
tai ir vyriausybė slėpė tiesą 
nuo Kongreso ir Amerikos 
žmonių.

Tar. Lietuvos meno 
darbuotojams 
premijos

Vilnius. — Lapkričio 1 die
ną iškilmingai buvo įteikti 
diplomai 1977 metų Lietuvos 
TSR respublikinių literatū
ros ir meno premijų laurea
tams K. Bogdanui, S. Vai
niūnui, B. Grincevičiūtei, A. 
Kučui.

Apdovanojimus įteikė Lie
tuvos TSR Respublikinių li
teratūros ir meno premijų 
komiteto pirmininkas, respu
blikos kultūros ministras J. 
Bielinis. Jis kalbėjo apie di
delį partijos ir vyriausybės 

l rūpinimąsi meno ugdymu, 
Atlanta. — Skelbiama, kad ! apie literatūros ir meno kū-

Kukluksklaniniai 
teroristai laimėjo

Albany, N. Y. — Valstijos 
Aukščiausiojo Teismo Ape
liacijų skyrius atmetė val
džios patvarkymą, jog Ku 
Klūks Klano nariai negali 
būti kalėjimų sargais. Toks 
patvarkymas esąs priešingas 
konstitucijai!

Dėl ekonominių santykių 
tarp JAV ir Tar. Sąjungos

Washingtonas. — Lapkri
čio 10 d. įvyko svarbus tarp 
Tar. Sąjungos užsienio pre
kybos reikalų ministro Niko
lai Patolichev ir prezidento 
Carterio. Pasitarimas siejosi 
su reikalu pagerinti ir su
stiprinti ekonominius santy
kius tarp Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų.

Nikolai Patolichev yra at
vykęs dalyvauti Tarybų Są
jungos—Jungtinių Valstijų 
Prekybinės ir ' Ekonominės 
Tarybos ruošiamos tarybinės

Ši kartą Izraelio lėktuvai 
puolė Lebanone Tyre 

gyvenvietę.

padėtis Vidurio Rytuose vis 
aštrėja. Kas nors turi būti 
daroma jai pataisyti pirma, 
negu užliepsnos naujas pla
tus karas.

Ir Austrijos kaleina
Viena. — Lapkričio 10 d. 

teroristai pagrobė labai tur
tingą Austrijos biznierių 
W. M. Palmers prie jo namų. 
Už paleidimą reikalauja trijų 
milijonų ir šimto tūkstančių 
dolerių ($3.1 mil.). Grobikai 
sako, kad jokių politinių su
metimų jie neturi. Valdžioje 
esąs susirūpinta, kad tero
ristai nesikėsintų ir ant 
premjero Bruno Kreisky.

Tokyo. — Japonijos val
džia sako, kad Siaurinė Ko
rėja suėmė japonų žvejinį 
lėktuvą už žvejojimą už
draustoje 200 mylių zonoje.

ekonominės parodos atidary
me Los Angeles, Cal.

Kaip atrodo, tai abi šalys 
pageidauja geresnių ir pla
tesnių ekonominių santykių.

Washingtonas. — Valsty
bės departamentas sako, kad 
vienas tarybinis diplomatas 
iš tarybinės ambasados Ve- 
nezueloje pabėgo į Jungtinių 
Valstijų ambasadą ir prašo 
politinės prieglaudos. Esą 
beveik tikra, kad jam tokia 
prieglauda bus suteikta.
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_ -wr • I « i tOjai’ lydėję Pagrobtąjį bei s
ic>1g Ir ' saugoję jį, ir šoferis.”

j Kas kaltas? Kas per vieni į 
1 tie teroristai? Gal naciai? i 
(Juk neseniai net valdančio- 
I sios Socialdemokratų Parti- 
jjos pirmininkas Willie j

1 na-
i ciai visur kelia galvą, ir 
smerkė vyriausybę, kad jinai 
prieš juos nesiima jokių prie- ■

I monių!
' O, ne! Ne klerikalų laikraš
čio korespondentui. Jis kalti- '

Įvykę rinkimai nieko 
nepakeitė

Prieš keletą dienų beveik visuose didmiesčiuose ir 
keliose valstijose įvykę merų bei gubernatorių rinkimai 
nedavė niekur jokių pagrindinių pakaitų. Vienur tie patys 
merai pasiliko savo vietose, kitur republikonai pakeitė 
demokratus arba demokratai republikonus. O kaip žinome 
iš ilgarųečių ir skaudžių patyrimų, tarp jų jokio pagrindinio 
skirtumo nėra. Abieji atstovauja tiems patiems kapitalo 
interesams.

Kas liečia mūsų didįjį New Yorką, tai net ir partiniu 
požiūriu niekas nepasikeitė. Visose miesto aukštosiose 
vietose pasilieka demokratai.

Arba paimkime mūsų kaimynišką New Jersey valstiją.
Nors kartais atrodydavo, kad republikonai nuvers demo- , fašistinį terorą, 
kratą gubernatorių Byrnę ir jo vieton išrinks savo žmogų,
bet jų visos, net ir labai energingos pastangos buvo veltui. į TAM PIKTA, KAD JŲ 
Kaip buvo, taip ir pasiliko. Ir per ateinančius ketverius PRANAŠYSTĖS 
metus valstijos aparatas pasilieka demokratų rankose. NEIŠSIPILDĖ

Republikonų partijos šulai, rhątyt, daug daugiau tikėjosi į Savo liūdnus apdūmojimus 
iš šių rinkimų. Jie tikėjosi kokio nors pakilimo savo partijai | apie Spalio socie istinės re- 
ženklų iš to nuosmukio, kuriame ji šiandien randasi, dėka ; voliucijos 60-metines Chica- |

i gos menševikų laikraščio re- I 
; daktorius Martynas Gudelis , 
■ pradeda dideliu nusistebėji- ■ 
mu, kad Tarybų Sąjunga iš- Į 
silaikė net visus šešiasdešimt 
metų. Girdi:

“Niekas nemanė, kad ta j 
valdžios ištroškusi grupelė į 

i ilgai galės išsilaikyti tokios I 
yra darbo liaudies subrendimas pagrindinėms reformoms, ! didelės imperijos priešakyje, 
kurios iš pat pamatų sukrėstų šią kapitalistinę santvarką 
su jos žmogaus žmogum išnaudojimu ir iš to išlaukiančio
mis visomis mūsų šių dienų nelaimėmis.

prezidento Nixono vadovybės. Bet, kaip atrodo, jiems 
tenka nusivilti.

Kaip žinia, kai kuriose vietose ir Komunistų partija 
turėjo savo kandidatus. Bet apie jų pasiekimus, šiuos 
žodžius rašant, dar nežinoma. Bet ir be to galima drąsiai 
sakyti, kad niekur nė vieno didmiesčio meru komunistas 
nebuvo išrinktas. Už komunistų kandidatus paduoti balsai 
buvo protesto balsai prieš senąsias kapitalistines partijas ir 
jų politiką. Jų svarba ta, kad jie parodo, kokiame lygyje

Jeigu pavyks užkirsti kelią 
naujam pasauliniam karui. . .

Tarybų Sąjungos prezidentas Leonidas Brežnevas savo 
pranešime Spalio Socialistinės Revoliucijos 63-mečio iškil
mingam minėjimui Kremliaus Suvažiavimų rūmuose pasa
kė:

“Tarybų Sąjunga tvirtai žengia taikos keliu. Mes aktyviai 
ir atkakliai kovojame, kad ne mūšio lauke, ne ginklavimosi 
konvejeriuose būtų sprendžiamas socializmo ir kapitalizmo 
ginčas, o taikaus darbo sferoje. Mes norime, kad per 
sienas, skiriančias šiuos du pasaulius, eitų ne raketų su 
branduoliniais užtaisais trasos, o nusitiestų gijos plataus ir 
įvairiapusiško bendradarbiavimo visos žmonijos labui. Nuo
sekliai vykdydami šią politiką, mes įgyvendiname vieną iš 
svarbiausių Spalio šūkių, Lenino priesakų: taika—tautoms!

Jeigu pavyks išspręsti svarbiausią užd tvinį—užkirsti 
kelią naujam pasauliniam karui, užtikrinti tvirtą taiką, tai 
žemės gyventojams atsivers naujos puikios perspektyvos. 
Atsiras prielaidų išspręsti daugeliui kitų gyvybiškai svar
bių problemų, kurios iškyla mūsų laikais visai žmonijai.

Kokios tai problemos?
Tai, pavyzdžiui, būtinumas aprūpinti maisto produktais, 

žaliavomis, energijos šaltiniais didžiules žmonių mases. Juk 
žemės gyventojų skaičius, esamais apskaičiavimais, iki 
amžiaus pabaigos padidės nuo keturių iki šešių milijardų 
žmonių. Tai, toliau,—kolonializmo sukelto Azijos, Afrikos 
ir Lotynų Amerikos šalių ekonominio atsilikimo įveikimas, 
kas būtina normaliam valstybių santykių vystymuisi atei
tyje, o ir apskritai visos žmonijos pažangai. Tai pagaliau 
žmogaus apsauga nuo daugybės pavojų, kuriuos jam kelia 
tolesnis nekontroliuojamas technikos vystymas,—kitaip 
tariant, gamtos išsaugojimas žmogui.

Tai visiškai realios ir labai rimtos problemos. Kiekvieną 
naują dešimtmetį jos vis aštrės, jeigu nebus rastas 
protingas kolektyvinis jų sprendimas, planingai vystant 
tarptautinį bendradarbiavimą.

Mūsų laikais pasaulis socialiniu atžvilgiu nėra vienalytis, 
jis susidaro iš valstybių, turinčių skirtingą visuomeninę 
santvarką. Toks objektyvus faktas. Socialistinė pasaulio 
dalis savo vidaus raida ir savo požiūriu į tarptautinius 
santykius duoda gerą pavyzdį, kokiais būdais geriausia 
išspręsti dideles žmonijai kylančias problemas. Bet išspręs
ti jas už visą žmoniją ji, suprantama, negali. Čia būtinos 
kryptingos kiekvienos šalies liaudies pastangos, būtinos 
platus ir konstruktyvus visų, šalių, visų tautų bendradar
biavimas. Tarybų Sąjunga tvirtai stoja už toki bendradar
biavimą. Tai, giliau pažiūrėjus, yra užsienio politikos 
kurso, kurį mes vadiname taikaus sambūvio kursu, turi
nys.”

Turi pavykti. Visas pasaulis turi dėti visas pastangas, 
kad pavyktų, nes naujas pasaulinis karas reikštų sunaikini
mą ir pražūtį visiems. Nuo to neišsisuktų ir mūsų 
Jungtinės Amerikos Valstijos. Tai turėtų įsidėti giliai į 
galvą ir širdį kiekvienas amerikietis.

Cairo, Egyptas. — Pasta
raisiais keleriais metais ara 
bų kraštuose pradėjo smar
kiai plisti visokios rūšies kri- 
minalizmas. Arabai kaltina

staigų “praturtėjimą” iš naf
tos šaltinių ir didėjančią Va
karų kapitalistinės civilizaci
jos įtaką. Tai esą žmonių 
sugedimo šaltiniai.

KODĖL SLEPIA NUO žmonės. Tokiems nelaimin- 
SAVO SKAITYTOJŲ? igiems gudeliams baisiai bai-

Kunigų “Draugas” (lapkr. J ^iai pikta.. Na, bet ką čia o pil llllulIin>aa V¥ 
3 d.) keikia ir puola visus j bepadaryst taip yra ir taip I Brandt nuogąstavo, kad 
amerikiečius, kurie smerkia ‘ pasiliks 
Čilėje fašistinių militaristų 
vedamą terorą. Visus juos 
vadina ‘‘komunistų agen
tais.” Prie tų “agentų” pri
skaito net kai kurių kapita
listinių dienraščių, tokių, 
kaip “New York Times” i 
“Washington Post,” leidėjus : girną naujp karo. Mes manė- l

TOKIO 'ATRADIMO"DAR
NEBUVOM GIRDĖJĘ

: Kaip žirįoma, Tarybų Są-
. jungos vadovybė nenuilstan-
j čiai ir nenutraukiamai kovoja i na komunistus.

ir | už pasaulihę taiką, už išven- I Girdi:
. . . Vokietija yra kol kas

j ir redaktorius. Tiesiog sau- ; me, kad tarybiniai vadai taip ■ pastoviausia valstybė politiš-
! kiama: “Apgailėtina, kad tie, 
i kurie valdo kai kuriuos di
džiuosius JAV žinių šalti- 
nius, nėra objektyvūs asme

nys.”
■ “Draugas” nepasako savo 
j skaitytojams, kad Čilės pre-
■ zidentas Allende, kurį milita- 
i ristų klika nužudė, buvo ne
komunistas, o socialistas. 
“Draugas” nuo savo skaity- j 

i tojų slepia, kad jau net ir
■ Čilės katalikų bažnyčios va
dovybė smerkia militaristų

daro, jog jiems rūpi žmonijos i kai ir stipriausia ūkiškai į 
labas. Ne] sako smetoninkų ■ Europoje. Todėl ji yra kliūtis ; 
“Dirvos redaktorius savo i labai raudonai lavai užlieti ne į 
“Savaitinėje apžvalgoje , vien ją pačią, bet ir likusią i 

I ^aP^r- r-)’ .^aĮtas esąs : Europą. Iki šiol komunistai į 
amžius. Jau visi jie esą aukš-1 su sav0 artimaisiais čia nėra J 
tai įkopę į metus ir todėl pravedę atstovų nei į kraštų ; 
jiems taip arti prie širdies parlamentus (Landtagus), j 
esančios taika ir ramybė šio- nei į valstybinį parlamentą j 
je ašarų pakalnėje. ! (Bundestagą), nors patys |

Nesijuokite, bet paklausy-, rinkimai yra visiškai demo- | 
kite:

“Sovietiį diplomatai Vaka-ijuos> jje mato, jog politinė-i 
ruošė aiškina, kad jų politi-; mįs įr iki šiol vartotomis !

I kos svarbiausias tikslas yra! kitomis priemonėmis nepa-, 
' išlaikyti pasaulyje stabilumą. ■ jėgs greit sužlugdyti V. Vo- { 
Tai keistokas aiškinimas re- i kietijos. Todėl ryžosi grieb- ' 
voliucinei valstybei. Jis leng- į tis fizinės jėgos.”
viaus suprantamas atsime-į Tai biaurus melas. J. Kai-' 
nant ne tik politbiuro, bet ir į ryS puikiai žino, kad komu-1

i kratiški. Visa tai nervina i

viso centrinio komiteto am- [ nistai teroro nepraktikuoja, !

Istorinis vaizdas Leningrade 
prieš 60 metų
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Bolševikų partijos ir Socialistinės spalio revoliucijos vadas 
Leninas kalba Petrograde | dabar Leningrade! tarybos 
posėdyje 1917 metais. Obalsis buvo: “Visa galia Tary
boms!”

žiu. Jei 1961 metais CK na
rių amžiaus vidurkis buvo 52 
metai, dabar jis jau siekia 61 
metus, o politbiuro narių— 
70 metų. Net savo pavaduo
toju reprezentaciniams rei
kalams Brežnevas pasiskyrė gus Kairio 
užsienio reikalų viceininisterį spausdina be jokios pasta- 
Vasilį Kuznecovą ... 76 me-! bos. 
tų. Ministeris pirmininkas
Kosyginas, kuris pergyveno GYVULIAI PROTINGESNI darbo I tomas išėjo 1971

kad terorizmą, kaipo kovos I 
priemonę, jie atmeta, smer- i 
kia.

Tą puikiai žino ir “Tėviš
kės žiburių” redaktoriai, vie
nok tuos piktus ir melągin- 

» sapaliojimus

Mielas drauge Antanai 
ir visi laisviečiai!

Tarp darbų, kuriuos atlie
ka Partijos istorijos institu
tas prie LKP Centro Komite
to, įžymiausias yra “Lietuvos

i komunistų partijos istorijos 
apybraižos” paruošimas. To

bet ji išsilaikė. Visa eilė įta
kingų visuomenės veikėjų ■ 
pranašavo, kad ta maža gru- ! 
pelė ilgai valdžioje neišsilai- į 
kys. Tokių optimistų tarpe 
buvo ne tik Rusijos konser
vatoriai, bet ir įvairaus plau
ko socialistai ir net demokra
tai.”

Prie tų optimistų Marty
nas pamiršo pridėti ir savo 
pirmtaką Pijų Grigaitį, kuris 
irgi, iki pat mirties, kasdien 
pranašaudavo Tarybų Sąjun
gai “kaput.”

Visi tie pranašai klydo. Kai 
kuriems jų gal reikia atleisti, 
nes tai buvo labai, labai se
niai, atsilikusioje šalyje, dar
gi karo sugriautoje, statyti 
naują pasaulį iš pat jo pama
tų buvo nesvietiškai sunku. 
Tačiau tarybinė liaudis, bol
ševikų (komunistų) su Leni
nu priešakyje vadovaujama, 
nenuleido rankų, nesuklupo 
prieš jokius sunkumus ir tą 
naują pasaulį, vadinamą so
cializmu, pastatė.

Amžinoji šlovė jai! Šios 
garbingos sukakties proga ją 
karštai sveikina geros valios .

širdies ataką, yra 73 metų. 
Jam nepajėgiant atlikti visų'

UŽ ŽMONES! į metais. Jis apėmė revoliuci-
Taip mano kanadietis John nio ir socialistinio judėjimo

tiek naujuosiuose Lazdynuo
se. Važiuodamas automaši
na, J. Cirankevičius aplankė 
ir Rygą bei Taliną. Kaip 
žinoma, jis ilgus metus buvo 
Liaudies Lenkijos Ministrų 
Tarybos pirmininku, vėliau 
Valstybės Tarybos pirminin
ku.

Netrukus po Leningrado 
kelionės mudu su J. Baltušiu 
ir vilniečių, buvusių rygie-

savo pareigų, jo pavaduotoju ; pj Tobe, leidėjas “The Pro- laikotarpį nuo baudžiavos pa- 
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1 voKer, kuris turi apie ' naikinimo 1861 m. ir 1863- i
1160,000 skaitytojų Kanadoje | 1864 metų sukilimo ligi 1918-
I ir Jungtinėse Valstijose. Lei- į 1920 metų laikotarpio. Tai čių, grupe nuvažiavome į Ry-

paskirtas Nikolojus Tikono-1 voker ” kuris turi apie į naikinimo 1861 m. ir 1863- 
vas . . . 72 metų.”

KLERIKALO PIKTI IR 
MELAGINGI 
SAPALIOJIMAI

Kanados klerikalų “Tėviš
kės žiburiai” (lapkr. 3 d.) net 
pirmajame puslapyje at
spausdino iš Vakarų Vokieti
jos korespondenciją “Bonna 
už spygliuotų grotų,” pasira
šytą kokio ten J. Kairio.

“Prieš kelerius metus pra
sidėjęs terorizmas,” rašo 
Kairys, “išsiplėtė taip toli, 
kad ir vyriausybės žmonės 
bei kaikurie kiti politikai yra 
sustiprinę savo asmens ir 
savo šeimų apsaugą. Dauge
lis jų apsitvėrė spygliuo
tomis vielomis, apsistatę po
licija ir pan. Visa tai daryti 
jie pradėjo ypač po š. m. 
rugsėjo 5 d., kai ant viešo 
kelio Koelne buvo ginkluotų 
teroristų pagrobtas darbda
vių sąjungos - pirmininkas, 
nušauti trys policijos tarnau-

gą. Ten susitikome su buvu-
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dinio vėliausiame numeryje j solidus tomas, apimąs 526 
jis rašo: ■ •• 'n' 1 •

“Apskaitoma,' 'kad kasmet į medžiagą apie Lietuvos dar
bo liaudies revoliucinį judėji- su buvusiais mano ir Geno
mą ir marksistinės ideologi- vaitės mokiniais, kurių susi
jęs plėtrą ligi Lietuvos Ko
munistų partijos įsikūrimo ir 
pirmosios Lietuvos Tarybų 
valdžios atliktų darbų.

Partijos instituto istorikai, 
vadovaujami jo direktoriaus 
Romo Šarmaičio, užbaigę 
pirmąjį tomą, tuoj ėmėsi toli
mesnio darbo—antrojo tomo 
paruošimo. Antrojo tomo 
tekstas buvo tęsiniais spaus
dinamas “Komunisto žurna
le, pradedant 1975 m. 1 nu
meriu. O neseniai, 1977 m. 
rugsėjo mėnesį, išėjo “Ko
munisto” Nr. 9, kuriame II 
tomas baigtas. Jis apima lai
kotarpį ligi tarybų valdžios 
atkūrimo 1940 metais. Dabar 
laukiame II tomo pasirodant 
knygos pavidale. Nors tas 
darbas vadinamas “apybrai-

tačiau jis gali atstoti į daug. Drauge su artiste M. 
ir pačią istoriją, nes įvykiai j Kudarauskaite turėjome lite-

■ išdėstyti nuodugniai, siste-' ratūros vakarus Aklųjų kom- 
' matiškai. Toliau bus skelbia-1 binato gamyklos bibliotekoje 
1 mas “Komuniste” III tomo i ir “Žinijos” draugijoje, daly- 
! tekstas, apimąs Lietuvos Ko- vavau respublikiniame parti- 
, munistų partijos veiklą tary-įniame aktyve, skirtame nau
jinęs santvarkos metais. Ži ; josios Konstitucijos priėmi- 

pranešama,' noma, ruošiant tą darbą ga- mu iškeltiems uždaviniams 
kad popiežius Paulius VI pa- i lutinai kaip istoriją, teks Į apsvarstyti, respublikos liau- 
naikino bausmę katalikams, i ^g ką dar patikslinti, pa-. dies artisčių A. Staškevičių 
kurie po išsiskyrę vėl apsive- i “ * ’ 
da. Iki šiol tokie būdavo j 
automatiškai ekskomunikuo- • 
jami (išmetami) iš katalikų į 
bažnyčios, tai yra pasiunčia-' 
ma tiesiai į “peklą.” Juk,

i puslapius, pateikia plačią šių rygiečių, grupe nuvažia

Jungtinėse Valstijose gimsta i 
daugiau kaip 300,000 kūdikių 
su defektais (rimtais truku
mais), tačiau niekas dėlei to 
nesijaudina.

Aš teigiu, kad gimimai kū- 
! dikių su defektais augs. Kaip 
esu sakęs pirmiau: Gamta 
negamina netobulų kūdikių. 
Mūsų katės moka pagaminti 
tobulus savo įpėdinius. Taip 
pat mūsų vištos ir karvės. 
Jeigu jos žino kaip, juo ge
riau turėtų žinoti žmogaus 
protas.

Bet jūs žinote, ir aš žinau, 
pagrindiniai visi mes žinome, 
kad atsakomybė už netobu
lus kūdikius glūdi vaistuose, 
kurie yra duodami nėščioms 
moterims arba būsimoms 
motinoms. Aš teigiu, kad 
jeigu daktarai neduotų vais
tų nėščioms moterims, defor
muotų (su defektais) kūdikių ža, 
skaičius būtų visiškai 
mus.”

nezy-

vome i Rygą. Ten susitikome

rinko apie šimtą. Per suruoš
tą rygiečių vakarą J. Baltu
šis plačiai papasakojo apie 
dabartinę lietuvių literatūrą 

'bei apie savo kūrybą, kai ką 
' ir jos paskaitęs. Kai ką papa- 
' šakojau ir aš, taip pat pa
skaičiau eilėraščių. Paskui 
gražiai pabendravome, pa
dainavome lietuviškas ir lat
viškas dainas, net pašokome 
ir ėjome ratelius, prisiminda
mi jaunystę. Kaip tik prieš 
60 metų aš pradėjau visuo
menės darbą ir pradėjau 
kurti pirmuosius eilėraščius, 
posmus.

Šiuo metu, ryšium su Spa
lio revoliucijos 60-mečiu, 
tenka dažnai dalyvauti įvai
riuose visuomeniniuose susi
tikimuose, kurių dabar labai

Milžiniškos sumos militarizmui ir ginklavimuisi, o beveik 
nieko kovai su lūšnynais didmiesčiuose.

DAR VIENAS
POPIEŽIAUS
NUSILEIDIMAS
MODERNIZMUI

Iš Vatikano

šlifuoti, bet pagrindinis pa-: tės ir balerinos L. Aškelavi- 
ruošimas jau atliktas. Tuo čiutės kūrybiniuose vakaruo- 
padarytas svarbus įnašas ir į ■ se, Knygos bičiulių tarpres- 
bendrąjį Lietuvos istorijos ' publikinės knygos dienų ren- 
mokslą. giniuose kalbėjau į Universi-

Pereitą kartą rašydamas teto chemijos fakulteto stu-
ekskomunikavimas reiškiajapie kelionę J Leningradą ir | dentus ir t. t. 
prakeikimą. Tai didelis baž
nyčios galvos nusileidimas 
modernizmui.

dalyvavimą Tarybinio Taikos ; Beje, spalio 16 d. grupė 
gynimo komiteto plenume, ' rašytojų, o taip pat atvyku- 
nepažymėjau, kad prieš tą i šių kauniečių padėjome gėlių 

j kelionę teko susitikti su savo j ant Balio Sruogos kapo ry- 
i kolega—Lenkijos Taikos gy- į šium su jo mirties 30-mečiu. 
jnėjų komiteto pirmininku

Bethany, Pa. — Čia krū-! Juzefu Cirankevičiu. Pakely- 
muose prieš kelias dienas je į Leningradą jis buvo at
buvo rastas vyriškio lavonas, vykęs į Lietuvą. Pasienyje 
Spėjama, jog tai gali būti ties Lazdijais jį sutiko mūsų 
buvusio didžiosios tymsterių komiteto pirmininko pava-

1 ” . duotojas P. Dobrovolskis,
Vilniuje su juo praleidome 
kelias valandas, supažindino
me su mūsų sostinės įžymy
bėmis, tiek senamiestyje,

KUR DINGO BUVĘS
UNIJOS VADAS?

Bethany, Pa. — Čia

unijos vado Hoffos lavonas. 
Kaip žinia, Hoffa dingo 1975 
metais ir iki šiol tebėra ne
nustatyta, kas su juo atsiti
ko.

Dabar stengiuosi stabdyti tą 
aktyvią veiklą, nes reikia 
daugiau laiko skirti tiesiogi
niam darbui—rašymui.

Ta proga sveikinu Jus vi
sus, mieli draugai, su Didžio
jo Spalio 60-mečiu ir linkiu 
viso geriausio.

Justas Paleckis
Vilnius

1977.X.22.
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Juros ir kopų karalystėje
HENRIKAS VENCEVICIUS

prasidės pasitarimas su atsa
kingais įvairių sričių darbuo-

Žavi mūs Lietuva, išraižy
ta upėmis ir upeliais, pa- . . .
puošta blizgančiais ežerų sti- ^°Jais» Pa^kui atvyks Klaipė- 
klais, gūdžiomis giriomis ir ’ v., dos statybininkų atstovai ir 
miškelil?s7kaivom°is Yr’i'ygu- važiu°s i nauJas statybas. 

Kiekviena tėviškės RytoJ mielai aPie viską Pumomis. Kiekviena tėviškės nyl0J mieiai apie vlSKą papa’ 
žemės pėda savaip nepakar- s ■os‘ v.
tojamai graži ir miela. Ta-1 tekančią dieną Darius 
čiau visą mūsų tėvynės gam-1 Ru°džms maloniai atsake į 
tos spindesį ir patrauklumą į mano kląusimus.
tegali pajusti vienoje Lietu
vos dalyje—Palangoje. Teat
leidžia man aukštaičiai, su-

Kuo būdingas šis 
kurortinis sezonas?

Pagrindinis Palangos cent-

lanko gintariniame pajūryje?
Šiuo metu Palangoje gyve

na apie 12 tūkstančių gyven
tojų. O poilsiautojų sulaukia
me tikrai gana daug. Štai 
1970 m. ilsėjosi apie 250 
tūkstančių žmonių. O perei
tais metais ilsėjosi ir gydėsi 
jau apie 400 tūkstančių. Šiais 
metais svečių taip pat gausu.

Ypač daug žmonių pas mus 
atvyksta praleisti savaitgalį. 
Štai vieną šeštadienį paban
dėme suskaičiuoti savaitgalio 
svečius. Nuo 8 vai. iki 12 vai. 
į Palangą atvažiavo apie 40- 
50 tūkstančių žmonių.

Kas naujesnio kurorto 
kultūriniame gyvenime?
Kiekvienais metais atida

rant kurortinį sezoną, įvyks
ta šventė, dalyvaujant įvai
rių žanrų meno saviveiklos 
kolektyvams. Šių metų šven
tės renginiai buvo skirti Di
džiojo Spalio 60-sioms meti
nėms. Buvo organizuotos 
gan įdomios vietos dailininkų 

į grafikos, gintaro, skulptūros 
gį I ir tapybos darbų parodos.

Rokiškiečiai jais didžiuojasi

valkiečiai ir dzūkai. Nenoriu , ro išplanavimas ir statybos 
paneigti jų vietovėse esančių 
grožybių. Teko kalbėtis su 
daugeliu žmonių ir visų nuo
monė vieninga—Baltijos pa
jūrio perlas neturi sau lygių.

Nuostabios Palangos pa
krantės šalia snaudžiančių 
begalinai smulkaus smėlio 
kopų, paskendusių pušynuo
se, didingas botanikos par
kas su lyg gulbe plaukian
čiais išraiškiaisiais Gintaro 
muziejaus rūmais. Ilgus ilgus | sezoną šis svarbus mūsų gy- i Ypač gausiai atvyko meno 
kilometrus driekiasi pliažas, l dymo centras pradėjo dirbti i saviveiklos kolektyvai iš 
Senose ir naujose Palangos I nauiose erdviose patalpose. 1 Plungės, Kretingos, Šilalės, j

visumoje jau išbaigtas. Jau 
keli metai daugiaaukščius 
gyvenamuosius namus stato
me, naujame rajone. Ten ir 
šiais metais pastatėme kelio
lika namų.

Mūsų ligoniai gerai įverti
no Kauno širdies ir krauja
gyslių fiziologijos ir patologi
jos mokslinio tyrimo institu
to Palangos realibitacinio fi- 

; lialo specialistų darbą.

Senose ir naujose Palangos ! 
gatvėse išaugo moderniškos 
sanatorijos ir poilsio namai, 
buitinio aptarnavimo pasta
tai. Tačiau juos projektavę ir 
statę žmonės nuoširdžiai rū
pinosi išsaugoti ilgais de
šimtmečiais susiklosčiusį 
miesto veidą, gamtos rūbą. 
Ir todėl šie gausūs nauji 
pastatai nerėžia akies savo 
naujove, o lyg savaime papil
do, praskaidrina miesto ir 
kurorto išvaizdą. Gamta 
šiam Lietuvos kampeliui ne
pašykštėjo Hr savo gėrybes 
dalė dosnia ranka. O palan
giškiai daug pastangų deda 
šias gamtos dovanas išsaugo
ti ir praturtinti. Ir tai matyti 
kiekviename žingsnyje. Štai 
daug valandų vaikščiojau ko
pose. Vėjo genamos ir kuror
to sezono metu šimtų pėdų 
mindomos prašosi pagalbos. 
Ir žmogus joms padeda rū
pestingai sutvirtindamas pi
nučiais, želdiniais. Darbinin
kai savo darbą nuolat prižiū
ri, tikrina.

Palanga—plačiai žinomas 
kurortas ir gydykla. Statisti
ka teigia, kad čia daugiausia 
saulėtų dienų. Daugelį nervų 
ir širdies ligų galima pagydy
ti Palangos sanatorijose. 
Šiandien Lietuvos gyvento
jas pajėgus pasiekti garsiuo
sius Krymo ir Kaukazo ku
rortus. O daugumas palieka 
Palangos patriotais. Vienas 
mano senas pažįstamas peda
gogas štai kaip aiškina:

— Pasimaudai jūroje, sa
vaitėlę kitą praleidi Palangos 
kopose, užkopi į Birutės kal
ną, pavaikštai pajūrio alėjo
mis, o vakarais Vytauto gat
ve ir grįžti namo. Atsigavęs 
dūšia ir kūnu. O pavasariop 
netenki ramybės. Traukia ta 
Palanga, lyg į pasimatymą 
su pirmąja meile . . .

Palangos meras pasakoja
Kurortas svetingai sutinka 

savo svečius. Visiems pa- žemdirbių 750 vietų poilsio 
kanka pastogės ir sotaus namai 
maisto. O dažniau čia atva- Į metais 
žiuojam matyti—kai kurios 
naujovės ir pasikeitimai. 
Kuo šis kurortinis sezonas 
skiriasi nuo pereitų metų, 
kas numatoma nuveikti atei
tyje? Parūpo šiais klausimais 
pasikalbėti su Palangos 
miesto vadovu. **

Danius Puodžius jau devin
tus metus miesto vykdomojo 
komiteto pirmininkas. Jam 
vadovaujant čia daug kas 
nuveikta ir padaryta. Palan
giškiai savo sumanų ir ener
gingą vadovą antrą kartą 
išrinko respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tu. O Aukščiausioji Taryba 
jam patikėjo atsakingas 
Gamtos apsaugos komisijos 
pirmininko pavaduotojo pa
reigas.

Pirmas mūsų pasikalbėji
mas truko vos kelias minu
tes. Pirmininkas pasakė 
šiandien neturįs laiko. Tuoj

naujose erdviose patalpose.
Anksčiau Palanga garsėjo i Gargždų, Tauragės, Nerin- i ... . . i__ NT__•___ _ Al____ • • Itik kaip poilsio kurortas, o ’ gos, Naujosios Akmenės ir 

prieš keliolika metų išgręžus ' kitur. Naujoviškai ir įspūdin- 
mineralinio vandens tekinius j gai buvo surengta mugė, kur 
duris atvėrė naujos gydyklos ; skambėjo tradicinių Palan

gos Juzės ir Domicėlės per
sonažų linkėjimai ir patari
mai.

Pažymėtina, kad šventės 
metu iškilmingai paminėjo
me mūsų vaistinės 150 metų 
jubiliejų. Palangos vaistinė 
viena seniausių Lietuvoje.

Vasaros metu mūsų svečiai 
salėse pamato geriausius Vil
niaus, Kauno ir kitų miestų 
profesonalius ir saviveikli
nius kolektyvus. Šiais metais 
be įprastų kolektyvų koncer
tuos Maskvos ir Leningrado 
įvairių žanrų atlikėjai. Jau 
lankėsi Maskvos valstybinio 
miuzikholo artistai.

Gerbiamas pirmininke, 
šiais metais įvykusiose vieti
nių Tarybų rinkimuose pa-! 
langiškiai į savo Tarybą iš-) 
rinko 70 deputatų. Keletą 
žodžių apie deputatus.

Rinkėjai savo deputatais' 
išrinko gerai žinomus žmo
nes. Štai trečią kartą depu-j 
tatu išrinktas Vitalijus Lit- 
vaitis. Kadaise jis buvo eili
nis darbininkas. Daug dirbo, 
mokėsi ir dabar sumaniai 
vadovauja miesto vandentie
kio ir kanalizacijos valdybai.

Daugiau kaip 20 metų 
mieste dirba deputatė vaisti
nės vedėja Apolonija Kšatuc- 
kienė.

Labai daug miesto vykdo
majam komitetui tvarkant 
sudėtingus kurorto reikalus, 
savo patarimais ir parama

duris atvėrė naujos gydyklos 
ir sanatorijos. Mūsų kurorte 
dabar geros sąlygos gydyti 
širdies, nervų ir kitas ligas. 
O ligoniai daugumoje atvyk
davo tik vasarą. Anais me
tais pirmuosius ligonius žie
mos mėnesiais pradėjo 
priimti “Eglės” pansionatas. 
Ruošiantis šiam sezonui ke
liuose pansionatuose ir sana
torijose buvo atlikta rekon
strukcija. Čia mūsų svečiai 
galės ilsėtiš ir gydytis visus 
metus.

Dabar mūsų pagrindinis 
tikslas suteikti daugiau pato
gumų, nepažeidžiant gamtos 
grožio.

Štai ilgokai svarstėme, kur 
statyti jūros baseiną. Buvo 
įvairių sumanymų. Baseinas 
pradėtas statyti šalia Basa
navičiaus gatvėje esančios 
“Vasaros” valgyklos, nepa
žeidžiant gamtovaizdžio.

Kaip jau minėjau visumoje 
centre didesnių pastatų ne
statysime. Tačiau kai ku
riems pastatams vieta yra 
palikta. Sekančiais metais 
vienoje tuščioje aikštėje pra
sidės naujų gydyklų statyba.

Dabar mūsų miesto terito
rija 75 km2. Už 5 kilometrų 
esanti Šventosios gyvenvietė 
taip pat Palangos miesto 
dalis. Šiais metais ten pradė-

■ jo veikti naujai pastatyti 
“Žuvėdroj” poilsio namai.

Statome ir ateityje statysi
me keturiose vietose: Šven-

i tojoje, Vanagupėje, Kunigiš- padeda gausus aktyvas. Tdi
■ kiuose ir Manciškėse. Tai “Jūratės” sanatorijos vyriau- 
! bus nauji Palangos kurorto į siasis gydytojas Jonas Šipd- 
: rajonai.
• Prašytume papasakoti, kas 
i šiuose naujuose rajonuose 

bus pastatyta?
Štai Vanagupėje statomi

“Linas.” Sekančiais 
“Line

%.

1

Rokiškio Sūrių gamykla garsi ne tik savo produkcija — 
“Valstiečių,” “Mėgėjiško,” “Gamybinio” sviesto rūšys pažy
mėtos valstybiniu kokybės ženklu, *-bet ir kūrybingais 
racionalizatoriais. Jų tarpe sviesto cecho vyresnysis meis
tras J. Kvedaravičius ir gamyklos vyriausiasis inžinierius 
P. Kvedaravičius ir gamyklos vyriausiasis inžinierius P. 
Zajančkauskas. Pastarojo pateikti 7 racionalizaciniai pasiū
lymai žymiai pagerino įmonės įrengimų darbą ir davė 11 
tūkstančių rublių ekonominį efektą. Nuotraukoje matome 
J. Kvedaravičių kartu su P. Zajančkausku.

TARYBŲ ŠALIES 
PAGRINDINIS ĮSTATYMAS

f

Tar. Lietuvoje tapo įkurtas 
visuomenės mokslų centras

Apie didelę reikšmę ir užmojus pasakoja centro direkto
riaus pareigas einantis Lietuvos Mokslų Akademijos narys 
korespondentas J. Macevičius: M

— Naujasis visuomenės kitas sritis. Ateityje tokie 
mokslų centras įkurtas filo
sofijos, teisės ir sociologijos 
kyriaus prie Istorijos institu
to bazėje. Jo kūrimo procese 
išryškėjo pagrindinė moksli
nių tyrimų kryptis—“Išvys
tytos socialistinės visuome- i tai: ekonomistai, psichologai, 
inės ir asmenybės sąveika pedagogai, architektai ir t. t. 
dabartinės mokslo ir techni- 1 j kos revoliucijos sąlygomis.”

Vykdydami šią kompleksi- į sės ir sociologijos skyrius 
nę tyrinėjimų programą, pa- j yra pateikęs visuomenei visą 
grindinį dėmesį filosofijos : eilę veikalų. Tai—kolektyvi- 
srityje skirsime asmenybės i niai darbai “Dorovės pažan- 
komunistinio ąuklėjimo filo- ■ ga ir asmenybė, 

s sotiniams klausimams, da- j kas ir įmonė,” 
bartinės buržuazinės filosofi
jos ir antikomunizmo, visų 
pirma katalikiškosios filosofi
jos ir klerikalinio antikomu
nizmo.

Sociologai tirs gamybinio losofijos ir klerikalinio anti-

planai pagal mūsų paruoštą 
metodiką bus rengiami ki
tiems didesniems miestams, 
respublikos ekonominiams 
regionams. Sociologams tal
kina daugelio sričių specialis-

Dar prieš įsikuriant insti- 
! tutui, buvęs filosofijos, tei-

“Darbinin- 
respublikine 

premija įvertintas R. Pleč- 
i kaičio veikalas “feodalizmo 
laikotarpio filosofija Lietuvo
je,” J. Aničo bei B. Kuzmic
ko knygos katalikiškosios fi-

Mes, Tarybų šalies pilie
čiai, daug kalbame ir dar 
daug kalbėsime apie naująją 
TSRS Konstituciją, nes jos 
projekte, kurį svarstome, at
sižvelgiant į dabartinį mūsų 
socialistinės visuomenės rai
dos etapą, nusakomas tary
binio piliečio santykis su val
dymo organais, jo teisės į 
brandaus socializmo dvasi- 

! nius ir materialinius turtus, 
o kartu jo pareigos 
liaudžiai ir jos interesus gi- | mo rūšį ir darbą pagal pašau
nančiai Tarybų valstybei. ! kimą, profesinį pasirengimą,

Mes girdime ir didžiulį i išsilavinimą ir atsižvelgiant į 
sambrūzdį mūsų idėjinių į visuomenės poreikius.” 
priešų stovykloje. Didžiausių Mūsų šalies aukštosios ir 
kapitalistinių valstybių ofi- | specialiosios vidurinės moky- 
ciozai perspausdino ištisai! klos atveria tuos kelius, ku- 

! arba tam tikromis dalimis riais eidami jauni žmonės 
į svarstomos Konstitucijos i gauna profesinį pasirengimą 
tekstą ir įnirtingai jį puldinė-! ir tuo pačiu galimybę dirbti 
ja. Labai gaila, bet kai kurių j pagal pašaukimą ir sugebėji-

' vyriausybių vadovai, kaip į mą. Dabar Tarybų Lietuvos 
i Amerikos prezidentas Jim- j aukštosiose mokyklose gali- 
i my Carteris, neseniai para- I ma studijuoti 130 specialy- 
šęs Senatui veidmainišką Į bių, o technikumuose—160.

i ataskaitą apie Helsinkio de-|Tik aukštosiose respublikos 
I klaracijos vykdymą, prisi-! mokyklose siekia mokslo 
' jungia prie šito prikimusių i aukštumų apie 65 tūkstančiai 
i kranklių choro. Visi jie, ma- jaunų protų. Retų, bet mūsų 

respublikai labai reikalingų 
specialistų paruošiama ir už 
respublikos ribų. Šiuo metu 
didžiuosiuose TSRS mokslo 
centruose studijuoja 470 Lie
tuvos jaunimo pasiuntinių, o 
49 studentai ir 34 aspirantai, 
bet stažuotojai, mūsų siųsti, 
mokslus semia užsienio šaly
se.

Argi galima šiuos skaičius 
lyginti su nepilnais 4 tūks
tančiais studentų buržuazi
nėje Lietuvoje arba tomis 
keliomis valstybinėmis sti
pendijomis, kurias į užsienio 
universitetus tada gaudavo 
atskiri mokslo entuziastai.

aniems studentams,

žmogaus asmenybę, saugoti 
jos teises ir laisves—visų 
valstybinių organų, visuome
ninių organizacijų ir pareigū
nų pareiga.”

Kaip tam tikrą pareigūną 
mane konkrečiai jaudina 
naujas, dar išsamesnis teisės 
į darbą apibrėžimas, išdėsty
tas Konstitucijos projekto 40 
straipsnyje. Jis numato kiek
vienam TSRS piliečiui “teisę 

savo į pasirinkti profesiją, užsiėmi-

I skuodami savo negarbingą 
geismą kištis į mūsų vidaus 
reikalus, skelbiasi giną as
mens laisves pasauliniu mas
tu, bet pavyzdžiais operuoja 
tik iš mūsų šalies.

Disidentomanija, užtem- 
džiusi nerimstančių mūsų ti
krovės kritikų protus, pri
mena žmonių pasakymus, 
girdi, ką dievas baudžia tam 
pirmiausia protą sumaišo. 
Kai pasigirdo Vakaruose ple
palai apie disidentus TSR 
Sąjungoje, dauguma mūsų 
nesuprato apie ką kalbama. 
Ir ne todėl, kad būtume tiek 
nebesuprantą šio nesudėtin
go lotyniško žodžio, o todėl,, Be to 
kad nėra pas mus kitaip kaip ir šių laikų buržuazinių 

j manančių problemos. Kiek-1 universitetų auklėtiniams, 
i vienas mes turime savo nuo- ! niekas negarantavo teisės į 
monę ir neretai karštai ginči
jamės, kai ką nors svarsto
me. Betgi dirbame mes visi 
kartu ir siekiame visi vieno 
tikslo, kurį nusakė mums

darbą, tuo labiau pagal pro
fesinį pasirengimą. 0 Tarybų 
šalyje, be kitų prielaidų, 
darbą pagal specialybę užtik- 

' rina valstybės garantuota
lektyvo—reikšmingos visuo-i komunizmo klausimais, visa ! Komunistų Partija, paskel- I jaunųjų specialistų skirsty- 

menės ląstelės—formavimosi 
ir vystymosi dėsningumus. 
Kitas jų svarbus uždavi
nys—kompleksinis socialinio 
ekonominio vystymo planavi
mas. Respublikos įstatymda- 
vystės tobulinimo, teisės 
normų taikymo efektyvumo 
didinimo problemas gvildens 
teisininkai.

Šiuos visuomenės mokslų 
darbus vykdys šeši sektoriai: 
Lietuvos filosofijos istorijos, 
dabartinės buržuazinės filo
sofijos, socialinio planavimo, 
darbo sociologijos, teisės, vi
suomenės mokslų informaci- 

; lis, statybininkai Albertąs i jos. Šie sektoriai tęs daugelį

eilė teisės mokslų veikalų. J busi humaniškiausią žmoni-! mo ir priėmimo į darbą 
| sistema, kuri duoda jiems 
daug privilegijų.

Naujosios TSRS Konstitu- 
i cijos straipsniai skamba labai 
i turiningai. Tačiau tarybiniai

Toliau vykdydami šį svarbų ! jos šūkį: “Viskas žmogui, 
darbą, planuojame išleisti ■ viskas žmogaus vardan!” O 
tris “Lietuvos filosofijos ir ■ jeigu atsiranda toks, kuris 
visuomeninės minties istori- nenori dirbti su visais, o 
jos šaltinių” tomus. Šis vei- ! pasiglemžti iš to, ką kiti

visais,

kalas—jo pirmoji knyga jau j sukūrė, nori daugiau, jį pa-(žmonės siūlo jiems papildy- 
paruošta—pateiks medžiagą I smerkia paprasčiausia mūsų nių, patikslinimų. Kitaip ir 

~ — I žmOgiška panieka. Kitris iš būti negali, nes svarstome 
i vadinamųjų disidentų turėjo pagrindinį musų socialistinės 
: prastesnį butą arba kando : 
Į liesesnį kąsnį? Juk iš jų J 
juodadarbių nėra.

i Matyt, kai kas dėl to norė- 
i tų polemizuoti, sakydamas, 
kad nedera pernelyg subui- 
tinti politinių dalykų. Tąsyk 

Tarybų būtina ir politiniu aspektu

nuo seniausių laikų iki mūsų 
dienų. Pradėta ruošti dau- 

i giatomė “Lietuvos teisės is
torija.” Tokie veikalai Lietu
vos mokslų istorijoje leidžia
mi pirmą kartą.

Viena mūsų instituto funk- 
i cijų—referatyvinė. Štai jau 
penkti metai leidžiamas refe- 
ratyvinis leidinys

nes svarstome

i tikrovės juridinį dokumentą, 
į Juo jis bus pilnesnis ir šiuo
laikiškesnis, juo bus smagiau 
I mums gyventi ir dirbti.
i H. Zabulis

Lietuvos TSR Aukštojo 
ir specialiojo vidurinio 
mokslo ministras

Vengalis, Zenonas Šarpnię-i anksčiau pradėtų darbų. Štai i Lietuvos visuomenės moks-! pabrėžti, kad naujasis TSRS
: _ . . .... _ __ .i • • • I i • M t • • r • .*1 . .. ... ., kas ir daugelis kitų. Palan
giškiai yra dideli savo miesto 
ir kurorto patriotai ir jie 

! nori, kad kiekvienas jų sve
čias namo grįžtų su geriau
siais įspūdžiais,—šypsodą-

gales ilsėtis ; masįs baigė., pasakoti Palah- 
500 žemes ūkio darbuotojų. ; gOS meras Danius Puodžius. 
Čia žemdirbiams bus pasta- > Padėkojęs už pokalbį pasu- 
tyti dar vieni 600 vietų ( kau prie jūros 
poilsio namai. Išaugs sanato- ' 
rijos ir pansionatai žvejams, j 
prekybos laivyno jūrinin- i 
kams, mokslo bei švietimo I 
darbuotojams. Čia bus dide- ! 
lis baseinas, kultūros ir bui- j 
tinio aptarnavimo pastatai. 
Artimiausioje ateityje Vana
gupėje organizuotai galės ii- Į 
sėtis daug tūkstančių žmo
nių.

O Manciškėse bus vaikų 
karalija. Poilsio bazėje, kuri 
veiks visus metus, galės ilsė
tis ir gydytis apie 3200 vai
kų.

Daug naujų poilsio namų ir 
sanatorijų išaugs Kunigiš
kiuose ir Šventojoje.

Palanda nedidelis miestas, 
tapęs labai populiariu Lietu
voje ir toli už jos ribų. 
Sakykite, kiek žmonių apsi-

sociologai, jau parengę sočia- lai. 
linio ekonominio vystymo 
planus keliems respublikos 
pramonės susivienijimams, 
dabar ruošia kompleksinį 
planą Vilniaus miestui. Jis 
apims miesto statybos ir 
planavimo, ekonomikos, kul
tūros, sveikatos apsaugos, 
buities, gamtinės aplinkos ir

Atsisveikinimo žvilgnis
Ramiai ošia Baltijos ban- i 

gos, skalaudamos auksines Į 
pajūrio pakratęs, apgaubtas ! 
senų senovės legendomis ir 
padavimais, žilos istorijos 
faktais. Juk istoriniuose do
kumentuose Palanga minima Į 
jau 1161 metais.

Stoviu ant Birutės kalno. 
Girdisi paskutiniai Botanikos 
sode koncertuojančio orkest
ro, kuris prieš gerą valandą 
darniai grodamas žygiavo 
Basanavičiaus ir Vytauto 
gatvėmis, garsai. O šimtai 
žmonių eina prie jūros tilto į 
tradicines saulės palydas, i

Baigiasi mano Palangos 
dienos.

Lik sveika, geroji jūros ir 
kopų karalystė! Lietuvos buities muziejus

Jis informuoja ne tik ' Konstitucijos projektas grin- 
apie filosofijos, sociologijos, džiamas ne skaldymo, o tary- 
teisės mokslų tyrimus, bet; binės liaudies vienijimo prin- 
taip pat ir apie istorikų, 
ekonomistų, filologų ir kitų 
sričių specialistų darbus.

Filosofijos, sociologijos ir 
teisės institutas—dvyliktasis 
Lietuvos TSR Mokslų akade- i o kartu smerkdamas bet ko
mi jos sistemoje. kias tarybinių piliečių nesan-

' taikos kurstymo formas, ar 
i jos būtų socialinio, ar nacio- 
1 nalinio, ar religinio, ar kito- 
i kio pobūdžio.

Visi tie, kas sušoko ginti 
’ atskirą pasišiaušėlį, priešpa- 
: statydami jį tarybinės liau- ■■ 
i dies vienybės principams, iš i 
i esmės miršta prieš didžiau- ! 
Į siąjį Spalio revoliucijos pra- i 
! dėto istorinio procesd tiks- | 
i lą—prieš komunizmo visuo- į 
menę, kurią mes visi bendro- ! 
mis jėgomis kuriame. Kitaip 
ir negalima suprasti to įnir
šio Vakaruose, nes kiekvie
nas, kas objektyvus, mato, 
jog asmenybės autoritetas 
naujosios TSRS Konstituci
jos projekte yra nepaprastai 
išaukštintas. Jos 57 straips
nyje nedviprasmiškai pabrė
žiama, kad “gerbti tarybinio

cipu. Jis teisiškai įtvirtina■ 
visaliaudinės valstybės prin
cipą, pabrėždamas visų liau
dies sluoksnių lygų ir lygia
teisį atstovavimą Tarybose,

-i.

’ 3

•u.
S? D

law i
■ Aukščiausias Lietuvoje stati
nys Vilniaus televizijos bokš
tas Karoliniškėse jau išsitie
sė visu 326 metrų ūgiu. Tai 
trečiasis pagal aukštį bokš
tas Tarybų Sąjungoje ir ke
tvirtasis—Europoje. Jo sta
tyba galutinai bus užbaigta 
1980 metais.

V. Gulevičiaus nuotrauka
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KANADOS ŽINIOS
Winnipeg© naujienos

Iš gyvųjų tarpo atsiskyrė i liūdinčius žmonų čia ir brolį 
Antanas Malala, sulaukęs 781 ir seserį Lietuvoje. Buvo nu
metu. Nežinau, iš kokios vie- vykęs į Lietuvą kaip turis
tes Lietuvoje buvo kilęs,' tas, tik tikrai negaliu pasa- 
taipgi ar turėjo kokių gimi- j kyti kuriais metais—1973 ar 
nių Lietuvoje. Tik tiek žinau, 1975. Ten aplankė gimines ir 
kad visada rėmė darbininkų dar žadėjo vykti į gimtąjį 
spaudą, buvo Lietuvių Lite- kraštą, bet mirtis atskyrė 
ratūros Draugijos narys, kol i nuo visų—žmonos, giminių, 
kuopa gyvavo Winnipege, draugų ir pažįstamų.
taipgi priklausė Lietuviui Lai būna abiems lengva 
Klubui. ; Kanados žemelė amžinai ilsė-

Taipgi rugsėjo 9 dieną mi- tis.
rė Juozas Banikonis. Paliko Steponavičienė

TRUMPAI APIE VISKĄ
Spalio 21 d. kalbėdamas 

Thetford kasėjams premje
ras Levesque pranešė, kad 
provincija perima Asbesto 
kasyklas. Virš 2,500 kasėjų 
sutiko jo kalbą su nepaprstu 
džiaugsmu ir sveikino prem
jerą ir visą jo partiją, kaip 
kokius Kvibeko išganytojus. 
Kaip žurnalistai praneša, 
kaip Kanada prasidėjo jos 
istorijoje nebuvo nė vieno 
politikieriaus, kurį liaudis 
taip nuoširdžiai ir karštai 
sutikusi. * * ♦

Pranešime sakoma, kad 
Horandoje, Gaspejoje ir kito
se vietose užsidarys žalvario 
kasyklos (Copper Mines) ir 
išmes į bedarbių eiles tūks
tančius kanadiečių. Žalvaris 
yra importuojamas iš fašisti
nės Čilės ir Peru. Party Que
becois kaltina Liberalų val
džią Ottawoje už įsileidimą 
žalvario Kanadon.

* * *
Sudbury, Ont., iš keleto 

tūkstančių atleistų nikelio 
kasėjų yra 2,200 jaunuolių 
tarp 20 ir 22 metų. Spėjama, 
kad Sudburis taps apimiru- 
siu miestu, kaip būdavo 
prieš II pasaulinį karą.* * ♦

Dvidešimt keturių metų 
montrealietis studentas Y. 
Charat, kad pasidarytų pini
gų mokslo tęsimui, bandė 
slaptai įvežti New Yorkan 
kokaino. Bet tapo sugautas 
ir patupdytas kalėjimam 
Jam gręsia 15 metų bausmė!♦ ♦ *

Jungtinių Valstijų River 
Rouge mieste Mrs. J. Ro
yals, 34 metų, našlė, 2 vaikų 
motina, maisto parduotuvėje 
pasiėmus 3 šmotukus mėsos, 
60 centų vertės, bandė pa
bėgti. Bet tapo sugauta, 
įmesta į kalėjimą pasikorė. 
Štai jums ir Amerika!♦ * *

Rytų Kanadai skilus į dvi 
provincijas, angliška Ontario 
provincija, palaikydama 
glaudžius ryšius su Londonu, 
Anglijoje, išsirinko naują 
premjerą, kuris vykdavo pa
sisvečiuoti į tėvų žemę. Que- 
beco provincijoje tas parei
gas atlikdavo aukšti dvasi
ninkai. Dabar Party Quebe

cois vadas Levesque, nesi
klausęs Ottawos, nuvažiavo į 
savo protėvių gimtąjį kraštą 
Prancūziją paviešėti. Tas la
bai nepatiko Ottawa ir Rymo 
katalikų bažnyčia jaučiasi 
nustumta nuo valstybės rei
kalų tvarkymo.* * *

Montrealyje yra 214,000 
šeimų, kurios turi pragyven
ti iš $135 savaitėje. Tiek pat 
yra pensininkų šeimų, kurios 
turi pragyventi iš $96 savai
tėje. 10,000 jaunuolių gyve
na prieglaudų namuose. 
Penkta dalis montrealičių 
gyvena skurde, nedatekliuje. 
Jų gelbėjimui yra 100 labda
ringų organizacijų, kurios 
renka aukas maistu, drabu
žiais ir pinigais.* * *

Virš 400 Montrealio uni
versiteto studentų demon
stratyviai atsilankė Švietimo 
ministerijoje su reikalavi
mais, kad Party Quebecois 
pravestų gyveniman per rin
kimus padarytus pažadus— 
duoti mokslą universitetuose 
veltui. Švietimo ministeris 
J. Y. Morin teisinosi, kad jo- 
partija perėmus iš Liberalų 
iždą tuščią, dar su skolomis. 
Bedarbių maitinimas imamas 
pirmoje vietoje. Mūsų duoti 
pažadai bus įgyvendinti, bet 
visų pareiga padėti naujai 
valdžiai ir neklausyti senųjų 
partijų nešvarios propagan
dos.

* * *
Ateinančiais metais Que

bec© provincijoje visi auto
mobiliai turės turėti apdrau- 
das. Iki šiol vienas penktada
lis automobilių neturėjo jo
kios apdraudos. ;

* * *
Yra duotas Montrealio 

miesto valdybai pasiūlymas, 
kad ji įvestų mokesčius už 
naudojimą tiltų įvažiuojant į 
Montreal], po 10 centų.

* * *
Montrealio oro stotyje už- 

rekorduota, kad per spalio 
mėnesį iškrito virš 7 coliai 
lietaus. Toks lietingas mėnuo 
buvo užrekorduotas tiktai 
1885 m. Jeigu tas lietus būtų 
iškritęs lapkričio mėnesį, tai 
sniego būtų buvę virš 70 
colių! B. Kvietinskas

Cleveland, Ohio
R o b intech dirbtuvė,! 

Plainsville, Ohio, buvo nu-| 
pirkta Georgia-Pacific Corp. I 
ir uždaryta. Išmesta į gatvę 
138 darbininkai. 83 valandi
niai darbininkai gaus po 1 
savaitės algą už kiekvienus 
išdirbtus metus. Raštinės 
darbininkams įmonė pagel
bėsianti gauti darbus kur 
nors apylinkėje.

* * *
Praeitą savaitgalį Michael 

Swihart, 18 metų, Bruns
wick, Ohio, universiteto stu
dentas, švęsdamas “home- 
coming,” beizbolės lazda už
mušė tėvą, motiną ir du 
jaunesnius broliukus, užpy
lęs gazolino juos padegė ir 
pabėgo. Naujas namas ir jo 
šeimyna sudegė. Dabar vie- 

I tos advokatai labai sielvar- 
■ tauja, kad tas vaikėzas ne- 
I gaus “fair trial” (teisingo 
j teismo), nes apie tai perdaug 

buvo spaudoje rašyta ir per 
radiją bei televizija apie įvy
kį kalbėta. Jo konstitucinės !

i teisės esančios pažeistos.
Teisybė, bet niekas nekal- 

! ba apie konstitucines teises 
i žuvusiųjų. Jie tas teises jau 
I prarado?

* * *
Vietos “supermarketų” 

darbininkai iškovojo gerą] 
kontraktą ir sutiko dirbti ke-; 
tvirtadieniais ir penktadie
niais iki 9 vai. vakare. Mat, 
daug kostumerių skundžiasi, 
kad krautuvės užsidaro 
peranksti, tai unijos sutiko 
juos patenkinti. Bet vartoto
jams už prekes reikės dau
giau mokėti, o maisto pro
duktai jau dabar per bran
gūs. Be to, kai “price war” 
pasibaigė, daiktai pabrango 
and savo laisvos rinkos . . .

* * *
Miesto rinkimuose Dennis 

Kucinich, 31 metų, gavo 
93,172 balsus ir tapo išrink
tas meru. Rodos, tai bus 
jauniausias didelio miesto 
meras. Jo konkurentas Mi
chael Feighan, 30 metų, ga
vo 90,023 balsus. Jis buvo 
demokratų kandidatas. Kuci
nich irgi demokratas, bet jis 
nesiskaito su partijos vadais. 
Jam buvo sunku gauti pinigų 
ir rinkimų kampanijai, ka
dangi partijos šulai ir didžio
jo biznio vadai neužgyrė jo 
kandidatūros. Bet pasirodė, 
kad balsuotojai turėjo kito
kią nuomonę. Net buvęs me
ras Perk buvo išėjęs už Fei
ghan. J. Petraus

LAISVĖS REIKALAI
VAJUS PRASIDĖJO RUGSĖJO 1 D. 

IR BAIGSIS LAPKRIČIO 30 D. 
$i ataskaita įima mus pasiekusius laiškus nuo spalio 26 d. 

iki lapkričio 8 d. pabaigos. 
I KONTESTANTŲ STOVIS

Punktai 
Miami, Fla.—V. Bovinas ir N. lešmantienė................. 4288
Toronto, Ont., Canada..................................................3543
P. Alekna—LLD 45 kp., St. Petersburg, Fla................3324
Connecticut vajininkai..................    . .3277
New Yorkas—N. Ventienė ir A. Mitchell.....................3150
Montreal, Canada—vajininkai.......................................3010
LĘD 153 ir 198 kuopos, San Francisco-Oakland, Cal.—

V. Sutkienė ir V. Taraškienė................................. 2026
Detroit, Mich. —Stefanija Masytė..................................1450
Worcester, Mass.—J. Petkūnas................................... 1436
A. Račkauskienė ir M. Sametis—Haverhill, Mass. . . . 1178 
Binghamton, N. Y.............. .......... 1130
Vancouver, B. C., Canada.............................................1084
M. Uždavinis—Norwood, Mass...................................... 1068
C. Ustupas—Brockton, Mass........................................... 972
E. Repšienė—So. Boston, Mass.......................................948
London, Ont., Canada......................................................688
Eva Kralikauskas—Lawrence, Mass............................... 638
Windsor, Ont., Canada....................................................628
Thunder Bay, Ont., Canada......... ...........  575
J. Brazdžius—Sudbury, Ont., Canada............................386
Philadelphia, Pa..................................................... 372
Aj Shupetris—Exeter, N. H............................................ 352
FJ Shimkienė—Kearny, N.J. .. ....................................... 330
N. Dudonis,—Chester, Pa................................................324
Rochester, N. Y................................................................288
Aį Bemat—Los Angeles, Cal...........................................228
Pį Cesnikienė—New Kensington, Pa...............................170
Pittsburgh, Pa.—J. K. Mažukna ....................................160
Raymond Stakėnas—Scottville, Mich..............................100

Per šį laikotarpį gavome 9 naujus skaitytojus. Povilas 
Alekna iš St. Petersburg, Fla., prisiuntė 2; J. Žukauskas iš 
Tbronto, Ont., Canada, prisiuntė 2; Ben Darin iš Cleve
land, Ohio, prisiuntė 2; po vieną prisiuntė L. Butkevičienė 
iš Hartford, Conn.; Skardžius iš Hartford, Conn., per A. 
Bimbą ir Joana Grigienė iš Hot Springs, Ark.

4: >Jc *

Į fondą aukų gavome:
LįLD 75 kp., Miami, Fla., per N. lešmantienę.........$500.00
Montrealiečiai, Canada, per P. Kisielienę, Vardai

tilpo 11/11 “L” laidoje................................... 377.00

L. Butkevičienė, Hartford, Conn., per A. Bimbą .... .10.00
F. Preibis, Walpole, Mass., per M. Uždavinį......... .  .10.00
Joseph Krauzaitis, So. Windsor, Conn...............   10.00
J. Kuktaras, Toronto, Ont., Canada...........................  10.00
J. S. Kiusiai, per S. Karvelį, Scarborough, Ontario,

Canada...........................................................   10.00
A. C. Narush, per S. Karvelį, Scarborough, Ont.,

Canada............ ................................................. 10.00
J. Shinkunas, per S. Karvelį, Scarborough, Ont., 

Canada.......  ............................. ..........  10.00
C. Morkūnas, per S. Karvelį, Scarborough, Ont. 

Canada................................................. .10.00
John Garliauskas, Tillsonburg, Ont., Canada...............10.00
Mary Kvetkas, N. Miami Beach, Fla. . ..................  10.00
J. Barcos, Wasaga Beach, Ont., Canada.................. ,. .8.00
Kazys Rudinskas, Thunder Bay, Canada, per Peter

Kunchį.............................................................. 8.00
M. Petronienė, Maspeth, N. Y., prisiminimui vyro

Petro..................................................................5.00
B. Žukauskienė, Norwood, Mass., per M. Uždavinį. . . .5.00
A. Babilienė, Norwood, Mass., per M. Uždavinį......... 5.00
M. Uždavinis, Norwood, Mass........................................5.00
J. Kundrot, Vancouver, B. C., Canada. . ............... 5.00
Mary Bealle, Vancouver, British Columbia, Canada,

per J. Kundrotą................................................. 5.00
J. Shaskas, Philadelphia, Pa., per R. Merkį.................5.00
V. Rudin, La Salle, Que., Canada..................... .5.00
C. Mackūnas, Montreal, Canada...................................5.00
Anna Jones, Brooklyn, N. Y.......................................... 5.00
A. Skardžius, Conn., per A. Bimbą............................... 5.00
A. Juozaitis, Toronto, Canada, per A. Žukauską..........5.00
Joana Grigienė, Hot Springs, Ark..................................5.00
M. A. Berskiai, per S. Karvelį, Scarborough, Ont.,

Canada....................................... 5.00
A. K. Pompiai, per S. Karvelį, Scarborough, Ont., 

Canada................................................... 5.00
A. Jurgutaitis, per S. Karvelį, Scarborough, Ont., 

Canada....................................  5.00
Mrs. A. Vaičulis, per S. Karvelį, Scarborough,

Ont., Canada ......... 5.00
Mrs. N. Berskis, per S. Karvelį, Scarborough, Ont.

Canada................................................................5.00
Adelė Petraitienė, Miami Beach, Fla............................. 5.00
K. Prokapas, Fitschburg, Mass.................    3.00
S. Družas, Norwood, Mass., per M. Uždavinį............... 2.00
G. Bataitis, Dedham, Mass., per M. Uždavinį............. 2.00
M. Kalusis, Fitchburg, Mass.......................................... 2.00
M. P. Kishkiai, Ont., Canada, per S. Karvelį............... 2.00
Ursula Bagdonas, Eastport, Maine . . . ...........................1.00

* * *
Viso dabar skelbiamų aukų gavome $2,835.93. Pridėjus

Parsiduoda
Florida—Trijų miegrūmių 

apartamentas, pilnai baldais 
išruoštas. Namas turi 30 
apartamentų, neįleidžiama 
įnamių su vaikais bei gyvu
liais. Namas randasi arti res- 
tauranų, krautuvių ir busų. 
Kaina $10,000. 
Mrs. M. Koch 
17300 N. E. 23rd Avė.
No. Miami Beach, Fla. 33160 

(46-49)

LLD / kp., So. Boston, Mass., per N. Grigaliūnienę .300.00 
IŠ New Yorko Draugijų Spalio Rev. minėjimo

10/29, per I. Mizarienę..................................114.24
Ą. Visotskienė, Kensington, Conn., per A. Bimbą. . .100.00 
A. Taraška, San Leandro, Cal., proga 80-to gimta

dienio, per V. Taraškienę ................................80.00
Buvusi Hartfordietė, per L Mizarienę........................ 61.69
E. Liepienė, Woodhaven, N. Y., pagerbdama miru

sį gyvenimo draugą Mikolą..................... 50.00
Helen Pine (Žukas), Binghamton, N. Y........................ 50.00
Olga Grinkus, Vancouver, B. C., Canada.....................50.00
Algirdas Grinkus, Vancouver, B. C., Canada.............50.00
S. Karvelis, Scarborough, Ont., Canada....................50.00
Ben Darin, Cleveland, Ohio........................................46.00
V. Baleišis, Valley Stream, L. L, N. Y., prisimini
mui vyro Bronislavo, kuris mirė 1972 m., rugs.2 d. . .40.00 

A. Misevičienė (Miswick), Santa Rosa, Cal., per V.
Sutkienę ............................................................40.00

Telda King, San Francisco, Cal., per V. Sutkienę .. . .40.00
W. Žilaitis, Norwood, Mass., per M. Uždavinį............. 35.00
Mary Babarskienė, Easton, Pa......................................30.00
Charles Wallent, Auburn, Mass., prisiminimui mi

rusios žmonos Onos...........................................30.00
M. Strižauskienė, Bridgeport, Conn., per A. Bimbą . .28.00 
felicia Shimkus, Kearny, N. J., prisiminimui vyro

Prano ir sūnaus Edwardo mirties....................25.00
M- Baltulionytė, San Francisco, Cal., per V. Sutkienę 25.00 
R. Zalėnas, Red Lake, Ont., Canada.......................... 25.00
Bronė Janauskienė, Willowdale, Ont., Canada...........25.00
H. Žukienė, Binghamton, N. Y..................................... 25.00
Peter Kunchys, Thunder Bay, Ont., Canada.............. 25.00
Russian-Ukrainian Table, Hartford, Conn., per

A. Bimbą........................................................... 23.00
Peter Raymond, Kearny, N. J., per F. Shimkienę . . .20.00 
R. Merkis, Philadelphia, Pa.......................................... 20.00
jl. Vasil, Hartford, Conn., per A. Bimbą.....................20.00
M. Gudas, Verdun, Que., Canada................................20.00
A. Galinaitis, per S. Karvelį Scarborough, Ont.,
! Canada...............................................................20.00
J. Valaitis, per S. Karvelį, Scarborough, Ontario,

Canada...............................................................20.00
Jurgis Steniulis, Thunder Bay, Canada, per Peter

pirmiau skelbtų aukų į fondą, iki lapkričio 8 d. pabaigos, 
įplaukė $10,243.90.

* * *
Širdingai dėkojame visiems. ADMINISTRACIJA

BROCKTON, MASS.

Mirus

Stanley Rainardui
Reiškiame gilią užuojautą sūnui Leo ir jo žmonai, 

anūkams ir anūkei. Gaila netekti gero apsišvietusio 
žmogaus. Jis visuombt buvo prieinamas draugams 
bėdoje esant.

Mes visi liūdime Tavęs, mielas drauge. Islėkis 
ramiai juodoje žemelėje.

JULIA GHTZUS
EMMA ir JONAS CHULADA

.. f MII  Uit

Kanadiečiai protestuoja ir reikalauja

Sudbury, Ontario. —Didžioji International Nickel Company, Ltd., paskelbė, kad ji su 
1978 metų sausio mėnesiu atleis iš darbo 2,450 kasėjų. Tas pranešimas sukrėtė visus 
darbininkus. Šioje nuotraukoje parodamas prieš kelias dienas vietos plieno darbininkų 
unijos salėje įvykęs masinis darbinininkų susirinkimas. Darbininkai protestuoja prieš 
kompaniją ir reikalauja, kad valdžia ją paimtų į savo rankas, tai yra sunacionalizuotų.

Kunchį...............................................................17.00
M. Burkauskienė, Elizabeth, N.J.................................16.00
Charles Markūnas, Methuen, Mass...............................15.00
J. Jordan, Three Bridges, N.J.....................................15.00
J. Sasnauskas, Vancouver, B. C., Canada, per W.

Valiuką...................................... 15.00
B. F. Kubilius, Hot Springs, Ark.................................. 15.00
tj. Žukauskas, per S. Karvelį, Scarborough, Ontario

Canada. .............................................................15.00
|N. Rakickas, Kearny, N. J., per F. Shimkienę............10.00
Beatrice Lutz, Kearny, N. J., per F. Shimkienę 10.00 
A. Jočis, Clearwater, Fla., per P. Alekną.................. 10.00
John Beleckas, West Somerville, Mass.........................10.00
Mrs. B. Shimkus, Hightstown, N. J............................. 10.00
LLD 9 Kp., Norwood, Mass., per M. Uždavinį...........10.00
ILudvika Bartkienė, Linden, N.J.................................. 10.00
W. Valiukas, Vancouver, B. C., Canada.......................10.00
E. P. Laurusevičiai, New Lowell, Ont., Canada.........10.00
P. Radušky, Roslyn, L. L, N. Y...................10.00
Margaret Gluoksnis, Scranton, Pa................................10.00
Raymond Machulis, San Leandro, California, per V.

Taraškienę''............ .......................................... 10.00
R. M. Stakėnas, Scottville, Mich.................................. 10.00
Helen Kairienė, Pittsburgh, Pa.................................... 10.00

NORWOOD, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Leonas Trakimavičius
Mirė

1970 m. birželio 8 d.
Jau virš septyneri metai kai mirė mano brangus 

ir mylimas vyras ir vaikų tėvas Leonas.
Mes liūdime Tavęs, brangusis, su skausmu 

širdyse. Ilsėkis ramiai. Tavo kapą aplankome 
dažnai ir papuošiame jį gėlėmis.

MONCĖ TRAKIMAVlClENĖ—žmona 
WILLIAM, ANDRUS ir JOSEPH-sUnūs 

ir jų šeimos

BROCKTON, MASS

Mirus

S. Rainardui
Mes, Norwoodieciai jo artimi draugai ir draugės, 

reiškiame širdingą užuojautą jo sūnui Leo ir 
šeimai, giminėms, draugams ir draugėms JAV ir 
Tarybų Lietuvoje.

A. O. Zarubos M. Grigūnienė
A. S. Rakučiai F. B. Preibiai
A. Babilienė M. Trakimavičienė
W. Žilaitis S. Družas

M. Uždavinis
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Netekome žymaus veikėjo 
ir drąsaus kovotojo

MIAMI, FLA

ATSISVEIKINANT SU 
ALBINU KYNU

Šių metų spalio mėn. 25 d., 
pradėjęs septyniasdešimt 
pirmuosius metus, mirė bu- ■ 
vęs revoliucinio judėjimo: 
Brazilijoje ir Ispanijos liau
dies laisvės kovų dalyvis, 
personalinis pensininkas Al
binas Kynas.

A. Kynas gimė 1907 m. 
spalio 13 d. Vilkaviškio rajo
ne, Paežerių kaime, žemės 
ūkio darbininkų šeimoje. Iki 
1920 m. jis piemenavo pas 
svetimus, paaugęs porą me
tų mokėsi kalvio amato. Sa
varankiškai prasilavinęs ir

j autentiškumas niekuo

Tourist Impressions 
About America

American department 
stores were wonderful, the 
subways dangerous and dir
ty. The people were friendly 
but ignorant of the Soviet 
Union. Pornography seemed I 
to be everywhere.

These are some of the 
impressions a 29-member 
Soviet group brought home 
from a 15-day tour of New 
York, Washington, Detroit 
and Buffalo in September. 
They are among the 200,000 
Soviet citizens believed to 
visit Western countries eve
ry year.

In this case the 29 tourists 
were mainly auto workers. 
In a talk with an American 
reporter, three members of 
the group noted repeatedly 
the material wealth they saw 
in the United States. “The 
department stores .were 
marvelous,” said a teacher of 
English from Kazan, who 
interpreted during the 
group’s tour. “We had heard 
that many families had two 
or three cars, but we had to 
see this for ourselves,” ad
ded an official from the Ka
ma truck-manufacturing 
complex. “We also noticed 
excellent roads every
where.”

But group members were 
quick to perint to social pro
blems, “We saw Harlem,”

SAN FRANCISCO, CAL
DESIMTMETINIS BENIO 
SUTKAUS MIRTIES 
MINĖJIMAS

Vykusiam parengime, spa
lio 23 d., Suomių svetainėj, 
1819 10th St., Berkeley,

prieš Boengo ir Lockheed 
i orlaivių išdirbystes.

Svarbiausieji reikalavimai: 
uždarbių pakėlimas; geresnis 

i sveikatos aprūpinimas; vy- 
i resnio amžiaus darbininkam

LLD 75 KUOPOS
SUSIRINKIMAI
IR VEIKLA

Kaip jau žinoma,
kuopos pobūviai ir susirinki- Į TM ten ir įvykęs koks tai 
mai iš sekmadienių vėl grįžo ; “maištas,” atsirado lietuviai i UV1111SRU1 iNVW xvmv uu- 
į trečiadienius. Rugsėjo 28 ir ! nacionalistai, jie skelbė anti- našlė d. Valerija Sut- i pensijos, ir taip toliau. Da-™ 1____  __ • J - ~ i v0 graži aisiovyoe, tarp ku- , i o_ in.

^Bridgeport, Conn.
GRAŽUS LDS 74 KUOPOS 

nepa PARENGIMAS
i grįstas. Jame sakoma, kad , • • i •. j. Vietoje kuopos susirmki-: Vilniaus sporto stadione vy-, T no ‘ i i, . e ., .7 . . v , I mo, LDS 74 kuopa lapkričio LLD 75 ko futbolininkų varžybos. ,j i m . . . . , . , . . i 6 d. surengė filmų rodymą ir

- - : i u .v, „ . . j .. , . pietus. Svečių atsilankė vi-
mai 1S sekmadienių vėl grjzo i maistas, atsirado lietuviai ( dutiniškai Iš New Yorko bu-

rusiškus obalsius. Gatvėse i 
tie sukilėliai daužė langus, i 
apvertė ir degino policijos ir j 
milicijos auto mašinas, nu- i 
draskė plakatus bei skelbi-1 
mus, kuriuose buvo skelbia
ma Spalio revoliucijos 60-to ! 
jubiliejaus minėjimas. !

Tai kas gi čia? Juk tai į 
destrukcija, kuri patiems 
“vaduotojams” kelia gėdą, o 
ne garbę. Tie, kurie daužo 

I langus, jokias tautas bei val
stybes neišvaduoja. Vadina
si, čia dar vienas įrodymas, 
kaip fašistinė psichozė nu- 

- - Tz - v - laukojo po 500 dolerių. Tįiip i vertina žmogaus intelektą, jo
1927 m. A. Kynas, pasauktas pa^ pra§omj kuopos nariai ir | orumą. V. B.
atlikti karinės prievoles/laikraščiu skaitvtojai Drisiįė-|

ti prie mūsų laikraščių psįra-^. . .. >
! mos. Ši sueįga buvo ruo-! ^*nlOS 1S lulCLUVOS
I I Ii šiama spaudos paramai ir 
; Spalio revoliucijos 60-to jiįbi- 
; liejaus paminėjimui.
■ LLD kuopos susirinkimas 
išreiškė padėką draugėms!N. 
lešmantienei, M. Navicįie-

I nei, Juozui Nevins ir kitqms 
| draugėms, kurios visuomet 
kuopos sueigoms paruošia 
skanius pietus. Taip jpat 
džiugu paminėti, kad mūsų 
dainos meno jėgos šiam sezo
nui pradeda veikti. Jau sūak- 
tyvėjo Aido choras vadovy
bėje B. Ramoškaitės. Veikia 
ir solistai A. Iešmantas, Mae 
Gabrėnienė. Linkime visiems 
dainos mylėtojams dažniau 
džiuginti mūsų sueigas 
skambiomis dainomis. Reika
lui esant LSK salėje suskam
ba ir ukrainiečių choras, ku
riam vadovauja chorvedis 
Magarovskis.

Tarybų Lietuva 
suskambėjo Miamyje 

‘ *|Taigi, šiuo metu Tarybų 
Lietuvoje ir visoje socializmo 
šalyje su džiuginančiu entu
ziazmu priimta naujoji šalies 
Konstitucija, minima Spalio 
revoliucijos 60-tas jubiliejus, 
didžiuliai socializmo laimėji
mai ekonomikoje ir kultūro
je.

Ir štai, suskamba Tačybų 
Lietuvos vardas ir Miamyje 
—televizoriuje ir spaudoje. 
Tai kas—gera ar bloga? Ži
noma, čia jau ne ta džiugi
nanti versija. Pasirodo, kad 
bus tik absurdiška falsifikaci
ja iš antitarybinių veiksnių 
arsenalo. Dienraštis “Miami 
Herald” spalio 31 dienos lai
doje išspausdino pranešimą 
apie kokį tai “lietuvių maiš
tą, nukreiptą prieš rusus.” 
Bet pranešimas gautas ir ra
šytas ne Lietuvos sostinėje 
Vilniuje. Tą “informaęiją” 
mūsų miesto dienraščiui su
formavo ir įteikė (pačiame 
pranešime sakoma) Maskvo
je esantis disidentas (prieš 
tarybinis) A. Podrabinek. 
Laikraščio agentūrai šis disi
dentas “raportavo,“ kad 
prieš 3 savaites, būtent spa
lio 10 dieną, Vilniuje Vyko 
“maištas,” bet jis patš to 
sukilimo nematė—jam apie 
tai pasakoję Lietuvos gyven
tojai.

Tai ir čia jau žurnalistikos i 
logika rodo, kad kalbama ne į 
tikrovė, bet antitarybinė fa-1 
brikacija. Matyt, tai suprato į 
“Miami Herald” redakcija ir 1 1. n • • •• • • i

spalio 26 kuopos sueigos ir 
susirinkimai buvo ne tiek 
skaitlingi, bet produktyvm- 
gi. Svarbiausi kuopos užda
viniai šiuo metu, tai mųsų 
laikraščių—“Laisvės” ir “Vil
nies”—vajai. Draugė N. lėš- 
mantienė jau pranešė apie 
gana geras pasėkas “Lais
vės” vajaus reikalu. Nebjlo- 

. . .v £ai veikia ir “Vilnies” vaji-
1925 m. išlaikęs egzaminus is nįnkas j Daugirdas.
4 gimnazijos klasių, jaunuolis i Kuopa pusėtinaj gerai sįo- 
stojo mokytis Pilviškių bu- Į vį finansiniai. Tame pat rug- 
halterijos kursuose. Juos|sėjo susirinkime LLD 75 
baigęs, dirbo buhalteriu ir( kuOpa “Laisvei” ir “Vilniai” 
kooperatyvo vedeju Šilalėje. j

atiiKii Karines prievoles, j laikra§čių sk^itytojai prisidė-į 
Kaune suartėjo su kareiviais • • - ............. 1
komunistais.

1929 m. grįžęs iš kariuo
menės, negalėdamas gauti 

; darbo, A. Kynas išvyko į 
j Braziliją. Apsigyvenęs San 
Paulo mieste, jis aktyviai 
įsijungė į Brazilijos darbinin
kų revoliucinį judėjimą, įsto
jo į pažangią Amerikos lietu
vių darbininkų literatūros 
draugiją, ėmė dalyvauti Rau
donosios pagalbos veikloje, 
rašinėti į lietuvių emigrantų 
komunistinę spaudą. 1931 m. 
A. Kynas įstojo į Brazilijos 
KP, kurios nariu buvo iki 
1936 m. Už komunistinę vei
klą Brazilijoje A. Kynas ke
letą kartų buvo suimtas, ka
lintas, tardymo metu žiauriai 
kankinamas. 1933-1935 me
tais jis padėjo leisti komunis
tinį laikraštį “Mūsų žodis,” 
buvo šio laikraščio atsakin
guoju redaktoriumi.

1936 m. rugpjūčio mėn. 
reakcinė valdžia komunistą 
A. Kyną iš Brazilijos ištrė
mė San Paulo liko jn žmona 
ir kūdikis, kurių jis daugiau 
niekada nebeišvydo.

Atvykęs į Prancūzijos uos
tą Bordo, A. Kynas pabėgo 
iš policijos priežiūros ir prisi
jungė prie savanorių, vyks
tančių į karo liepsnų apimtą 
Ispaniją kovoti prieš fašisti
nę frankistų kariuomenę. Is- 

said a teacher at a polytech- panijoje jis įstojo į Komunis
te tų partiją, baigė internacio- 

linės brigados kursus ir buvo 
paskirtas būrio, vėliau kuo
pos vadu. Ispanijos liaudies 
frontuose A. Kynas buvo tris 
kartus sužeistas, tapo invali
du.

1939 m. Ispanijos pilieti
niam karui gęstant, A. Ky
nas kartu su kitais interna
cionalinės brigados kariais 
pasitraukė į Prancūziją, kur 
buvo internuotas koncentra
cijos stovykloje. 1940 m. pa
vasarį A. Kynas, sėkmingai 
pabėgęs iš Gurs stovyklos, 
kurį laiką nelegaliai gyveno 
Paryžiuje, o spalio mėn. jis 
jau pasiekė tarybinį Kauną. 
Čia Tarybų valdžia antifašis
tui kovotojui A. Kynui sutei
kė reikiamą medicinos pagal
bą, darbą ir butą.

Hitlerinės okupacijos me
tais, nespėjęs pasitraukti su 
tarybiniu aktyvu, A. Kynas 
vėl buvo persekiojamas. 
1941 m. vasarą jis buvo 
suimtas, apie metus kalintas 
Kaune ir Pravieniškių pri
verčiamojo darbo stovykloje.

Po karo A. Kynas dirbo

nic institute in Gorky, 
knew this was a poor area, 
but you had to see it to 
believe it.” He added: “In 
Buffalo, the center of the 
city is dying. There is no one 
to take care of it.”

The New York City sub
way system was a particular 
shock to the tourists’, whose 
subways are built as under
ground art attractions. “Our 
Moscow subway has some 
value, some culture,” said 
one of the tourist. “The New 
York subway is a mess. 
There are hooligans and it’s 
awful to walk around. In 
these conditions, it’s clear 
that the average American is 
forced to buy a car.

Bookstores also drew the 
visitors’ disappointment. 
“Wh’at really shocked us was 
the pornographic literature 
right next to good books by 
good authors.” They were 
very upset to see a book that 
seemed to comment favora
bly on Hitler’s career while 
“when we talked to Ameri
cans we found that they 
knew very little about the 
war/ including that we lost 
20 million dead.”

Group members were also 
astounded when they handed 
out commemorative pins of 
Lenin, founder of the Soviet 
state, only to discover that 
some Americans did not 
know who he was.

Television was still anoth
er disappointment. “We 
watched television and could 
barely sleep afterward with 
the killing we saw.”

(Based on an article in The 
New York Times) Use

sekretorė i Menė kvietė dalyvius atva- i bar Pensijas darbininkai te- 
i viršminėtą vietą: gauna tik išdirbę ilgus me- 

lr keletas i gruodžio 4 dieną, nes bus : tus, dirbtuvių savininkai to-
■ priminimas dešimties metų Mus darbininkus atleidinėja, 
j jos vyro sukakties nuo velio- iJū vietas pildo kitais.

Mokslui nėra pinigų
(jas Visoje apylinkėje mokyto-

Draugė Valerija, priminda-! M streikai. Prieš keletą są-
ma vyro mirtį, kiekvienais vamių streikavo Mt. Diablo 
metais gausiai skiria para- j Education Assn, mokytojai, 
mos mūsų laikraščiams ir Valstijos paskirti atstovai 
organizacijoms, tuo pačiu pa-1 palygino mokytojų algas su 
žymi ir savo gimtadienius. ! panašios profesijos algomis 

Ji yra pasitikusi Lietuvos, *r atrado, kad mokytojai 
tarybinius turistus, pakvie- į skriaudžiami 11%. Mokyto- 
tusi juos ir vietines—vieti- grįžo darban, tikėdamį, 
nius veikėjus į puikias valgy- a^ų#

! yra miela širdžiai dar kartą į Mas, savo iškaščiais pavaiši- 
! pamatyti tą senovės gražy- i 
į bę—nors filmose. Man prisi-; 
j mena M. Petrausko ta gra-;

žiausia daina: “'__  ____
! daug meilesnė, juoda duona 
daug gardesnė. Ten darže
liai, pinavyjos. Ten merge
lės, kaip lelijos.” Šventa tei-! 
sybė!

Už tą didelį pasišventimą, 
už tą ilgą kelionę, atvažiuoti 
iš Detroito, gražiai parodyti 
tuos taip mielus filmus iš 
brangios Tėvynės Lietuvos, 
LDS 74 kuopos vardu reiškiu 
širdingą padėką LDS prezi- 

j dentui.
Aš skaitau LDS prezidento 

, kampelį “Tiesoje.” Man labai i 
i įdomūs jo straipsniai apie 
' LDS veiklą. Visuomet aš 
i troškau kada nors turėti pro- i 
i gą ypatiškai susitikti tą mie- 
' lą, nuoširdų LDS veikėją, 
j Servit Gugą. Štai ta proga ir 
! čionai. Turiu sau už garbę 
j susitikti tą ypatą ir jo miela 
| žmoną Ruth; paspausti jų 
dešinę. 74-tos kuopos vardu 
- nuoširdus dėkui jums, Ser-1 
vit ir Ruth.

Dėkui rengimo komisijai, 
ir ! Jean, John ir Cindy Rigely 

- kalbose i už tokį sunkų triūsą paga- 
kad Tarybų Są- ! minti tokius pietus, kuriais 

buvo pavaišinti visi svečiai ir 
viešnios.

Linkiu visiems geros svei- 
! katos, geros sėkmės iki vėl 

Svečiai iš Liaudies Lenki- i ateityje turėsime progą susi- ve • ~ • • • V T • 1 '

rių buvo LDS Svimcwic i - ... .XJ. • •«
Anne Yakstis, Aido Choro i žiuoti.... i viršminėtą vietą i gauna tik išdirbę ilgus me- 
narė Ilse Bimbienė ir_____ _
kitų, kurių vardų neteko su- i 
žinoti. Ačiū jiems. i

Filmus rodė Servit Gugas, | n*° Benio Sutkaus mirties, jį į 
LDS prezidentas. Jis praeitą į aPm°kės šio parengimo išlai- 
vasarą buvo nuvykęs Lietu-j

I von su turistine grupe, kurią į 
i jis vadovavo. Jis nufilmavo! 
j daug labai gražių Lietuvos ; 
į įdomybių. Ypatingai širdį Į 
: jaudina pamačius Rumšiškių i 
' Muziejų—praeities lietuviš- | 
kas sodybas, tas taip mielas ! 
bakūžes samanotas, aptver-! 
tus gėlių darželius, vandens j

j šulinius su jų svirtimis. Taip :

Garbingų svečių viešnagė
Vilnius. — Keturias dienas 

į Tarybų Lietuvoje viešėjo 
'Lenkijos Liaudies Respubli
kos partinė vyriausybinė de
legacija, vadovaujama Len
kijos Jungtinės Darbininkų 

(Partijos Centro Komiteto 
pirmojo sekretoriaus Edwar- 
do Gereko. Į Tarybų Sąjungą 
ji buvo atvykusi TSKP Cen
tro Komiteto, TSRS Prezi
diumo ir Ministrų Tarybos 
kvietimu Spalio Socialistinės 
Revoliucijos šešiasdešimtme
čio proga.

Lietuvos KP Centro Komi
tete įvykusiame pokalbyje, 
kuriame dalyvavo Respubli
kos Komunistų Partijos ir 
vyriausybės vadovai, LKP 
CK pirmasis sekretorius Pe
tras Griškevičius papasakojo 
svečiams apie Lietuvos lai
mėjimus, ugdant ekonomiką 
ir kultūrą.

Penkiasdešimtmečio kuro 
Aparatūros gamyklos klube 
įvyko Tarybų Sąjungos ir 
Lenkijos draugystės mitin
gas. Draugai Gerekas 
Griškevičius savo 
pažymėjo, I 
jungos ir Lenkijos tautų | 
draugystė ir solidarumas i 

i įgavę glaudūs ryšiai sieja| 
pasienio rajonus.

-”* ! kyklų viršininkai avturį pini- 
nusį visus. ir Pasiūlė algų pakėlimą

Po keleto dienų po buvusio procentais. Suliepsnojo 
■ ; parengimo Valerija pranešė ; mokytojų streikai visoje apy-
Ten šalelė' telefonu šiam koresponden- Rinkėje, visur reikalavimai 

- - j tui, kad ji skiria $400 velio-! alSū pakėlimo, bet mokyklų
nio Benio dešimtmetiniam į iždai tušti.
minėjimui, kuriuos padalija Gyventojai sumoka jiems
sekančiai: lietuvių laikraš
čiams—“Vilnis” ir “Laisvė” 
—po šimtą dol.; anglų kalba 
darbininkiškam laikraščiui 
“People’s World”—šimtą dol. 
ir American-Russian Institu
tui—šimtą dol.

Streikai nuo Los Angeles 
iki Seattle

Orų kelių mašinistų strei
kas nuo Los Angeles, CaL, 
iki Seattle, Washington vai 
stijos, eina nepalaužiamas. 
Jam vadovauja International 
Assn, of Machinists ir Int. 
Aerospace Workers. Strei
kuoja 900,000 • darbininkų

skirtas mokestis mokykloms 
užlaikyti, bet mokytojai ne
mokami už jų darbą, nes, 
girdi, mokyklų viršininkai 
neturį pinigų, o politikieriai 
tyli, lyg musę prariję.

Mūšy, ligoniai
LLD 108 kuopos—Oaklan- 

de—pirmininkas Pranas Ma- 
chulis, eidamas ligoninės 
laiptais, susižeidė. Kuopos 
susirinkime ir parengime jo 
nebuvo matyt.

Mūsų laikraščių korespon
dentas Ig. Kamarauskas, vis 
dar nenusikrato ligos požy
mių. A. Taraška

CHICAGO, ILL.

Mirus

Paulinai Blaškienei

jos apžiūrėjo naujuosius Vil
niaus rajonus, istorijos ir ar
chitektūros paminklus, lan
kėsi Kaune, Kėdainių rajono 
“Rytų aušros” kolūkyje.

Valstybinių premijų 
laureatai

TSKP CK ir TSRS Minis
trų Tarybos 1977 metų 
TSRS valstybinės premijos 
šiemet paskirtos žemių sau
sinimo specialistui Juozui 
Kunevičiui už labai našių gegužes 20 d., duktė Jono ir 
daugiaaukščių ekskavatorių Mary Girdauskų. Atvyko į 
sukūrimą, darbo pirmūnams šią šalį jauna būdama ir gy- 
- Akmenės Cemento ir sife-! veno šiame mieste per 64 
rio kombinato sukamųjų I metus. Per daug metų dirbo , 
krosnių mašinistui Stanislo- Scovill Mfg. Co. Buvo išėjus ■ 
vui Venckui, Klaipėdos celių-1 i pensiją jau prieš 18 metų, 
liozės ir kartono gamyklos j Ji paliko nuliūdime dvi 
mašinistui Anatolijui Busuje- i dukteris—Mrs. Victor (Sal- j 
vui, Joniškio rajono Baiūnų I Deimantas, gyvena Wa- 
kolūkio melžėjai Ievai Glin-1 terbury, ir Mrs. William 
skienei.

Panevėžio dramos teatro 
aktoriui1 Donatui Banioniui 
valstybinė premija paskirta 
už vaidmenį meniniame filme 
“Misterio Makinilio pabėgi
mas.” V. Petkevičienė

tikti ir vėl maloniai, linksmai 
ir naudingai laiką praleisti.

Šidlavos Žemaitis

Waterbury, Conn.
Spalio 30 d. po trumpos 

ligos Waterburio ligoninėje 
mirė Antanina Mockaitis 
(Girdauskas), 80 metų. Gy
veno 87 Green St.

Antanina Mockaitis buvo 
gimusi Lietuvoje 1897 m.

administracini ir ūkinį darbą | tą “informaciją” įspraudė tik i , 
Klaipėdoje, Kaune, Vilkaviš- I į laikraščio užpakalinę sborto I Ragina pratęsti 
kyje, 1953-1961 m. jis dirbo sekciją, kaip neturinčiį vi- i nedarbo benefit
kombaininku Kazachstane, 
dalyvavo Įsisavinant plėšini- 
nes žemes, vėliau dirbo sta
tybos darbus Elektrėnuose, 
1963 m. jam buvo paskirta 
respublikinės reikšmės per
sonalinė pensija. t

Nuoseklaus internaciona
listo ir kovotojo už liaudies 
reikalus, už Komunistų par
tijos idealus Albino Kyno 
šviesus atminimas liks gyvas 
draugų ir jį pažinojusių šir
dyse. Grupė draugų

suomeninės reikšmės. 6 tai 
net kvaitulį sukėlė lietuviš
kiems “vaduotojams,” Atsi
rado ir tokių psichopatų, ku
rie su protestu kreipėsi į 
dienraščio “Miami Herald” 
redakciją, kodėl tas “sukili
mas” nebuvo eksponuojamas 
didžiulėmis raidėmis ir pir
mą jame puslapyje.*

Tai kokiais nuopelnais tas 
laikraščio pranešimas 
duotpjams” tapo tokiu 
liu” ir vertingu? Ji

“va- 
‘dide- 
k jo

nedarbo benefitų 
mokėjimą

VVashingtonas. — Už 
vaitės kitos net 500,000 
darbių nutruks nedarbo 
drauda./Prieš juos atsistos 
bado šmėkla. Ypač pavojus 
bedarbiams su didelėmis šei
momis. Todėl net 25 kon- 
gresmanai ragina prezidentą 
Carterį prailgti nedarbo be- 
nefitu mokėjimą šiems be
darbiams. Prezidentas turi 
teisę tą padaryti.

sa-
be-
ap-

, ir Mrs. William 
(Jean) Ashley, gyvena 
Myrtle Beach S. C.; dvi anū
kes, keturis proanūkius irI 
kitus artimus gimines.

Buvo pašarvota Stokes Fu- I 
neral Home 134 Highland i 
Avė. ir palaidota Calvary 
Cemetery, ten, kur jos vyras 
yra palaidotas jau prieš daug 
metų.

i Ji klausė prie Lietuvių mo
terų našlių klubo. Ji lankė 
mūsų parengimus iki jai 
sveikata leido. Kada buvo 
jaunesnė, pagelbėdavo mūsų 
parengimuose man dirbti 
virtuvėje prie maisto gamini
mo.

Gili užuojauta jos dukte
rims, žentams, anūkėms, 
proanūkiams ir kitiem arti
miem giminėm jų liūdnoje 
valandoje. O Jums, Antani
na, amžina ramybė.

M. Svinkūnienė I

Reiškiame nuoširdžią gilią užuojautą vyrui Jonui, 
dukrai Volga Jenkel, žentui Raymond, anūkams 
dr. William Jenkel ir jo žmonai Charlotte, anūkei 
Cynthia Tervydis ir visiems kitiems giminėms ir 
artimiesiems Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje.

Liūdime kartu netekę pažangaus judėjimo uolios 
veikėjos.

LLD 45 KP. VALDYBA ir NARIAI
St. Petersburg, Fla.

CHICAGO ILL.

Mirus

Paulinai Blaškienei
Reiškiame širdingą užuojautą vyrui Jonui, duk

rai Volgai Jankei, žentui Raymond, anūkui dr. W. 
Jankei ir jo šeimai, anūkei Cynthia Tervydis, 
sesers dukrai E. Ruplienei Lietuvoje, ir visiems 
kitiems giminėms.

M. Stainys
J. Šarkiūnas
H. Sarkiūnienė
V. M. Repeikai
A. Breuwer
V. Casper
P. Keller
J. Keller
W. E. Dūda
F. M. Walaitiai
B. M. Brennan
W. Kelley
K. Kelley
J. Greblik
S. Yuknis
J. ir M. Harmatink
V. V. Bunkai
M. Klishis
N. Petronienė
A. Sherman
J. Baltrūnas
A. M. Raškauskai
E. Shnerpunienė
P. A. Aleknai
J. T. Lukai
F. V. Budrioniai
F. Bunkus
K. M. Puišis
A. A. Jociai
J. A. Statman
S. Vaineikis

Larry Strack 
M. Grimm, 
J. Judickas 
A. P. Lukai 
W. Dubendris 
E. Kairaitienė 
J. S taktikas 
Julia White
E. Valley 
T. Sholiunas 
W. M. Lukai 
J. B. Vaitkai 
H. Janulis 
L. Novak 
J. Stukas
J. Bakšys 
A.- Pakalniškienė 
S. V. Kuzmickai 
P. Simėnienė
F. Mockapetris
L. Tvaska
G. N. Evans 
F. Kontenis
K. Milevitius 
J. H. Dobrow
M. Sharova 
A. Budrienė 
J. M. Miller

1 J. P. Stančikai 
J. Rūbas 
0. Rubienė

St. Petersburg, Fla.



6-TAS PUSLAPIS

BROCKTON, MASS.

Mirus

Stanley Rainardui
Reiškiame gilią užuojautą jo sūnui Leo ir jo 

-šeimai. Taipgi reiškiame užuojautą visiems arti
miesiems bei draugams.

Eddie -r- A Idona Novak
BUI—Lillian Overka
Mr. & Mrs. P
Mr. & Mrs. A
Marce laitis
Lindsey
B. Hinses 
M. Weldon
Mr. & Mrs. Kolosas 
Anna Markevic 
Chas. Ustup 
Mr. Gutauskas 
Mrs. L. Pluta 
G. V. Kvetkas 
Peter Flowers 
Kase Chereska
C. But1'is

N. Grigalūnas 
Agnes Cook 
Vince Matulis 
Anthony Zvinglis 
Rich. Janice 
Anna Klimas 
A. —Bertha Copp 
Jane Nevickas 
Ver. Stočkus 
Ada White 
John Gutauskas 
Eliz. Repshis 
A. & 0. Zaruba 
John Stonis 
Sophie Yudeikis 
Susan Abišala
S. & A. Janus 

Agnes Raziavičienė P. & B. Janus 
Mrs. Miškinis E. & A. Janus
Mr. & Mrs. Skirmont Line Smith 

Anna Ustup

RICHMOND HILL, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Alvina Whelan
[Bieliauskas]

mirė 1975 m. lapkričio 19 d.
Mes jos niekuomet nepamiršime.

EMILY, JOE ir WANDA KRUPSKI
E. Brunswick, N. J.

Hartford, Conn
Lietuvių Moterų Klūbo pa

rengimas spaudos baudai 
spalio 30 d. buvo gana sėk
mingas visais atžvilgiais. La
bai buvo malonu matyti vei
dus ir kitų kolonijų dbaugų ir 
draugių. Tik tokiuose; paren
gimuose gauni progą pa
spausti gerų žmonių ranką.

A. Žilinskienė trumpai 
paaiškino, kas parengimą 
ruošia ir kokiam tikslui, ir 
pakvietė “Laisvės” redakto
rių A. Bimbą pakalbėti apie 
šių dienų bėgančius reikalus. 
Jis trumpai pakalbėjo apie 
šalies padėtį, apie infliaciją, 
nedarbą, o po tam apie mūsų 
spaudą ir kaip reikalinga ją 
mums remti, kad ji lankytų 
mūsų namus. Be mūšų pagal
bos ji negali išsilaikyti. Pa
dėkojo klubietėms, kad jos 
suruošė šį gražų pobūvį.

Po tam sekė meninė pro
grama. Laisvės Choras, Wil
ma Hollis vadovybėje, sudai
navo labai gražiai keletą liau
dies dainelių. Trys choristės 
ir solistės puikiai padainavo. 
Norėjosi dar daugiau klausy
tis skambių dainelių. Didelis 

! ačiū Laisvėą chorui iy solis
tėms už mūsų. .pąlįnkspiini- 
mą. Visi išsinešėrtie malo
niausius įspūdžius. į Būtų la
bai malonu dažniau išgirsti 
lietuviškų dainelių, i

Džiugu, kad nuo parengi
mų ir gražaus pelno liko 
“Laisvei”. Ačiū už dosnumą 
mūsų bičiuliams. Rėngėjos ir 
rengėjai turėjo daug sunkaus 
darbo. Tas tik parodo, kad 
suglaudus jėgas, , dar galima 
daug ką padaryti. L. Butke
vičienė supirko maisto, už 
$40. 0. Visotskięnė davė 
$10. Su maistu taįpgi prisi
dėjo sekantys: W. Hollis, H. 
Carlson, A. Žalis, Bautlis, 
Anna, E. Brazauskienė, J. 
Kazlau. Sunkiai padirbėjo 
per dvi dienas L. Butkevičie
nė, A. Žalis, M. ar net, A.
Skardžius ir J. Česnauskas.

Visiems didelis ačiū už pri
sidėjimą su darbu ir dovano
mis. V. K.

* * *

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Agotai Guogienei
Reiškiame gilią užuojautą dukrai Anna, sūnui 

Vytautui, jų šeimoms, seserei Juzei Pužauskienei 
ir visiems artimiesiems.

Amelia ir Walter Yuskovic Helen Jeskevičiūtė
Amelia Young Anne Yakstis
John Siurba William Malin

CELEBRATE THE RUSSIAN REVOLUTION

60th Anniversary 
A Rally of the People

SATURDAY-NOVEMBER 26, 1977
1:00 P. M.

Town Hall —123 West 43rd St.

CONTRIBUTION: $2.50

Theme
American-Soviet Friendship—Key to World Peace

Speakers
Edward H. Lamb 
Toledo Industrialist, 
Financier, Attorney

Prof. Dorothy Lumer 
New York Empire 
State College

Hon. Peggy Smith Martin Representative 
-Illinois State Legislator Embassy of the USSR

Cultural Program
USSR USA
Georgian Musicians Jazz Duo
and Dancers Piano and Bass
Artists Moscow City
Concert (Magicians)

Auspices
National Council of American-Soviet Friendship

Rinkus nuo

Moterų Klubo ruošti pietūs 
su menine programa labai 
gražiai pavyko. Ačiū visierps 
atsilankiusiems. Ačiū new 
yorkiečiams už pas mus at
važiavimą ir A. Bimbai už 
pasakytą kalbą.

Laisvės Choras labai gra
žiai padainavo, o šeimininkės 
puikius, skanius pietus paga
mino. Jos gavo daug pagyri
mo. Ačiū Anna Žalis, Louise 
Butkevich ir Mįllie Barnett.

Įvyko Laisvęs .Choro mė
nesinis susirinkimąą. Nuta
rėme suruošti Kjalėdų pąrę. 
Įvyks gruodžio įyęčiąjį sek
madienį. L.‘ . E. B.

Thomaston, Conn.
Nors pavėluota, bet ge

riau, kaip nieko. Balandžio 
19 d. mirė Mary 
širdies smūgio, Sulaukusi 83 
metų.

Gyveno 34 Sąnford Avė. 
Buvo palaidota Hillside Ce
metery, Thomasfon, ten, kur 
jos vyras buvo palaidotas jau 
prieš daug metų;

Paliko nuliūdiiįne du sūnūs 
—Stanley ir Jbhn Rinkus, 
dvi dukterys—Frances Sud- 
mal ir Josephine Brown, ir 
11 anūkų.

Mary Rinkus buvo “Lais
vės” skaitytoja ir jos rėmėja 
per daug metų!. Buvo gero 

; būdo moteris ir su visais 
gražiai sugyveno. Paskutinį 
sykį aš ją sutikau praeitais 
metais kada biįvau nuvažia
vus iškolektuoti “Laisvės” 
prenumeratą. Tada ji gerai 
atrodė, ir mes abai draugiš
kai pasikalbėjome.

Gaila geros draugės.
Gili užuojauta jos šeimai, 

dukterims, sunums, anū
kams ir kitiems jos artimėms 
giminėms jų liūdnoje valan
doje. O jūs, Mary ilsėkis 
ramiai šios šalies žemelėje.

M. Svinkttnienė

atrodė, ir mes

LAISVĖ

Iš puikiai pavykusio “Laisvės”! 
metinio koncerto

Visa praeito sekmadienio, i 
lapkričio 13 dienos popietėI 
buvo tikrai nepaprasta vi-1 
siems, kurie atsilankė į Lais
vės salę. Ji ilgai užsiliks visų 
mūsų atmintyje. Šioji salė 
jau senokai bebuvo mačiusi 
tokios įspūdingos ir linksmos 
sueigos.

Kalbu apie įvykusį laikraš-! 
čio “Laisvė” metinį koncertą i 
ir vakarienę. Matėme veidų,■ 
kuriuos jau senokai bebuvo-' 
me matę ir kurių jau buvome ' 
labai išsiilgę, sutikome drau- j 
gų ir draugių, kuriems-rioms ’ 
jau seniai bebuvome paspau-1 
dę dešinę.

Koncerto programa? Ge-1 
resnę, įspūdingesnę šiais lai-į 
kais lietuviškoje scenoje sun
ku beįsivaizduoti. Vienas ša
lia mane sėdįs draugas sako: 
“Kad šiandien , tiems mūsų j 
programos pildytojams ir se-, 
kasi. Tik žiūrėk, klausyk iri 
didžiuokis!” i teks apie ilgai nepamirštamą 1

Taip ir buvo. Žiūrėjome, lapkričio 13 dienos popietę.
klausėmės ir ne tik didžiavo-1 Popietės tvarkos vedėja Į 
mės , bet savo delnus įskau-1 buvo “Laisvės” administrato-
dinome,kiekvieną programos 
pildytoją pasitikdami ir paly
dėdami.

Programą pradėjo mūsų 
Aido Choras, vadovaujamas 
Mildred Stensler, o užbaigė 
Hartfordo Laisvės Choras, 
vadovaujamas Wilma Hollis. 
Žiuriu į tas dvi mieląsias 
menininkes ir stebiuosi jų 
energija, ryžtu ir pasiaukoji
mu. Kiek metų mūsų Mil
dred vadovauja šiam chorui? 
Tikrai nepasakysiu, bet ži
nau, kad jau labai daug. 0 
Wilma hartfordiečių chorui? 
Lygiai 32 metai!

Tarp chorų solistės ir solis
tai—Irena Janulis, Amelia 
Young (Jeskevičiūtė), Elena 
Brazauskienė, Gertrūda Raš- 
kauskienė, Victor Becker ir 
Frank Bražinskas. Nekalbė
siu apie kiekvieną atskirai. 
Tik pakartosiu ano draugo 
žodžius: “Kad joms-jiems ir 
sekėsi!” Gal tik žodelis apie 
waterburietę Gertrūdą. Ji 
dar tik antru kartu pas mus 
pasirodė. Kitos šauniosios 
solistės jau mums visiems 
gerai pažįstamos. Dar kartą 
mes visi, aš tikiu, susidarė
me įspūdį, kad ši lietuvaitė 

Iš “Laisvės” metinio koncerto
Aukų surinkta sekamai:

Hartfordo Moterų Klubas, Hartford, Conn, (pelnas
iš 10/30 parengimo)........................................$243.00

L. Butkevičienė, Hartford, Conn...................... 200.00
K. Rušinskienė, Brooklyn, N. Y., prisiminimui dve

jų metų mirties vyro Jono..................... 50.00
Millie Barnett, Hartford, Conn.............. ........................30.00
J. ir V. Kazlau, Wethdrsfield, Conn............................... 28.00
K. Petrikienė ir Arthur Petrick, Rocky Point, N. Y. .25.00
Jonas Karpavičius, Brooklyn, N. Y.............................   .25.00
S. ir T. Simas, Jamaica, N. Y.......................................  .20.00
Aldona ir Andy Anderson, Ontario, Canada................ 20.00 |
I. Baches, So. Orange, N.J............................................. 15.00 I
Uršulė Kamaitis, Brooklyn, N. Y....................................10.00 ■
Chas. Bukas, New Hyde Park, N.Y..............................10.0Q I
M. Kavaliūnienė, prisiminimui mirusio jos vyro ZigmolO.OO I
O. Dobilienė, Brooklyn, N. Y........................................... 10.00 |
V. Urban, Brooklyn, N. Y.................................................10.00 Į
F. Mažilienė, Brooklyn, N. Y............................................10.00 ’
T. Stočkienė, Newark, N.J.............................................10.00
A. Bel, Brooklyn, N. Y..................................................... 10.00
G. Wareson, Brooklyn, N. Y............................................ 10.00 !
G. Stasiukaitis, Fairview, N.J........................................ 10.00 I
J. Augutienė, Cliffside, N.J......................... 10.00
Irene ir Richard Janulis, Palmer, Mass......................... 10.00
Jonas Mikaila, Brooklyn, N.Y........................................ 10.00
R. Merkytė, Philadelphia, Pa...........................................10.00 j
Ona Babarskienė, Richmond Hill, N. Y..........................10.00
Elena Brazauskienė, Hartford, Conn., proga jos vyro.

Walterio 66-to gimtadienio.................................10.00 :
W. Misiūnas, Brooklyn, N. Y........................................... 10.00 j
C. Brown, Berlin, Conn.....................................................10.00 1
Draugas, Philadelphia, Pa..................................................5.00 |
J. Grybas, Richmond Hill, N. Y.........................................5.00 ;
Frank Varaška, Woodhaven, N. Y. . . .■..........................5.00
H. Samanick, New Hyde Park, N. Y................................5.00
A. Repsevičiūtė, Richmond Hill, N. Y..........................   .5.00
A. Stupur, Brooklyn, N. Y.................... 5.00
R. Merkis, Philadelphia, Pa............................................. 5.00
F. Walant, Philadelphia, Pa............................................. 5.00
Bronė Mueller, Richmond Hill, N. Y................................ 3.00

Viso aukų........................................................ $879.00
Prenumeratomis gavome............................... 450.00

Viso..................... $1,329.00 recently.

yra geniališka dainos meno 
meistrė.

Nereikia nė kalbėti, jog 
solistų bei chorų akompanis- 
tai—kanadietė Aldona An
derson, hartfordietė Laura Į 
Holleran ir long islandietis 
Frank Bražinskas nusipelno 
mūsų visų nuoširdžiausią 
ačiū!

Kaip sakyta, antroji popie- j 
tės dalis susidėjo iš vakarie-1 
nės su vaišėmis. Labai, labai I 
daug rūpesčio ir darbo į to- Į 
kios didelės ir skanios vaka-1 
rienės paruošimą įdėjo mūsų ; 
šauniosios šeimininkės Mary- i 
tė Stukienė ir Onutė Babars- | 
kienė. Tai draugės, kurios, I 
kaip Lietuvoje žmonės šaky- i 
davo, “tinka ir prie pečio, ir i 
prie svečio.” Jos ne tik pui-■ 
kios šeimininkės, bet ir rū- . 
pestingos laikraščio “Laisvė” j 
direktorių tarybos narės. j

Lai tiek šiuo tarpu ir už-:

Gertrūda Raškauskienė

PENKTADIENIS, LAPKRIČIO (NOVEMBER) 18, 1977

Dalis publikos iš “Laisvės” metinio koncerto. Scenoje — 
Hartfordo “Laisvės” choras, vadovaujamas Wilmos Hollis.

S. Narkėliūnaitės nuotraukos

Mildos Stensler vadovaujamas “Aido” choras.

Dėkojame koncerto 
darbininkams

Dėkojame šeimininkėms už 
taip puikiai paruoštus pietus 
— Marytei Stukienei ir Onu
tei Babarskienei.

Karolis Benderis ir Sofija 
Stasiukaitienė taipgi įdėjo 
daug darbo priruošdami kon
certui svetainę ir stalus pie
tums. Stasiukaitienė parda
vinėjo bilietus ir dar padova
nojo namie keptus pyragus 
(tortus). Alekas Mitchell ir 
K. Benderis dirbo prie baro. 
Aidietės patarnavo prie sta
lų.

Gėlių turėjome daug, o jas 
iš savo darželių sunešė Ma
rytė Stukienė, Amelia Yus
kovic, Julia Lazauskienė ir 
Bronė Keršulienė.

Visiems ir visoms, kurie 
prisidėjo darbu, dėkojame.

Taipgi širdingai esame dė
kingi programos pildyto
jams, kurie nepatingėjo at
vykti pas mus ir taip puikiai 
išpildyti programą, neimda
mi jokio atlyginimo.

Administracija

Brockton, Mass
Į kapines palydėjome Stasį 

Rainardą, kuris paliko mus 
veikti taip, kaip jis veikė. 
Draugė E. Repšienė savo 
kalboje labai įspūdingai api
būdino jo gyvenimo nueitąjį 
kelią.

Stasį į kapines palydėjo 
daug žmonių.

Su Stasio Rainardo mirtimi 
netekome ilgamečio nuošir
daus veikėjo. C. Ustupas

Demonstration against the neutron bomb in Pittsburgh

BRIEFS
I

Hundreds of fancy books 
I have been written on the 
’ housing problem in our coun- 
I try. Some have even come 
| close to explaining it. But 
I Housing In The Public Do- 
i main: The Only Solution, by 
Peter K. Hawley, stands 
head and shoulders above 
them; not only because it 
tells the problem like it is, 
but because it also shows the 
way to solve it.

* * *
American Lithuanian writ

er’s and journalist’s Philip 
Banosky’s 19 year old daugh
ter Norma is studying in 

| Vilnius University since last 
I summer. 

♦ ♦ ♦
I

Demonstrations against 
i the neutron bomb have been 
■ going on in many American 
I cities. People are saying: 
; “We want to live, not to 
die.”

* * *
Lithuania is the first of the 

Soviet Republics to have 
i passed a law on nature pro
tection. 

* * *
Andrei Voznesensky, the 

Soviet poet, mistakenly left 
behind one of his most treas- 

; ured possessions in a New 
; York City taxicab recently. 
1 When those were returned 
; to him he said: “I left my 
books for writing ideas, the 

• most important thing in all 
; the world.” He was reached 
| at the Connecticut home of 
I Arthur Miller, the play- 
: wright, with whom he was 
; visiting. Use

4




