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A. BIMBA
Jungtinė Angliakasių Uni

ja nutraukė derybas su 
minkštosios (bituminous) an
glies savininkais dėl naujo 
kontrakto. Jos bevertės, sa
ko unijos prezidentas Arnold 
Miller, nes savininkai nesi
skaito su unijos reikalavi
mais. O pas angliakasius to
kia tradicija: “Be kontrakto 
mes nedirbame. Gi senasis 
kontraktas pasibaigia su 
gruodžio 6 diena.

Unija, matyt, yra pasiruo
šusi ilgai ir sunkiai kovai.

Mūsų biznierių kalėdinė ja
vapjūtė šiemet prasidėjo ga
na anksti. Reklamomis apie 
visokius išpardavimus nu
muštomis kainomis užpildyti 
visi komerciniai laikraščiai. 
Nestinga jų ir televizijoje bei 
radijuje. Pagunda tokia dide
lė, jog prieš ją sunku ir 
atsilaikyti. Ne visi pajėgia
me. Biznieriai pasinaudoja 
mūsų silpnybe ir įperša 
mums visokius menkniekius.

Niekas nepriešingas šven
tinėms dovanoms. Bet jos 

"tūri būti gerai apgalvotos ir 
naudingos tiems, kuriems jas 
perki. O visų gražiausia ir 
naudingiausia dovana yra lai
kraštis. Gal turi pažįstamą, 
kuris “Laisvės“ dar neprenu
meruoja? Arba gal turi gimi
nę Lietuvoje, kuris norėtų 
gauti ir skaityti mūsų laik
raštį? Užsakyk jiems ją. Už
tikrinu, kad klaidos nepada
rysi. '

Tolimuosiuose Filipinuose 
mūsų Jungtinės Valstijos te
belaiko net keturias labai 
dideles militarines bazes. Jų 
išlaikymas suėda bilijonus 
dolerių kasmet. Be to, Filipi
nų prezidentas Marcos nu
sprendė žymiai pakelti nuo
mą už leidimą jas jo šalyje 
operuoti. Vadinasi, jų išlai
kymas dar pabrangs. Jos ne
reikalingos. Jos turėtų būti 
uždarytos, likviduotos. Lai 
tie bilijonai dolerių eina nau
dingiems projektams, kurie 
aprūpins darbu tūkstančius 
bedarbių^

Sirija, Libija ir Alžirija jau 
sudarė bendrą frontą prieš 
Egiptą. Tikimasi, kad prie jų 
prisidės dar kelios kitos ara
biškos šalys. Iš savo pusės, 
Egiptas deda dideles pastan
gas laimėti savo politikai ša
lininkus. Veikiausia ir lai
mės.

Tokio pasidalijimo arabiš
kame pasaulyje dar nėra bu
vę. Arabai prieš arabus! Kal
bama net apie ginkluotą kon
fliktą tarpe jų.

Veikiausia tokios galimy
bės padrasinta Izraelio vado
vybė sako, kad apie sugrąži
nimą visų okupuotų žemių 
arabams negali būti nė kal
bos. Ji taip pat jokiu būdu 
nesutiksianti pripažinti pa
lestiniečiams teisės susikurti 
savo nepriklausomą valsty
bę.

Mūsų Agrikultūros depar
tamentas ragina farmerius 
ateinančiais metais visa de-

Nutraukiama 
parama mokykloms, 
kurios nesilaiko 
įstatymo

Daug Amerikos jaunuolių, 
dėl kokios nors priežasties, 
pradeda lankyti medikalines 
mokyklas užsienyje. Bet pa
sikeitus sąlygoms, jie nu
sprendžia persikelti į tokias 
pat mokyklas savo gimtaja
me krašte. Tačiau čia kai 
kurios mokyklos nepripažįsta 
jų atlikto mokymosi užsieny
je ir nepriima. Ką jiems 
daryti? Reikalas labai rimtas. 
Šiandien Jungtinėse Valstijo
se tokių studentų esama apie 
60,000!

Prieš dvejus metus buvo 
išleistas įstatymas, kad toms 
medicinos mokykloms, kurios 
atsisako tokius studentus 
priimti, turi būti nutraukta 
federalinė finansinė parama.

Na, ir atsirado net 14 tokių 
mokyklų, kurios tokiems stu
dentams užtrenkė savo duris. 
Todėl federalinė valdžia nu
traukė joms finansinę para
mą, kuri siekianti apie 11 
milijonų dolerių.

Žinoma, visas reikalas atsi
durs teismuose ir nežinia, 
kuomi baigsis. O gal Kongre
sas užbėgs už akių? Kongrese 
jau esą ant stalo du sumany
mai. Viename siūloma tą įsta
tymą visiškai atšaukt, o kita
me tik jį pakeisti taip, kad jis 
faktinai liktų bereikšmis.

Dauguma moterų už 
gimdymą berniukų

Sveikatos, apšvietos ir 
gerbūvio departamento sta
tistikų skyrius pravedė platų 
apklausinėjimą tarp moterų, 
ką jos geriau pasirinktų, jei
gu galėtų, gimdyti, berniu
kus arba mergaites. Buvę 
atsiklausta nuomonės 6,897 
vedusių moterų tarpe 15 ir 
44 metų amžiaus. Atsakymai 
labai įdomūs. Keturiasde
šimt devyni procentai atsa
kė, kad joms geriau patiktų 
berniukai, 32 procentai, kad 
mergaitės, o 19 procentų, 
kad jos gimdytų po lygų 
skaičių berniukų ir mergai
čių.

Priežastys esančios net ke
lios. Pav., stojančios už ber
niukus sako, kad pasenus, 
sūnūs gali geriau motiną už
laikyti, negu duktė. O tos 
motinos, kurios stoja už mer
gaites, sako, kad duktė gali 
daug geriau motinai padėti 
namų ruošoje, negu sūnus.

šimtimi procentų sumažinti 
auginimą kukurūzų, miežių 
ir kitų javų. O, kaip žinia, už 
neapsėtus, tuščius laukus 
valdžia primoka.

Ar begalima įsivaizduoti 
didesnę ekonominę beproty
bę?!

□
Atrodo, kad plieno korpo

racijoms pavyko mūsų prezi
dentą atversti prie “dvasios 
šventos.” Jis jau žada joms 
ištiesti savo pagalbos ranką. 
Pav., iki šiol šioje Šalyje 
sunaudojamo plieno buvo 20 
procentų importuojama iš 
užsienių. Jis žada tą importą 
nukirsti penkiais procentais, 
t. y. leisti importuoti tik 15 
procentų.

To ne gana. Jis jau kalba 
apie suteikimą plieno savi
ninkams ir finansinės pagal
bos, gal sumažinant valdžiai 
mokesčius.

Farmeriai skundžiasi ir reikalauja “TASS” paaiškina nutrūkimą 
santykių tarp Somalio 
ir Tarybų Sąjungos

Bene tik bus pirmas toks atsitikimas šios šalies istorijoje. Lapkričio 25 dieną 4,000 
traktorių 10,000 farmerių su šeimomis suvažiavo į Plains, Ga., pasiskųsti prezidentui 
Carteriui, kad jiems gręsia bankrotas. Maisto trustas superka iš jų grūdus mažiausia 
kaina, iš kurios jiems jokiu būdu negalima išsiversti. Jie reikalauja, kad valdžia juos 
gelbėtų.

Vyriausybė nori, kad Tarybų Sąjunga 
pirktų kuo daugiausia grudų

Washingtonas. — Agrikul
tūros departamentas labai 
džiaugiasi, kad Tarybų Są
junga pagreitinus pirkimą 
šios šalies kukurūzų ir kvie
čių. Vyriausybė labai norėtų, 
kad ji šiemet nupirktų ma
žiausia 15 milijonų tonų. Tik
tai tas padėtų išgelbėti daug 
Amerikos farmerių nuo ban
kroto.

Reakcininkai, kurie prie
šingi plėtimui prekybos ir 
gerinimui santykių su Tary
bų Sąjunga, sako, kad parda
vimas panašaus kiekio grūdų

Pagaliau nubaustas

Robert Chamliss
Birmingham, Ala. — 1963 

metais vienoje bažnyčioje 
buvo Ku Klux Klano padėta 
bomba, kuri sprogo ir užmu
šė 4 juodas mergaites. Tik 
dabar vienas tų baisiųjų kri
minalistų Robert Chambliss 
tapo suimtas ir nubaustas 
viso amžiaus kalėjimu. 
Žmogžudys jau 77 metų am- | 
žiaus. Sakoma, kad bus su
medžioti ir nubausti ir kiti 
kukluksklaniečiai, kurie da
lyvavo bombos padėjime.

Bet kodėl Alabamos val
džia laukė net 14 metų krimi
nalistus suimti ir nubausti? 
Aišku, kad nebūtų laukus, 
jeigu tos mergaitės būtų bu
vusios baltos.

Sveikinkite savuosius 
per “Laisvę”

Su žiemos šventėmis, su Naujaisiais Metais 
sveikinkime savo artimuosius per laikraštį “Lais
vę.” Bus laikraščiui parama ir pasieksite visus su 
vienu parašymu. Bet nedelskite—tuojau prisiųski- 
te savo sveikinimus. Kaina $10.00.

ADMINISTRACIJA

Tarybų Sąjungai labai pakel
tų mums vartotojams duonos 
kainą. Agrikultūros departa
mentas sako, kad nieko pa
našaus nebūtų ir kad be 
reikalo jie žmones gąsdina.

Japonijoje išleista 
L. Brežnevo 
biografija

Tokyo. — Leidykla “Gen- 
dai nosekaisia“ išleido japonų 
kalba knygą “Kartu su taika, 
demokratija ir socializmu. 
Leonidas Brežnevas. Trumpa 
biografinė apybraiža.” Joje 
pasakojama apie TSKP CK 
Generalinio Sekretoriaus, 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Pirmininko 
L. Brežnevo gyvenimą ir vei
klą, apie istorinius Tarybų 
Sąjungos vystymosi etapus ir 
pasiekimus. Knygos pratar
mėje pažymimi didžiuliai L. 
Brežnevo ir TSKP nuopelnai, 
įgyvendinant marksizmo-le
ninizmo teoriją. Praktinis to 
rezultatas buvo išsivysčiusios 
socialistinės visuomenės su
kūrimas Tarybų Sąjungoje, 
L. Brežnevo ir TSKP vado
vaujantis vaidmuo yra di
džiausias šių laikų veiksnys, 
turintis įtakos pasauliniu 
mastu, pabrėžiama pratar
mėje. Pasiekusi išsivysčiusio 
socializmo stadiją, sakoma 
pratarmėje, Tarybų Sąjunga 
užsibrėžė aukščiausią tikslą 
—sukurti komunistinę visuo
menę. Šiam tikslui ir skiria 
visą savo gyvenimą bei veiklą 
L. Brežnevas. TASS-ELTA

Sustreikavo
2,500 darbininkų

Southington, Conn. — 
Lapkričio 27 dieną sustreika
vo Pratt & Whitney Aircraft 
įmones, 2,500 darbininkų. 
Jie reikalauja algų pakėlimo 
ir pagerinimo darbo sąlygų.

Tik Rumunija 
Sadato kelionę 
užgyrė

Iš visų socialistinių kraštų 
tiktai Rumunija užgiria ir 
sveikina Egipto prezidento 
Sadato kelionę į Izraelį. Ko
munistų Partijos organas 
“Scinteia” sako, kad šis Sa
dato žygis duoda išeitį iš 
aklavietės, kurioje Vidurio 
Rytai yra atsidūrę. Tai esan
ti proga, kuri neturėtų būti 
pražiūrėta.

Kitų socialistinių spauda, 
kaip žinoma, į Sadato misiją 
žiūri labai skeptiškai. .

Vėl tarsis JAV ir 
Vietnamo atstovai

Iš Washingtono pranešta, 
kad Paryžiuje vėl įvyks pasi
tarimas tarpe Jungtinių Val
stijų ir Vietnamo Liaudies 
Respublikos atstovų dėl įs
teigimo ryšių. Pasitarimas 
prasidės gruodžio 7 dieną ir 
tęsis tris dienas. Amerikos 
delegacijai vėl vadovaus Val
stybės sekretoriaus padėjė
jas Mr. Richard Holbrooke, o 
vietnamiečių delegacijai 
Vietnamo užsienio reikalu 
ministras Phan Hien.

Net 75 projektai 
kovai su ligomis!

Maskva. — Puikiai vystosi 
bendradarbiavimas tarp 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos kovoje su įvairio
mis ligomis—su vėžiu, šir
dies sutrikimais ir t. t. Ben
dradarbiavimas prasidėjo 
prieš 5 metus. Per tą laiką 
Tarybų Sąjungoje lankėsi 
550 amerikiečių gydytojų, o 
400 tarybinių gydytojų Jung
tinėse Valstijose.

Šiandien veikia net 75 įvai
rūs bendri projektai kovai su 
ligomis. Per tuos penkerius 
metus medicinos srityje ben
dradarbiavime neturėta jo
kių nesusipratimų.

Laivo pataisymui 
$48 milijonai!

Norfolk, Va. — Iškilo aikš
tėn, kad čia privatiškoje lai
vų statybos įmonėje federali
nė valdžia sumokėjo savinin
kams $48,000,000 už pataisy
mą karinio laivo “I. S. S. 
King.” Tai net $26,000,000 
daugiau, negu jiems tas pa
taisymas kainavo! Štai kur 
nueina mūsų federalinei val
džiai mokami mokesčiai.

Maskva. — Somalio Demo
kratinės Respublikos vyriau
sybė pareiškė nemananti, 
jog būtinas tolesnis tarybinių 
specialistų buvimas Somalio 
Demokratinėje Respubliko
je, taip pat pareiškė nutrau
kianti Tarybų Sąjungos ir 
Somalio 1974 metų liepos 11 
dienos Draugystės ir bendra
darbiavimo sutarties galioji
mą.

Savo akcijos Somalio vy
riausybė ėmėsi vienašališkai 
ir faktiško karo, kurį ji pra
dėjo prieš kaimyninę Etiopi
ją, sąlygomis. Iš esmės šią 
akciją padiktavo nepasitenki
nimas, kad Tarybų Sąjunga 
neparėmė Somalio teritori
nių pretenzijų kaimyninei 
valstybei ir atsisakė prisidėti 
prie brolžudiško karo Afri
kos Iškyšulyje kurstymo.

Kaip žinoma, tarybiniai 
specialistai yra Somalyje pa
čios Somalio vyriausybės 
prašymu, kuri ne kartą reiš
kė padėką už jų pagalbą.

Už pilną ryšių su 
Kuba atsteigimą

Washingtonas. — Senato
rius George McGovern, de- 
mokrataš iš South Dakota, 
ragina šios šalies vyriausybę 
be delsimo pradėti prekybą 
su socialistine Kuba ir at- 
steigti diplomatinius ryšius. 
Jis sako, kad iš sunormaliza- 
vimo santykių abiems šalims 
būtų didelė nauda.

Kaip žinia, sen. McGovern 
su keliais kitais kongresma- 
nais lankėsi Kuboje ir parsi
vežė gerus įspūdžius.

Iš visų pasaulio 
kampų Indijai 
pagalba

Prieš keletą dienų nusiau
tus audra per pietrytinę In
dijos dalį pridarė baisiausių 
nuostolių. Galimas daiktas, 
kad audroje bus žuvę apie 
50,000 žmonių. O šimtai 
tūkstančių yra paversti be
namiais. Jau pradėjo ateiti 
maistu ir vaistais pagalbos iš 
visų pasaulio kampų.

Prezidentas Carter skubiai 
pasiuntė giliausios užuojau
tos laišką Indijos žmonėms.

Izraelis turi 
greitai apsispręsti

Tel Aviv. — Izraelio Už
sienio reikalų ministras Mo
she Dayan pilnai pasitenki
nęs pasitarimu su Egipto 
prezidentu Sadatu. Jis sako, 
kad dabar Izraelis turi grei
tai apsispręsti dėl sąlygų tai
kai su arabais. Iki .šiol Izrae
lis dar nėra konkrečiai išdės
tęs savo reikalavimų bei pa
siūlymų.

VAJUS BAIGĖSI
Su pabaiga lapkričio 30 d. mūsų vajus sėkmingai baigėsi. 

Vajininkams duodame iki gruodžio 13 d. prisiųsti visas 
aukas ir prenumeratas.

Labai džiugu pranešti, kad vajus, kaip atrodo, bus gražiai 
pavykęs, bet tai nereiškia, jog turime sustoti rūpintis 
laikraščio finansiniais reikalais. Dabartiniu laiku, kada 
infliacija taip sparčiai kyla, laikraščiui išsiversti jokiu būdu 
negalima be aukų. Tokiu būdu, nuoširdžiai dėkodami už 
gražų pasidarbavimą vajuje, prašome nepamiršti mūsų ir 
toliau.

ADMINISTRACIJA

Taip pat Somalio atstovai ne 
kartą aukštai vertino Drau
gystės ir bendradarbiavimo 
sutarties reikšmę Somaliui. 
Sprendžiant iš dabartinių 
žingsnių, Somalio vyriausy
bėje sveiką protą nustelbė 
šovinistinės ekspansionisti- 
nės nuotaikos.

Tarybų Sąjungos atstovai 
atsižvelgė į minėtus Somalio 
vyriausybės veiksmus, už 
kuriuos visa atsakomybė 
tenka Somaliui. Tarybinė vy
riausybė nutarė atšaukti vi
sus tarybinius specialistus iš 
Somalio į Tarybų Sąjungą.

Sekretoriui Vance 
nepavyko

Valstybės sekretorius Cy
rus Vance buvo nuvykęs į 
Venezuela įtikinti jos vyriau
sybę, kad ji pažadėtų nebe
kelti naftos kainos. Mat, Ve
nezuela yra viena iš naftą 
gaminančių šalių. Bet jis 
pats sako, kad jo pastangos 
buvo veltui. Venezuelos vy
riausybė pasilieka teisę va
dovautis savo šalies reikalais 
naftos kainos kėlimo klausi
mu.

5,000 amerikiečių 
miršta per anksti

Washingtonas. — Dr. Ro
bert L. DuPont, National 
Institute on Drug Abuse di
rektorius, paskelbė praneši
mą, kuriame teigiama, kad 
penki tūkstančiai amerikie
čių kasmet per anksti išsi- 
braukia iš gyvųjų tik todėl, 
kad per dažnai vartoja mig
dančias piliukes. O 25,000 
amerikiečių kasmet yra pri
versti vykti į ligoninę nuo 
vartojimo kitokių narkotikų.

Institutas kaltina ir tuos 
gydytojus, kurie skubinasi 
savo klientams išrašyti įvai
rias piliukes, be kurių galima 
apsieiti.

Jordano valdžia 
esanti bešališka

Amman. — Jordano kara
lius Hussein esąs labai susi
rūpinęs vėliausiais įvykiais 
Vidurio Rytuose, bet Egipto 
prezidento Sadato kelionės į 
Izraelį klausimu jis nepasisa
ko nei už, nei prieš. Esąs 
nutaręs stebėti ir laukti, 
kaip tie reikalai toliau vysty
sis.

Cairo. — Egipto valdžia 
įsakė trims Palestinos Išsi
laisvinimo Organizacijos pa
reigūnams išsikraustyti iš 
Egipto. Tai prezidento Sada
to atkeršijimas palestinie
čiams, kam jie pasmerkė jo 
kelionę į Izraelį.
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Argumentas prieš 
neutroninės bombos 
gaminimą

Viešai spaudoje susiginčijo du žymūs amerikiniai profeso
riai naujo karo ir ginklavimosi lenktynių pavojaus klausi
mu. Profesorius S. Fred Singer užgiria neutroninės 
bombos gaminimą ir ja apginklavimą Amerikos ir jos 
talkininkių (NATO) šalių karinių jėgų. Jis sako, kad 
neutroninės bombos gaminimas palyginti mažai mums 
atseitų, o jos pagalba būtų galima Europoje lengvai 
supliekti galingas tarybines žemės jėgas. Todėl, girdi, juo 
greičiau mes neutronine bomba apsiginkluosime, tuo sau
gesniais būsime.

Bet Harvardo universiteto profesorius John T. Edsall 
jam atsako: Daleiskime, kad mes imamės masiniai neutro
nines bombas gaminti ir jomis ginkluotis. O ką, jūs 
manote, darys Tarybų Sąjunga? Juk ji bus priversta irgi 
griebtis neutroninės bombos gaminimo. Ir prasidės baisios 
naujos ginklavimosi lenktynės, kurios neišvengiamai padi
dins branduolinio karo pavojų.

Dar daugiau: Kaip žinia, numesta neutroninė bomba ant 
vietos sunaikins tiktai netoli esančius žmones. Toliau 
esantieji tuoj beveik nė nejaus jos paleistų chemiškų nuodų 
dujų efekto. Gal tik už kelių dienų ar savaičių juos pradės 
kankinti baisiausi skausmai. Jie žinos, kad jiems išsigelbė
jimo nebėra. Jie taps desperatais. Jiems atjaus jų žemie
čiai. Juos apims baisiausia neapykanta amerikiečiams ir jos 
talkininkams. Nereikia didelio galvočiaus suprasti, pasak 
profesoriaus, jog jie nebesigailės jokio pasiaukojimo atker
šijimui. Ir tai bus dar vienas faktorius, mus vedantis į 
branduolinį karą!

Profesorių Edsall reikia pasveikinti. Jo argumentas prieš 
neutroninę bombą paverčia niekais prof. Singer argumentą 
už bombą. Reikia ne naujus, dar baisesnius karo pabūklus 
gaminti, bet eiti prie sunaikinimo jau esamų.

Teisingai prof. Edsall sako, kad tai yra labai, labai sunki 
problema prieš mus ir visą žmoniją. Bet jos negalima 
išspręsti neutronine bomba. Tam reikia suęasti sveikus, 
protingus būdus.

Tamsios ekonominės 
perspektyvos

Prieš kelias dienas Paryžiuje buvo susirinkinę didžiųjų 
išsivysčiusių kapitalistinių šalių ekonomistai pasitarti eko
nominiais reikalais. Svarbiausia problema prieš juos buvo 
surasti būdus ne tik jų reprezentuojamų šalių tolimesniam 
ekonominiam smukimui užkirsti kelią, bet visokią gamybą 
pagyvinti, pakelti bei padidinti, nes tai vienintelis kelias 
sumažinti nedarbą. Na, ir mūsų ekonomistai prakaitavo. 
Bet kokie jų tų įtemptų pastangų rezultatai? Atsakymą 
duoda “The N. Y. Times” korespondentas Paul Lewis 
lapkričio 22 dienos pranešime iš Paryžiaus. Jis sako: “Po 
dviejų dienų diskusijų, aukštieji ekonominiai viršininkai iš 
Jungtinių Valstijų ir kitų industrinių šalių nepajėgė 
susitaikyti dėl priemonių, reikalingų pastojimui . kelio 
tolimesniam oromoninio augimo mažėjimui ateinančiais 
metais, kas daugumai šalių reiškia tolimesnį nedarbo 
didėjimą.” Vadinasi, kapitalistinėse šalyse bedarbių armi
jos ateinančiais metais ne mažės, bet dar didės!

Taigi, ateinančių metų ekonominės perspektyvos labai 
tamsios. Bet Amerikos ekonomistų delegacijos vadas 
pareiškęs, kad “nepaisant nesusitaikymo dėl ekonominių 
stimuliantų ekonomikai pakelti, mūsų Carterio administra
cija vis tiek tiki, kad amerikinė ekonomika ateinančiais 
metais pakankamai padidės!

Taigi, ateinančių metų ekonominės perspektyvos labai 
tamsios. Bet Amerikos ekonomistų delegacijos vadas 
pareiškęs, kad “nepaisant nesusitaikymo dėl ekonominių 
stimuliantų ekonomikai pakelti, mūsų Carterio administra
cija vis tiek tiki, kad amerikinė ekonomika ateinančiais 
metais pakankamai padidės, kad šioje šalyje nedarbo lygis 
nukristų nuo 7 procentų iki tarpe 6 ir 6 su puse procento.”

Vidurio Rytų padėties didelis 
suaktyvėjimas

Manytum, kad šiandien pasaulinėje tarptautinių santykių 
arenoje, apart Vidurio Rytų, nebėra kitų nei klausimų, nei 
problemų. Visos masinės komunikacijos priemonės—spau
da, radijas, televizija, užpildyti pranešimais, diskusijomis, 
spekuliacijomis, pranašystėmis ne tik apie tai, kaip tame 
mūsų planetos kampe dalykai klostosi, bet ir kaip kuri 
šalis, didelė ir maža, dabartine Vidurio Rytų padėtimi 
orientuojasi. '

Tai aky vaizdžiai parodo ir prieš kelias dienas Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblėjos milžiniškos daugumos 
priimta dar viena rezoliucija, griežtai pasmerkti Izraelio 
užmojį per 1967 metų karą užgrobtas arabų žemes 
aneksuoti. Net 102 šalys balsavo už pasmerkimą, o tik 
keturios prieš! Tomis keturiomis buvo: Jungtinės Valstijos, 
Kanada, EI Salvadoras ir pats Izraelis.

Šiandien jau aiškiai turime ir Egipto prezidento Sadato 
lankymosi Izraelyje vieną didelį padarinį: aštrų pasidaliji 
mą arabų pasaulyje. Jo kelionę jau atvirai pasmerkė Sirija, 
Alžirija ir Libija. Jo staigų susibičiuliavimą su Izraelio 
premjeru Beginu jos laiko dideliu smūgiu arabų vienybei,

REIKALAUJA IR FBI k storius. Z. Bialeckis, Su- 
AGENTUS BAUSTI i valkų vicevaivada J. Šumila, 

Pažangiečių dienraštis ; mokytojai, mokiniai ir dar 
“Daily World” savo vedama- | kęli Punsko, Seinų ir Suval- 
jame lapkričio 22 dieną svei- j kų pareigūnai. Iš pavergtos 
kiną kukluksklaniečio Robert , Lietuvos į Punską buvo nu- 
Chamblis nubaudimą viso i važiavęs švietimo ministras 
amžiaus kalėjimu už prieš 14 į AĮ Rimkus ir Lietuvos komu- 
metų padėjimą bombos į 
bažnyčią ir nužudymą ketu- 
riu jaunų moksleivių (juodų

I mergaičių). Taip pat užgiria 
valdžios užuominas, kad bū
sią sumedžioti ir nubausti ir 
kiti toje žmogžudystėje daly
vavę kukluksklaniečiai.

Bet dienraštis klausia: o 
kaip su Federalinio Tyrimo 
Biuro (FBI) agentais? Kodėl 
valdžia nežada ir juos nu
bausti? Juk visi liudininkai, 
kurie liudijo prieš Cham
bliss, sako, kad tuos pačius 
parodymus jie buvo įteikę 

[Biurui tuoj po tos žmogžu- 
l dystės papildymo, bet Biuras 
| juos ignoravo ir kriminalistų 
i nepatraukė atsakomybėn.
Vadinasi, jie sulaužė įstaty
mus.

“Daily World” reikalauja, 
kad jeigu valdžia nedarys 
jokių žygių prieš tuos, kurie 
yra atsakingi už slėpimą pa
rodymų prieš žmogžudžius, 
tai kad Kongresas jų nusikal
timą nustatytų ir priverstų 
valdžią veikti.

pa-

DAILININKAS JIEMS 
NUSIDĖJO, KAD 
NEŠMEIŽĖ LIETUVOS

Newyorkieciams gerai 
žįstamas dailininkas Vytau
tas K. Jonynas praeitą vasa
rą lankėsi Lietuvoje ir sa
vaitraščio “Gimtasis kraštas” 
korespondentui papasakojo, 
kur per tą viso mėnesio vieš
nagę jis lankėsi, kaip jautėsi 
ir ką savo akimis matė, nieko 
neatimdamas ir nieko nepri
dedamas. Jis sakė, kad jis iš 
Lietuvos grįžtąs į Ameriką 
kupinas gražių įspūdžių.

Ir už tai, ir už pasakymą 
tiesos apie tai, ką jis matė ir 
patyrė and savo galvos užsi
traukė reakcininkų amžiną 
prakeikimą. Vienas tų piktų 
sutvėrimų Brooklyno tėvų 
pranciškonų “Darbininke” 
(lapkričio 18 d.) šaukia: “Mū
sų žymusis dailininkas matė 
tik blizgutį ir jį gyrė nesigai
lėdamas susižavėjimo, vaiz
džių žodžių . . . išeivijos lie
tuviai piktinsis žymaus daili
ninko nesąmoningumu.”

Piktinsis tiktai mūsų gim
tojo krašto ir jo liaudies 
niekintojai ir šmeižėjai. Visi 
geros valios, susipratę, pa- 
triotingi lietuviai dailininką 
Jonyną nuoširdžiausiai svei
kina.

NE SVEIKINA,
BET KEIKIA

Mūsų skaitytojams jau ži
noma, kad neseniai socialisti
nės Lenkijos mieste Punske 
viena didelė mokykla tapo 
pavadinta žymiojo lietuvių 
tautos sūnaus Antano Snieč
kaus vardu. Apie tai menše
vikų “N.” redaktorius išpiš- 
kino ilgą vedamąjį. Jame, 
tarp kitko, rašoma:

“Lenkai, duodami Punsko 
mokyklai Antano Sniečkaus 
vardą, suruošė dideles iškil
mes. Į Punską iš Varšuvos 
atvyko švietimo viceminist
ras B. Dykiakas, komunistų 
partijos komiteto sekretaria- 
to veikėjas M. Kurnycki, Su
valkų vaivadijos pirmasis se-

dideliu Izraelio laimėjimu ir atidarymų kelio į naują karą. 
Prezidentą Sadatą, žinoma, taip pat 
Palestinos Išsilaisvinimo Organizacija.

Bet Sadatas nežada trauktis iš savo pozicijos. Jis ją 
toliau vysto.’ Jis žada sukviesti pas save visas šalis, 
užinteresudtas Vidurio Rytų pavojingu 
mui esamų skirtumų ir paruošimui
Ženevos konferencijos, kuri galutinai išspręs pastovios 
taikos įsteigimo klausimą. Jis kviesiąs ne tik arabiškus 
kraštus, bet taip pat ir Izraelį, Jungtines Valstijas ir 
Tarybų Sąjungą.

Viską suėmus į daiktą, tik vienas dalykas atrodo gana 
aiškus, būtent, kad Vidurio Rytuose pastoviai taikai 
pasiekti perspektyvomis dar negalima džiaugtis.

LAIS\ E

si

Sniečkuvienė, jų sūnus

nijstų partijos centro komite
to atstovas prižiūrėtojas G. 
Mįanzurovas. Ten nuvyko pa- 

ažinėti Lazdijų rajono 
partijos pareigūnas J. Štan- 
ce’is, buvusio partijos sekre
toriaus našlė Mira Bordonai- 
tė
Vladas ir sesuo G. Gužienė.”

Gal už tą gryno kraujo 
lietuvio vardu pavadinimą 
didžiulės mokyklos Martynas 
Gudelis lenkus ir Punsko lie
tux 
Jis 
visi susirinkę žmonės “buvo 
liudininkais, kaip pačiame 
Punske, stipriausioje lietu
viškoje širdyje buvo įkištas 
A. Sniečkaus vardas.” Ma
tyt, “N.” redaktoriui būtų 
geriau patikę, jeigu tai mo

lai būtų buvęs “įkištas” 
io nors lenko veikėjo var- 

ius sveikina? Priešingai, 
juos prakeikia. Girdi, tie

kyk 
koki 
das.

O 
pag; 
tuv 
Ant 
tynė Gudelio vardą!

gal kaltas pavydas? Tik 
alvokite: tie Punsko lie
tai ir tie lenkai parinko 
ano Sniečkaus, o ne Mar-

BE

TURĖTU NE
PERSIORGANIZUOTI,

LIKVIDUOTIS
nadiečių “vaduotojų

laikraštyje “N. L.” koks ten 
taut 
mok 
kus,
rakė to reikalus. Girdi:

LIKo reformos būtinos, 
o nuomone, iš VLIKo

ietis brolis J. Kelmas 
o lietuviškus reakcinin- 

, kaip jie turi vesti savo

ukti pensininkai, repa- 
tai ir bendrai turėję ko- 
nors slaptus ryšius su

as nežino, kad jeigu iš

nacių bendradarbiai

ks? Nejaugi jis nežino,

Man 
valdomųjų organų turėtų pa- 
sitrai 
triar 
kius
III Reicho vyriausybe. Nors 
dalis jų yra labai geri lietu
viai ilr tuomet dirbo tik lietu
vių tautos labui, bet sunku 
įrodyti amerikonams, kad jie 
nėra buvę nacių-vokiečių 
bendradarbiai, atsieit sąjun
gininkų priešai. . .”

Nejaugi pamokslininkas 
Kelm
VLIKo, ALTo bei PLB vado
vybių
pasitrĮauks, tai jose nieko ne- 
bepal
kad jįe visi yra turėję su III 
Reichl) vyriausybe ryšius ir 
po kajro pas ją suradę prie- 
glaudį?

Kelitnas labai sielojasi ir 
verdančiomis rietonomis “va- 
duotoj 
džios
“tikrai daug buvo nuveikta 
lietuvių tautos reikalams.” 
Bet reikią “apgailestauti, 
kad per paskutinius kelis 
metus susikapojo, kaip gai
džiai:
VLIKals . . .

Nebėra tarp jų nuoširdaus 
lietuviško,
mo. ALTas net nebedavė 
lėšų duoklės VLIKui.
džiu, t 
karas, intrygos, kas atsispin
di ir spaudoje.”

ų” eilėse. Girdi, iš pra- 
viskas buvo gerai, ir

ALT, PLB, ALB ir

bendradarbiavi-

Žo-
arp viršūnių naminis

DIDELIO 
APDOVANOJIMO PROGA

Iš Maskvos pranešama, 
kad lapkričio 16 dieną tapo 
įteiktas 
Tarybų 
tui, Karaliaus Markso aukso

Leonidui Brežnevui.
Sąjungos preziden-

griežtai smerkia ir

padėtimi, išlygini- 
dirvos sušaukimui 

[medalis. Tai aukščiausias 
i TSRS Mokslų akademijos 
apdovanojimas.

Medalį priimdamas Brež- 
[ nevas, tarp kitko, pasakė:

“Šis apdovanojimas tuo la- 
i biau jaudina mane, kad yra 
i susijęs su vieno iš didžiausių 
mąstytojų vardu, su vardu 
žmogaus, kuris ryisą savo ge
nialų protą ir nepalaužiamą 
tikėjimą paskyrė kovai už 
darbo žmonių išvadavimą, už 

! jų laisvę ir laimę.
Štai jau daugiau kaip šimtą 

metų nemirtingas Karlo 
Markso mokymas yra neiš
senkamas darbininkų klasės 
ir visų darbo žmonių jėgos ir 
ištvermės šaltinis mūšiuose 
prieš išnaudotojus, už socia
linį ir nacionalinį išsivadavi
mą.

Štai jau 60 metų, kai 
Markso mokymas, kurį iš
vystė ir praturtino Lenino 
mokslinis genijus ir revoliu
cinė aistra, užvaldęs milijonų 
sąmonę, atvedė į didžiosios 
socialistinės revoliucijos per
galę mūsų šalyje. Tai buvo 
naujo pasaulio—socializmo 
pasaulio kūrimo žemėje pra
džia.

Dar kartą nuoširdžiai dė
koju už garbingą apdovanoji
mą. Manau, kad tai yra mū
sų partijos, jos lenininio CK 
įžymaus kolektyvinės išmin
ties vaidmens, vystant revo
liucinę teoriją, parengiant 
kovos dėl komunizmo idėjų 
pergalės strategiją, pripaži
nimas!”

IŠ LAIŠKŲ 
SVEIKI, MIELI 
BIČIULIAI!

Sveikinu iš Žemaitijos! 
Manau, Jums bus įdomu su
žinoti kai kuriuos seno Že
maitijos miestelio Kvėdarna 
istorijos bruožus. Prieš karą 
Kvėdarna buvo valsčiaus 
centras, kuriame buvo mo
kykla, pieninė, vaistinė, paš- 
tos, ambulatorija, visa eilė 
parduotuvių ir kt. Remiantis 
senais dokumentais, man pa
vyko nustatyti, kad 1883 m. 
balandžio 1 dieną Kvėdarno
je atidaryta pašto stotis, 
priimanti ir išduodanti ko
respondenciją. Tais metais 
čia įrengtas ir telegrafas. 
1890-91 m. Kvėdarnoje ati
daroma poliklinika ir akuše
rių punktas. 1891 m. Kvė
darnos valsčiuje buvo 49 par
duotuvės, kuriose parduota 
prekių už 34960 rb. Pelnas 
siekė 8750 rb. 1892-3 metais 
Kvėdarnoje dirbo feldšeris. 
Tais pat metais atidaryta 
taupomoji kasa. 1894 m. 
Kvėdarnoje dirbo gydytojas 
Jaunius, žymaus kalbininko 
K. Jauniaus brolis.

1896 m. gegužės 26 d. 
Kvėdarnoje kilo gaisras, pa
daręs 15800 rb. nuostolių. 
1906 m. Kvėdarnoje įsikūrė 
vartotojų draugija. 1872 me
tais Kvėdarnos mokykloje 
mokėsi 37 berniukai ir 2 
mergaitės, o 1877 metais mo
kėsi 44 berniukai. 1912 m. 
Kvėdarnoje susiorganizavo 
gaisrininkų draugija. Kvė
darnos kapų koplyčia pasta
tyta 1820 metais. Kapines, 
šventino 1852 metais vysku
pas M. Valančius.

1906 metais rugsėjo 26 die
ną Kvėdarnoje buvo suorga
nizuota gyvulių paroda, ku
rioje buvo eksponuojama 150 
apylinkės ūkininkų išaugintų 
galvijų. Trečdalis iš jų buvo 
premijuota. Premijoms išmo
kėta 140 rublių.

1907 m. spalio 10 dieną 
pradėta važinėti per tiltą ties 
^Kvėdarna per Jūros upę. Šis 
tiltas buvo vadinamas Mak- 
donaldo tiltu. Matyt, per lai
kiną tiltą 1812 m. žygiavo 
prancūzų kariuomenė, vado
vaujama Makdonaldo.

1911 m. birželio 29 d. Kvė
darnoje suvaidinta “Amerika 
pirty” ir Smelsčio Smolskio 
komedija “Nutrūko.” Vaidino 
vietiniai žmonės. Tai suorga
nizavo mokytojas Paliukai-

PENKTADIENIS, GRI 

tis. Tą dieną taip pat buvo 
šokami tautiniai šokiai, dai
nuojamas “Lietuvos him
nas,” “Sveiki, broliai daini
ninkai” ir kt. dainos. Koncer
to pelnas buvo skirtas blai
vybei plėsti. Anksčiau, 1907 
m. liepos 1 d. Kvėdarnoje 
buvo suvaidinta J. Žemaitės 
“Trys mylimos.”

Palyginti, miestelis buvo 
nemažas, nes 1568 m. Kvė
darnai buvo suteikta preky
binė privilegija. 1884 m. 
Kvėdarnoje atidaryta vaisti
nė, kurioje rugsėjo 15 d. 
sukako 15 metų, kaip aš čia 
dirbu. Greta tiesioginio dar
bo vaistinėje, kaip matote 
surinkau nemaža medžiagos 
apie Kvėdarnos praeitį, kuri, 
manau, bus įdomi mokslini- 
ninkams, besidomintiems is
torija.

Kaip matome, Kvėdarna 
praeityje nebuvo užkampis, 
bet ėjo kartu su gyvenimu. 
Kai kur aplenkdama kitas 
gyvenvietes. Tai tiek šian
dien apie Kvėdarnos praeitį. 
Aišku, tai tik paskutinio 
šimtmečio svarbesnės nuo
trupos. Toliau ieškomi naujų 
duomenų apie Kvėdarnos (ir 
ne tik Kvėdarnos!) praeitį. 
Kiek jėgos leis, dirbsiu ne 
tik tiesioginį, bet ir kultūrinį 
darbą. Nors plaukus šarma 
jau padabino. Rodos, nese
niai buvo jaunystė, o da
bar . . . 1978 m. vasario 18 
dieną švęsiu penkiasdešimt
metį savo gyvenimo metų.

Tad linkiu sėkmės!
Kęstutus Balčiūnas

* * *

Vilnius, 1977 m. lapkričio 
Brangus drauge Antanai!

Atšventėme Didžiojo Spa
lio 60-mečio šventes, buvo 
įvairių renginių, daug svečių 
iš kaimyninių demokratinių 
šalių, todėl dabar lig ir dau
giau laiko, tai vėl norių para
šyti apie mūsų mielų svečių 
Nelies ir Povilo Ventų vieš
nagę.

Važinėdami po Žemaitiją, 
drg. Ventos lankėsi Šilutėje, 
ten susitiko su rajono parti
jos ir vykdomojo komitetų 
darbuotojais, kurie papasa
kojo apie rajono darbo rezub 
tatus vykdant dešimtąjį 
penkmečio planą, po to apro
dė kas kuriuos gamybinius 
objektus valstybėm, kiaulių 
auginimo kombinatą, kur 
jiems paliko didelį įspūdį že
mės ūkio gamybos koncen
tracija ir specializacijos pra
moniniu būdu.

Rajono melioracijos staty
bos valdyboje Nelle ir Povilas 
susipažino su valdybos ddr- 
bu, o pasididžiuoti jie turi 
kuom, šiemet jie nusausino 
rajono 100,000 ha žemės.

Juknevičių Tarybiniame 
ūkyje domėjosi žemdirbių 
darbu, buitimi, kultūrinių gy
venimu. Apžiūrėjo gyvenvie
tės kultūros namus, vaikų 
darželį-lopšelį, naujai pasta
tytą 8-metų mokyklą, jos 
šviesias klases bei kabinetus, 
sporto salę, valgyklą ir kitas 
patalpas, kur vaikai mokosi, 
lavinasi fiziškai.

Kelionėje po rajoną svečius 
lydėjo Šilutės rajono partijos ( 
•komiteto pirmasis sekreto
rius drg. J. Ulba ir rajono 
vykdomojo komiteto pirmi
ninke drg. R. Nagienė.

Sekančią dieną mūsų sve
čiai apsilankė Skuodo rajone. 
LKP rajono komiteto pirma
sis sekretorius drg. C. Sa- 
banskis ir sekretorius J. La- 
lepuga papasakojo su kokio
mis darbo dovanomis rajono 
darbo žmonės sutiko Didžiojo 
Spalio 60-metį, kaip įgyven
dinama Tarybų šalies naujoji 
konstitucija. Povilas ir Nelle 
Ventas papasakojo apie pa
žangią Amerikos lietuvių vei
klą stiprinant taiką, kovojant 
už socialinę pažangą.

Partijos sekretorių drg. 
Sobausko ir Lalepugos lydimi 
mūsų svečiai apžiūrėjo “Luk
nės” kolūkį, jų gamybines 
dirbtuves, kultūros namus, 
kolūkiečių poilsio namus
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“Beržynas,” po to apsilankė 
: Mosėdyje, apžiūrėjo akmenų 
i muziejų, gražią kolūkio gy
venvietę, kuri šiemet iškovo- 

j jo respublika už tvarkingumą 
i 1-ją vietą. Vakare svečiai 
! dalyvavo Mosėdžio kapinėse 
i mirusiųjų dienos pagerbimo 
i ceremonijose.

Lapkričio 2 d. svečiai susi
tiko Klaipėdos miesto parti
jos komitete su pirmuoju se- 

: kretoriu drg. J. Gurecku, 
sekretorių drg. A. Vaitekū
nu ir kitais atsakingais komi
teto darbuotojais. Po įvyku- 

i šio pokalbio partijos komiteto 
sekretorius drg. A. Vaitekū
nas aprodė miestą laivų re
monto dirbtuves, prekybos ir 
žuvininkystes uostus, laivu 
išplaukė į jūrą.

Vakare P. N. Venta daly
vavo susitikime su miesto 
revoliucinių kovų ir darbo 
veteranais, atsakingais mies- 

j to darbuotojais. Povilas pasa- 
I kė puikią kalbą.

Sekančią dieną Klaipėdos 
miesto partijos komiteto pir
masis sekretorius drg. J. Gu- 
reckas su žmona, komiteto 
sekretorius drg. A. Vaitekū
nas, miesto vykdomojo komi
teto pirmininkas drg. A. Ža
lis, atsakingas komiteto dar
buotojas drg. Pateckas nuo
širdžiai išlydėjo P. N. Ventas 
į Vilnių. Tryškiuose aplankė 
Buknio kapą, padėjo gėlių. 
Nors oras buvo ne koks, bet 
vakare buvome Vilniuje.

Poilsio svečiams duodame 
mažai, vėl susitikimai, priė
mimai, bet Nellė ir Povilas 
nesiskundžia, kiekviena die
na duoda naujų įspūdžių ir 
prisiminimų.

Švenčių dienomis Povilas ir 
Nellė dalyvavo Vilniuje vi
suose šventiniuose renginiuo
se, stebėjo karinę paradą ir 
miesto darbo žmonių demon
straciją.

Dabar Povilas ir Nellė išvy
ko 10-čiai dienų pailsėti į 
Druskininkus. Po to jie žada 
kokias dvi dienas pabūti 
Maskvoje apžiūrėti jį ir lap
kričio 28 dieną išskristi į 
namus.

Na tai tiek šiam kartui.
Prašau perduoti širdingus 

sveikinimus visiems laisvie- 
čiams ir Jūsų žmonelei Ilsei.

Jūsų
Jonas Jurgaitis

* * *
1977 m. lapkričio 1 d.

Gerb. A. Bimba
Sveikinimai iš Vilniaus!
Siunčiu dvi medžiagėles. 

Jos niekur neskelbtos. Būki
te malonus patalpinti ar 
“Šviesoje,” ar “Laisvėje.”

Su gilia pagarba
A. Martinionis

Atnaujintos 
derybos

Washingtonas. — Federa 
cine tarpininkavimo ir sutai
kymo komisija privertė 
minkštosios anglies savinin
kus ir Jungtinę Angliakasių 
Uniją atnaujinti derybas dėl 
naujo kontrakto. Norima iš
vengti streiko, kai gruodžio 
6 dieną pasibaigs dabartinis 
kontraktas. Bet abejojama, 
ar pavyks, nes skirtumai tar
pe to, ko angliakasiai reika
lauja ir savininkai ką siūlo 
esą labai dideli.

Washingtonas. — Šios ša
lies militaristinės jėgos skun
džiasi, kad joms labai trūks
ta gydytojų. Gydytojai neno
ri savanoriais stoti į armiją, 
laivyną arba oro jėgas.

Detroitas. — Miesto val
džia nutarė aprūpinti polici
jos apsauga visas 22 viduri
nes mokyklas. Iki šiol jos 
buvo be tokios apsaugos.

Beirut. -— Palestinos Išsi
laisvinimo Organizacija ragi
na palestiniečius, gyvenan
čius Izraelio okupuotose že
mėse, atmesti Egipto prezi
dento Sadato bandymą juos 
laimėti savo politikai.

\ 
i
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Mokyklos orkestras Lietuvos ateities kūrėjų gretose

Grupė Vilniaus septintosios vidurinės mokyklos pučiamųjų 
orkestro muzikantų repeticijoje.

Orkestro vadovas LTSR nusipelnęs artistas V. Skripkaus 
kas.

A. Norvaišo tekstas ir nuotraukos

Vilnius. — Trenkia darnų 
maršų vario dūdos. Muzikan
tai melsvomis ir raudonomis 
uniformomis, rodos, užpildė 
visą gatvę. Sudėtingas ir 
gražaus choreografinio pieši
nio persirikiavimas nesusto
jant, dar vienas dirigento 
mostelėjimas—ir po senosio
mis Vilniaus liepomis ir kle
vais nuvilnija svajinga klasi
kinė muzika.

— Septintoji žengia,—sa
ko kažkas klausytojų minio
je.—Septintosios vidurinės 
mokyklos pučiamųjų orkes
tras.

Kai kas stebisi, kad moky
kloje, kurioje sustiprintai 
mokoma tiksliųjų mokslų, 
susibūrė toks pajėgus muzi
kinis kolektyvas. Si sėkmė, 
turbūt, neatsitiktinė . . . 
Nuo pat įsikūrimo pradžios 
pučiamųjų orkestrui vado
vauja didelis šios srities en
tuziastas—LTSR nusipelnęs 
artistas Vytautas Skripkaus- 
kas.

Šiemet, atšventęs gyvavi
mo dešimtmetį, orkestras ta
po Respublikinės moksleivių 
dainų ir šokių šventės lau
reatu. Per tą laiką jis suren
gė 425 koncertus. Dabar šis 
skaičius padidėjo, nes nuo 
jubiliejaus dienos jaunieji

muzikantai jau spėjo pabuvo
ti Kaune ir Klaipėdoje, kito- 

I se respublikos vietovėse. Ta- 
I čiau orkestro kelionių geo- 
I grafija neapsiriboja koncer
tais Lietuvoje. Tris kartus 
vilniečiai jau grojo Maskvo
je, teko lankytis Taline, Ry
goje, keliauti po Užkarpatę. 
Prieš kurį laiką orkestrą pa
kvietė koncertuoti draugai iš 

^Vokietijos Demokratinės 
j respublikos. Na, o patys 
naujausi įspūdžiai iš Suomi
jos, kurioje teko lankytis šių 
metų rugsėjo mėnesį.

Moksleiviai ne vien mokosi 
groti pučiamaisiais instru
mentais, Orkestro vadovas 
V. Skripkauskas stengiasi 
dirbti su jaunaisiais muzi
kantais visapusiškai, skiepy
ti jiems meilę muzikai, plėsti 
jų akiratį.

Nelengva repeticijose, ta
čiau smagu matyti, kaip 
džiaugiasi mamos, tėvai, vi
sai nepažįstami žmonės, ku
rie jau spėjo įsidėmėti ir 
pamilti Vilniaus gatvėmis 
šventiniuose paraduose žen
giančius septintosios viduri
nės mokyklos “dūdorius.” Vi
siems džiugu matyti, kokia 
laiminga ir šviesi jų vaikys
tė.

A. Norvaiša

“Auroros” salvės
“Auroros” Salvės naktį gūdžią,

Tarsi istorijos eigos galingi dūžiai,
Paskelbė aušrą didžią žemei,

Naujos, skaidrios epochos aušrą, kurią lemia
Liaudies valia, kovot pakirdus, 

Didingą ateitį išvydę karštos širdys.

“Aurora” salvėmis atvėrė
Visoms tautoms taikos, ilgai lauktosios, erą,

Pasėjo ilgesį nemarų
Visiems laikams sutramdyt siaubą karo

Ir pažabot engėjų smurtą,
Duot laisvę kiekvienam gyventi, triūsti, kurti.

“Aurorą” lanko kaip muziejų 
Šiandien kovotojų tėvų vaikai žvalieji.

Jų šviesios, baltapūkės galvos
Įsivaizduot mėgina jos rūsčiąsias salves

Ir sunkų ilgametį kelią, 
Kurs teko revoliucionierių šiurpiai daliai.

“Auroros” žilaplaukiam gidui
Džiugu minėt ryžtingos liaudies žygį didį,

Kurį ir jis atlikt padėjo,
Daug išmėginimų klaikiausių iškentėjo,

Draugų daug užkasė į kapą, 
Idant istorija atverstų žemei naują lapą.

J. Subačius

Spalio revoliucija, kurios i mariais 
60-ąsias metines šiemet mini darbiais, 
visa pažangioji žmonija, at- I Daug

mvų ir darbo žyg-

jaunųjų didvyrių 
vėrė darbo liaudžiai vartus į i išugdė Lietuvos komjauni- 
laimę, padėjo pamatus nau-j mas—vienas iš kovinių Visa- 
jos visuomenės, naujo žmo- j sąjunginė; 
gaus kūrimui. Per šešiasde- 1 tinės Jau 
šimt metų tarybiniai žmonės, 
Komunistų partijos vadovau
jami, toli pažengė šiuo keliu. 
Simboliška, kad kaip tik šiais 
jubiliejiniais metais Tarybų 
šalis įtvirtino milžiniškas 
permainas Pagrindiniame įs
tatyme. Naujoji TSRS Kon
stitucija—galingas impulsas 
tolesnei tarybinės visuome
nės raidai, komunizmo kūri
mui.

Aktyvi ateities kūrėja— 
Tarybų šalies jaunoji karta. 
Ji ten, kur nelengva, kur i statybų pirmūnai . . . 
sunkumams įveikti reikalin
gas entuziazmas ir iniciaty
va. Pirmose tarybinio jauni
mo—komunizmo statytojo— 
gretose visada regime Leni
no komjaunimo atstovus.

. . . 1918 metų spalio 29 d. 
Maskvoje susirinko 194 dele
gatai, atstovaujantys 22 
tūkstančiams organizuotų į 
jaunimo sąjungas vaikinų ir 
merginų. Tai ir buvo kom
jaunimo įkūrimo diena. Da
bar Lenino komjaunimas vie
nija 36 milijonus šalies mer
ginų ir vaikinų. Per 59-erius 
metus savo meilę Tėvynei 
tarybinis jaunimas įrodė ne-

s Lenino Komunis- 
nimo Sąjungos bū- 
pirmojo Lietuvos 

! komjauniįno suvažiavimo de- 
uozas Greifenber- 
šistų sušaudytas

irių. Tai

legatas J 
gėris, fa
1962 metais, Tarybų Sąjun
gos Didvyriai Marytė Melni- 
kaitė, Alfonsas Čeponis, Juo
zas Aleksoms, Hubertas Bo- 

• rise, Viktoras Jacenevičius, 
I buvę Didžiajame Tėvynės 
j kare, pokario aktyvistai, 
j sunkiomis klasių kovos sąly- 
| gomis kūrę naują gyvenimą, 
j spartuoliškų komjaunimo

Feliksas Baltušis- 
Žemaitis

Lapkričio 30-ąją sukako 80 
metų, kai gimė (1897 m.) 
Feliksas Baltušis-Žemaitis, 
revoliucinio judėjimo Lietu
voje dalyvis, karinis veikė
jas.

Taikaus darbo žygdarbiais 
dabar rašomi šlovingi kom
jaunimo puslapiai. Jubilieji
niais Spalio metais Tarybų 

* Lietuvoje našiai ir kokybiš- 
! kai dirba 2600 komjaunimo ir 
i jaunimo kolektyvų, 350 pui- 
I kios kokybės brigadų. 21 
tūkstantis 
nų iki Spal 

i dvejų deši 
i metų gamybinius planus. 
Daug naujii vardų pagarsino 
sudėtingomis gamtinėmis są
lygomis vykusi šiemetinė ja
vapjūtė. Da 
“Garbės že 
komjaunimu Pasvalio rajono 
komiteto na 
lūkio komb

vaikinų ir mergi- 
io šventės įvykdė 
mtojo penkmečio

įrgana nesukliudė 
nklo” ordininkui,

mų, kurių ekonominis efek- j 
tas siekia 10 milijonų rublių.

| Tarybų Lietuva—aukštos |
I kultūros kraštas. Daugelis 
i žymiausių meno ir literatū- į 
ros meistrų yra išėję kom
jaunimo mokyklą. Jie dažni ■ 
kūrybinio jaunimo stovyklų, 
susitikimų, disputų dalyviai, 
tikri jaunųjų globotojai ir, 
kas žino, gal netrukus šalia 
Leonino premijos laureatų 
Eduardo Mieželaičio ir Gedi
mino Jokūbonio pavardžių 

i bus minimos ir jų globotinių 
pavardės. Mes džiaugiamės 
gražiomis jaunimo pergalė
mis tarptautiniuose ir sąjun
giniuose konkursuose, kurias 
laimėjo solistės Aušra Sta
siūnaitė ir Vitalija Siškaitė, 
M. K. Čiurlionio meno moky- i 
klos styginis orkestras, ar
chitektai Gediminas Baravy
kas ir Česlovas Mazūras, dai
lininkai Stasys Kuzma ir Ro
mas Dalinkevičius . . .

Šiuo metu respublikos i 
komjaunimo organizacija i 
ruošiasi Lenino komjaunimo 
šešiasdešimtmečiui, 
bus švenčiamas 1978 
rudenį ir Lietuvos 
XIX suvažiavimui.

VI. Vitkevičius 
Lietuvos Lenino 

Komunistinės Jaunimo
Sąjungos Centro Komiteto 

sekretorius

kuris 
metų 

LKJS

riui, Pušaloto ko- 
linininkui Pranui
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Lankytojai susipažįsta su Upytės linų muziejaus ekspozici
ja. M. Baranausko nuotrauka

F. Baltušis-Žemaitis buvo 
pirmojo pasaulinio karo daly
vis, praporščikas. 1918 m. jis 
įstojo savanoriu į Raudonąją 
armiją. Vadovavo partizanų 
būriui, vėliau pulkui. 1918 
m. įstojo į TSKP.

Atsųstas nelegaliam dar
bui į Lietuvą, 1919 m. jis 
vadovavo vokiškųjų okupan
tų įgulos nuginklavimui ir 
padėjo įtvirtinti Tarybų val
džią Šiauliuose. Netrukus 
karinis būrys išaugo į Raudo
nąją armijos lietuvišką že
maičių pulką, kurio vadu ka
reiviai išrinko F. Baltušį-Že- 
maitį.

Pasmaugus Tarybų valdžią 
Lietuvoje, jis pasitraukė į 
Tarybų Rusiją ir dalyvavo 
kovose prieš kontrrevoliuci- 
jos jėgas pilietinio karo fron
tuose, buvo pulko vadu, bri
gados ir divizijos štabo virši
ninku.

Baigęs karo akademiją, F J 
Baltušis-Žemaitis dirbo va
dovaujantį darbą Raudono
sios arijos dalyse. 1935-1940 
metais jis dėsto V. Frunzės I 
karo akademijoje, jam buvo j 
suteiktas karo mokslų kandi- | 
dato laipsnis, docento var
das.

1940 m. Baltušis ėjo Lietu
vos liaudies kariuomenės va
do pareigas, Didžiojo Tėvy
nės karo metais buvo pir
muoju Raudonosios armijos 
16-osios Lietuviškosios divi
zijos vadu, vadovavo tai divi
zijai Oriolo fronte.

1934-1954 m. F. Baltušis- 
Žemaitis dirbo dėstytoju 
Maskvoje, K. Vorošilovo ka
ro akademijoje.

Mirė F. Baltušis-Žemaitisj 
1957 metais.

Parengė Kazys Laukys

Panevėžio linų muziejuje
Antrąją jaunystę pergyve-: 

na senas vėjo malūnas, pa- j 
statytas beveik prieš 90 me
tų. Panevėžio rajono Upytės' 
lininkystės bandymų sto
ties kolektyvo rūpesčiu jis 
restauruotas ir paverstas Ii-I Palyginti 
nų muziejumi.

Gausi ekspozicija supažin
dina lankytojus su linų augi
nimo Lietuvoje istorija. Nuo

duose—senoviški įrankiai li
nams apdoroti, rateliai jiems 
verpti, audimo staklės.

Atskira ekspozicija pasa
koja apie Tarybų Lietuvos 
linų augintojų laimėjimus.

su prieškariniais
metais hektaro derlingumas 
padidėjo dvigubai—dabar jis 
duoda beveik ket uris centne
rius linų pluošto, To pasiekti 

seno garsėjo lietuvaičių aus-| padėjo aukšta žemdirbystės
tos lininės juostos, rank- kultūra, laukų melioravimas, 
šluosčiai, staltiesės, tautiški platus technikos panaudoji- 
drabužiai. Muziejaus sten-| mas.

Belgradas. — Jugoslavijos 
ildžia paskelbė amnestiją 

, kurie buvo 
nubausti kalėjimu už prieš-

V<l

Sopai prikulti daugiau kaip ^18 kaliniams, 
1000 tonų grūdų. Šilalės ra- n"baust.i knlpii 
jone geriausiu kombaininku valdišką veiklą, 
buvo pripaž 
čiurino kolų!
rius, taip pat “Garbės ženk
lo” ordininkas Kostas Kaz
lauskas, 
pagarsėjo

1000 tonų grūdų. Šilalės ra-

Intas jaunas Mi- 
kio mechanizato-

Šalčininkų rajone
‘Tljičiaus priesa-

kų” kolūkio jaunasis kombai
nininkas Janas Rusas. Argi 
visus suminėsi . . .

Komjaunimas — tai milži
niška darbščių rankų, karštų 
širdžių merginų ir vaikinų 

skverbiasi perarmija.
tūkstantmetė taigą BAM-o 
tiesėjų būriuose, jos nebau
gina retas aukštikalnių oras 

busimosios Nureko 
Ignalinoje, ežerų ir 

oje, ji stato ato-

prie 
HES. 
miškų karalij 
minę eletrinę

Komjaunimas—tai aktyvi, 
turinti tvirtą 
ciją tarybiniu jaunimo dalis. 
Jo iniciatyvus—viso tarybi
nio jaunimo ^alia. 310 tūks- 

Lietuvos vai
kinų ir merginų Spalio gar
bei stojo spartuoliško 60-ties 
savaičių darbo sargybon. Už

gyvenimo pozi-

tančių

ti Lenino kom-

KAPITALISTINIO PASAULIO GRIMASOS

GAISRAI PAGAL UŽSAKYMĄ
LIETUVIO ŽURNALISTO PASTABOS IŠ MUSU AMERIKINIO GYVENIMO

teisę pasirašy
jaunimo raportą TSKP Cen
tro Komitetai kovojo visa 
respublikos komjaunimo or
ganizacija.

Jaunimo spartuoliško dar
bo vaisiai akiėaizdūs. Respu
blikos komjaunimo organiza
cija didžiuojasi Kauno radijo 
gamyklos radijo' aparatūros 
derintoju, jai
Romualdu Paškausku, 
įvykdžiusiu pu 
mečio metų gai

nu komunistu 
jau 

ispenktų penk- 
mybinę užduo-
melioratoriumi 

Dalinkevičiumi, 
darbo kalendoriuje atvertu

os, geriausia 
re iš Vilniaus 
storano Laima

tį, trakiečiu
Vytautu

siu 1980 me 
šalyje kondite 
“Dainavos” re
Zimblyte, sąjunginio jaunųjų 
verpėjų konkurso nugalėtoja 
iš Klaipėdos “Trinyčiu” kom
binato Laima Zigmantiene. 
Busimieji liaudies ūkio spe
cialistai—8 tūkstančiai stu-
dentų—statybiniuose būriuo
se šią vasarą 
respublikos st 
už 12,7 milijon

Drąsiai imasi fundamenta
lių tyrinėjimų 
blikos mokslin 
darni nuošaly, 
kurias kuo greičiau išspręsti

atliko šalies ir 
atybose darbų 
o rublių.

jaunieji respu- 
inkai, nepalik- 
je problemų,

reikalauja liaudies ūkis. Ju
biliejiniais metais jauni 
mokslininkai, technikai, dar-

Į Amerikos didmiesčių gy
venimo simfoniją labai daž
nai įsilieja gaisrininkų maši
nų kauksmas. Gražios tos 
mašinos—raudonos, blizgan
čios, aplipusios šauniais šal
muotais ir ūsuotais vyrais, ir 
nežiūrint dydžio, nepaprastai 
mikliai nardo perpildytų gat
vių labirintuose. Pasigirdus 
gaisrinės sirenos kauksmui, 
visos kitos mašinos skubiai 
traukiasi iš kelio, jei reikia— 
lipa ant šaligatvių: kažkur 
vėl pleška daugiaaukštis na
mas, pro langus šokinėja 
žmonės.

Sudegusių namų griaučių 
Amerikos didmiesčiuose tik
rai labai daug. Kai kur, pa
vyzdžiui, New Yorko Bronxo 
rajone, kurį neseniai apžiūri
nėjo prezidentas J. Carter, 
išdegę namai tiesiog dažniau 
pasitaiko už sveikus. Kodėl?

Vienas populiariausių atsa
kymų—šalies miestų senuo
siuose rajonuose daug blogai 
prižiūrimų, apgriuvusių na
mų. Ten gyvena seni žmo
nės, kurie jau nebegali atsar
giai elgtis su ugnimi. Be to, 
pasitaiko daug vandalizmo— 
kai padegama grynai chuli
ganiškais tikslais.

Tačiau tai ne visi atsaky
mai. Gaisrinių mašinų kauks
mas kai kam neša ir nemažą 
pelną, tai tam tikra biznio 
industrija. Vertelgos, bran
giai apdraudę senas lūšnas, 
jas sudegina, gaudami drau
dimo mokestį, o kartais dar 
ir lėšas namui atstatyti.

Šis biznis nėra toks pa
prastas, kaip gali pasirodyti. 
Pats namo savininkas neis 
padeginėti namo—reikia 
samdyti arba profesionalų 
specialistą, arba tiesiog val
katą, paauglį. Reikia duoti 
kyšį gaisrinės inspektoriui, 
draudimo atstovui. Žodžiu, 
kaip ir visur čia, reikalingas 
amerikoniškas užmojis.

Tokį užmojį—didžiausią vi
soje modernių laikų Ameri
kos istorijoje—parodė Bosto-

bininkai pateikė 24 tūkstan- no vertelgos: suimti 22 žmo- 
čius racionalizacinių pasiūly-1 nės, ieškoma vienuolikos ki-

tų. Kaltinimai labai įvairūs: 
pradedant kyšiais, baigiant 
žmogžudystėmis. Mat tyčia 
padegus namus, mieste žuvo 
trys žmonės, šimtai sužalota. 
Kaip visada būna panašiu 
metu, kentėjo patys vargin
gieji—juk namuose, kuriuos 
verta sudeginti dėl draudimo 
mokesčio, dažniausiai gyve
na tik gaunantys pašalpas, 
vieniši, paliegę.

Tiek Bostone, tiek New 
Yorke ar kur kitur, tokių 
namų gyventojai retai pajė
gia išgelbėti savo skurdų 
turtą, o dažnai—ir patys išsi
gelbėti. Visa tai labai mažai 
rūpi tiems, kurie iš gaisrinių 
mašinų kauksmo daro pini
gus. Bostone taip “padaryta” 
virš šešių milijonų dolerių: 
tiek pelnė padegėjai.

Si nusikaltimų sistema tik
rai puikiai organizuota. Mili
jonieriumi staiga tapo finan
sininkas, buvęs Bostono bir
žos narys Ch. Fiopetrikas. 
Staiga praturtėjo gaisrinės 
kapitonas D. Fodergilas, bu
vęs savotišku tarpininku 
tarp draudimo bendrovių iri 
“nukentėjusių,” D. de Furja|

j —gaisrų departamento de
tektyvas ir panašus asme
nys.

Anksčiau panašiose bylose 
atsakovais būdavo tik smul
kus nusikaltėliai - tiesiogi
niai padegėjai.

— Vienas liūdniausių šioje 
istorijoje aspektu lai žmo
nių kategorija, kuri čia įvel
ta,— pasakė generalinis Mas
sachusetts valstijos prokuro
ras F. Belotis. -Jie—visi ta
riamai gerbiami žmonės—ju
ristai, įstatymo atstovai . . . 
Bostono “schema” buvo tra
dicinė: vertelgos pirkdavo 
lūšnynus, jų draugai draudi
mo įstaigose padėdavo juos 
pelningai apdrausti, gaisri
nės departamento atstovai 
nerasdavo “nieko įtartino” 
gaisravietėje.

Kai Amerikos didmiesčių 
gatvėse kaukia raudonos di
džiulės mašinos, nekaip retai 
jos vieniems veža skausmą ir 
nelaimę, kit iems — t iesiog 
pelną.

Jonas Lukoševičius 
New Y orkas

Iš dienraščio "Tiesa”

Vilniaus ir Kauno parodose susilaukė puikaus įvertinimo 
jauno talentingo menininko A. Stiško paveikslas "Kovų 
veteranai.” Jame iš kairės rašytojas A. Liepsnoms, buvę 
pagrindininkai —P. Trofimovas, O. Demskytė, A. Šimanas.

i
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60 M. SUKAKTIS VILNIUJE
JUSTAS PALECKIS

VILNIUS. Maisto krautuvė “Sigutė” Čiurlionio gatvėje.

Kažkaip ir nepastebėjau, 
kaip praėjo ištisas mėnuo nuo 
mano paskutinio Jums laiško. 
Bet tai buvo toks aktyvus ir 
audringas laikas, susijęs su 
Didžiosios Spalio revoliucijos 
šventėmis. Ryšium su Spalio 
60-mečio sukaktuvėmis įvyko 
ne tiktai oficialios iškilmės 
sąjunginiu ir respublikiniu 
mastu, bet ir kiekviena vi
suomeninė organizacija, įmo
nė, įstaiga, kolūkis jas rengė. 
Tad sunku buvo atsiginti nuo 
prašiusių mane padalyvauti 
ir pakalbėti tuose šventiniuo
se susirinkimuose bei pobū
viuose. Teko kalbėti ir gamy
klų susirinkimuose, ir preky
bos tarnautojų vakaronėje, ir 
Pedagoginių tyrimų institu
te, ir Komunalinio ūkio mi
nisterijoje, ir Vilniaus uni
versiteto literatūros bei filo
logijos katedrų susirinkime ir 
konservatorijoje, ir kitur.

Malonu buvo stebėti didin
gąją manifestaciją, kuri lap
kričio 7 d. vyko Vilniaus 
gatvėmis pro vyriausybinę ir 
svečių tribūnas. Tai buvo 
šimtai tūkstančių džiūgaujan
čių darbininkų, moksleivių, 
studentų, tarnautojų, meno 
ir mokslo darbuotojų kolo
nos, kurios apie 2 valandas 
nepertraukiama srove plaukė 
Lenino prospektu. Juk dabar 
Vilniuje vien darbininkų yra 
apie 105 tūkstančiai, apie 
30,000 studentų. O grįžę na
mon dar ilgai sekėme televi
zoriuose milijonus žmonių, 
demonstruojančius darbo 
žmonių vienybę, tarybinės 
visaliaudiškos valstybės vie
nybę ir jėgą. Tai buvo trans
liacijos ne tiktai iš Maskvos, 
bet ir iš visų sąjunginių res
publikų sostinių.

Kaip tik tos šventės dieną 
turėjome pas mus mielus sve
čius—Nelie ir Paulių Ventus, 
kurie jau geroką laiką viešėjo 
Lietuvoje, ir dar ligšiol tebė
ra Druskininkuose. Su jais 
prisiminėme Jus visus, mieli 
Draugai, ir daugelį pažįsta
mų, su kuriais teko susitikti 
Lietuvoje arba man trumpai 
pabuvus pas Jus.

Paskutinėmis dienomis te
ko gerokai padirbėti mūsų 
Taikos gynimo komiteto va
dovybei, nes ruošėmės savo 
iškilmingam plenumui, skir
tam Didžiojo Spalio 60-me- 
čiui, o taip pat ketvirčiui 
amžiaus komiteto veiklos.

Plenumas įvyko lapkričio 17 
d. Meno darbuotojų rūmuo
se, kurie seniau buvo Rusijos 
gubernatorių, vėliau lenkų 
vojevodų rezidencija, o dabar 
tarnauja Lietuvos menui ir 
visuomenei. Pilnoje dalyvių 
ir svečių salėje buvo daug 
žinomų meno ir mokslo bei 
švietimo veikėjų, gamyklų 
darbo pirmūnų, visų Lietu
vos rajonų atstovų. Atvyko ir 
įvairių religijų atstovų, daly
vaujančių taikos judėjime. 
Prezidiume buvo net trys 
vyskupai—katalikų vyskupas 
L. Povilonis, pravoslavų Vil
niaus ir Lietuvos vyskupas 
Germanas, evangelikų vys
kupas J. Kalvanas. Be jų 
dalyvavo dar Panevėžio vys
kupas Kriščiūnas, dvasiško
sios seminarijos rektorius 
prof. Dr. V. Butkus, rusų 
sentikių vyriausias šventikas 
Jegorovas.

Plenume man teko padary
ti pranešimą apie Spalio re
voliucijos 60-metį ir taikos 
šalininkų judėjimą, kuriam 
įspūdingą pradžią davė Leni
no parašytasis Taikos dekre
tas, buvusi pirmuoju Tarybi
nės valstybės įstatyminiu ak
tu, apie kovą už taiką šiuo 
momentu, apie Tarybų Lietu
vos taikos gynimo komiteto 
veiklą. Paskui sekė pasisaky
mai, kurių eilę pradėjo poe
tas V. Reimeris, paskaitęs 
eilėraštį taikos tema. Paskui 
P. Dobrovolskis apžvelgė 
Taikos fondo Lietuvos komi
sijos veiklą. Generolas V. 
Karvelis kalbėjo buvusių Tė
vynės karo dalyvių vardu. 
Prof. Dr. V. Butkus pažymė
jo, kad katalikų bažnyčia išti
kimai vykdo popiežiaus Jono 
XXIII nustatytąją taikos gy
nimo poziciją, atvaizdavo 
kaip žmonija kenčia nuo mil
žiniškųjų karo išlaidų, kurias 
galėtų panaudoti naudinges- 
niems tikslams.

Kaipo vyriausybės atstovė 
kalbėjo respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo pirmininko pavaduotoja 
L. Diržinskaitė, apibūdinusi 
nuoseklią Tarybų Sąjungos 
vykdomą taikos politiką, o 
taip pat respublikos laimėji
mus taikingame darbe. Apie 
masinio naikinimo ginklo didį 
pavojų pasisakė Biochemijos 
instituto direktorė akademi
ke L. Mažylytė-Rasteikienė. 
Dar kalbas pasakė vyskupas

Germanas, studentas Mure- 
nas, Baisogalos eksperimen
tinio ūkio valdytojas J. No
reika, Panevėžio darbininkų ' 
atstovas A. Petrauskas, už
sienio reikalų ministro pava
duotojas J. Grigutis, apžvel
gęs tarptautinės politikos 
klausimus. Liaudies artistas 
N. Trusovas paskaitė E. Mie
želaičio ir K. Simonovo eilė
raščius apie taiką.

Plenumas priėmė rezoliuci
ją, kurioje pareikštas pritari
mas Tarybinės vyriausybės 
taikos politikai ir pasiryžimas 
visomis pastangomis prisidė
ti prie taikos, tautų saugumo 
politikos įgyvendinimo.

Pažymėjau pranešime ir 
Amerikos lietuvių pažangiųjų 
darbuotojų veiklą taikos la
bui bei jų atsilankymus Lie
tuvoje.

Metai po metų bėga ir 
mainos . . . Štai jau žiema 
priartėjo, o greit ir šių mete
lių pabaiga. Linkiu Jums vi
siems sveikatos ir gerovės 
Naujųjų Metų belaukiant.

Justas Paleckis
Vilnius, 

1977.XI.20.

Įvairios žinios
IR PARYŽIUJE SPALIO 
REVOLIUCIJOS 
MINĖJIMAS

Paryžius, XI. 21. (TASS- 
ELTA). Paryžiaus salėje 
“Plejel” įvyko iškilmingas su
sirinkimas, skirtas Didžiosios 
Spalio socialistinės revoliuci
jos 60-osioms metinėms.

Pradėdamas susirinkimą, 
Prancūzijos ir Tarybų Sąjun
gos draugijos prezidentas 
vykdytojas Gi Desonas pa
reiškė, kad Spalio revoliucija 
buvo galingas impulsas visos 
žmonijos raidai. Darydamas 
pranešimą, draugijos prezi
dentų tarybos narys, buvęs 
aviacijos pulko “Normandi
ja—Nemunas” vadas, tarp
tautinės Lenino premijos “Už 
taikos stiprinimą tautų tarpe 
laureatas, generolas Pjeras 
Pujadas pažymėjo, kad 1917 
metų revoliucijos dėka kadai
se atsilikusi Rusija per trum
pą istorijos laikotarpį tapo 
labai išsivysčiusia šiuolaikine 
valstybe. Jis nurodė, kad 
draugiški Prancūzijos ir Ta
rybų Sąjungos santykiai turi 
didžiulę reikšmę, užtikrinant 
saugumą Europoje, stipri
nant taiką visame pasaulyje.

“BALTKALNIERIŲ” 
DARBININKŲ STREIKAS

New Haven, Conn. — Yale 
universiteto viršininkai sako, 
kad jie negali patenkinti 
streikuojančių taip vadinamų 
“baltkalnierių” darbininkų 
reikalavimo pakelti jiems al
gas 8 procentais. Streikuoja 
1,400 darbininkų. Jiems va
dovauja Universitetų Darbi
ninkų Federacijos lokalas 35- 
tas. Dabartinė vidutinė šių 
darbininkų alga yra $4.41 
per valandą. Unija skundžia
si, kad universiteto galvos 
nenori su unija nė tartis.

MOKYTOJAMS 
NEREIKĖS EITI 
KALĖJIMAN

Atlantic City, N. J.—Už 
nepaklausymą teisimo įsaky
mo mesti streikavus ir grįžti 
į darbą, net 104 mokytojai 
bei jų sekretoriai buvo nu
bausti septynių dienų kalėji
mu. Bet dabar New Jersey 
valstijos gubernatorius 
Byrne patvarkė, kad jiems 
nereikės sėdėti už grotų. 
Girdi, tegu geriau šie žmo
nės pašvęs tas kelias dienas 
vaikų mokymui ir prižiūrėji
mui. Gubernatoriaus nuo
sprendis labai protingas.

Philadelphia, — Praeitą 
pirmadienį West Philadelphi- 
joje 10 vagonų traukinys nu
sirito nuo bėgių ir kilo didelis 
gaisras. Du šimtai gyventojų 
turėjo laikinai apleisti savo 
namus.

“LAISVĖS” REIKALAI
VAJUS PRASIDĖJO RUGSĖJO 1 D.

IR BAIGSIS LAPKRIČIO 30 D.
Ši ataskaita įima pasiekusius laiškus nuo lapkričio 9 d. iki

lapkričio 21 d. pabaigos.
Kontestantų stovis 

Punktai
Miami, Fla.—V. Bovinas ir N. lešmantienė.................. 5913
P. Alekna—LLD 45 kp., St. Petersburg, Fla.................5510
Montreal, Canada—vajininkai......................................... 5223
Connecticut vajininkai....................................................... 5087
New Yorkas—N. Ventienė ir A. Mitchell...................... 4486
Toronto, Ont., Canada..................................................... 4291
Detroit, Mich.—Stefanija Masytė....................................4134
LLD 153 ir 198 kuopos, San Francisco—Oakland, Cal.,

V. Taraskienė ir V. Sutkienė....................................2446
Worcester, Mass.—J. Petkūnas......................................1586
C. Ustupas—Brockton, Mass............................................ 1352
Binghamton, N.Y...............................................................1238
A. Račkauskienė ir M. Sametis—Haverhill, Mass. . . .1178
M. Uždavinis—Norwood, Mass........................................ 1176
Vancouver, B. C., Canada................................................1084
E. Repšienė—So. Boston, Mass....................................... 1028
London, Ont., Canada......................................................... 736
Eva Kralikauskas—Lawrence, Mass................................. 638
Windsor, Ont., Canada....................................................... 628
Thunder Bay, Ont., Canada............................................... 575
J. Brazdžius—Sudbury, Ont., Canada............. ................386
Philadelphia, Pa,.........  372
A. Shupetris—Exeter, N. H...............................................352
F. Shimkienė—Kearny, N.J.............................................. 330
N. Dudonis—Chester, Pa....................................................324
Winnipeg, Man., Canada—F. Steponavičienė................ 310
Rochester, N. Y....................................................................288
A. Bernat—Los Angeles, Cal............................................. 228
P. Cesnikienė—New Kensington, Pa.................................170
Pittsburgh, Pa.—J. K. Mažukna ......................................160
Raymond Stakėnas—Scottville, Mich................................100

* * *
Per šį laikotarpį gavome 24 naujus skaitytojus. Stefanija 

Masytė iš Detroit, Mich., prisiuntė 8; Povilas Alekna iš St. 
Petersburg, Fla. prisiuntė 4; po 2 prisiuntė P. Kisielienė 
iš Montreal, Que., Canada; Natalija lešmantienė iš Miami, 
Fla., ir Antanas Globičius iš Wilkes Barre, Pa.; po 1 
prisiuntė L. Butkevičienė iš Hartford, Conn.; Bronė 
Ostopuk iš Newark, N. J.; C. Wilkas iš Maspeth, N. Y.; P. 
Daugėla iš Willowdale, Ont., Canada; Mrs. C. Youdis iš 
Naples, Fla., ir V. Taraškienė iš San Leandro, Cal. 
Dėkojame.

Į fondą aukų gavome:
Laisvės koncerte (lapkričio 13) aukos—vardai tilpo 

lapkričio 18 “L”.................................. $879.00
Jim ir Helen Umaras, Detroit, Mich., per S. Masytę 100.00 
Teofilė ir Stefanija Masis, St. Clair Shores, Mich. . . 100.00 
John Krapovicky, Auburn, Me.....................................100.00
V. Sutkienė, San Francisco, Cal., prisiminimui vyro

Benedikto 10 m. mirties sukakties................. 100.00
Juozas Čelkis, Ft. Lauderdale, Fla., proga jo 90 m.

gimimo sukakties, per V. Boviną...................... 90.00
Juozas Bakšys, Gulfport, Fla., proga jo 82 m. gimi

mo sukakties, per P. Alekną..............................82.00
Iš Spaudos naudai parengimo lapkričio 13, Fort

Lauderdale, Fla., per N. lešmantienę............. 76.50
J. J. Daujotas, Benld, Illinois..........................................50.00
J. Raulušaitis, Worcester, Mass., per J. Petkūną . . . .50.00 
Paul Daugėla, Willowdale, Ont., Canada...................... 50.00
Chas, ir Nelly Tamašiūnas, per N. lešmantienę..........45.00
J. Klimavičia, Detroit, Mich., per S. Masytę............. 30.00
Nellie ir Edmund Shumbris, Bayside, N. Y...................25.00
Mikolas Bartkus, Benld, Ill., per J. Daujotą............... 25.00
P. Gavin, Tillsonburg, Ont., Canada..............................25.00
S. Yurevich, Fort Lauderdale, Florida, per N. leš

mantienę .................................................. 25.00
Suzanna Kazokytė Jones, Frackville, Pa....................... 25.00
William Karlan, Jensen Beach, Fla.................20.00 
V. Bareišis, New Westminster, B. C., Canada............ 20.00
Theo. Kaeser, Brentwood, L. L, N. Y........................... 20.00
M. Janušienė, Montreal, Quebec, Canada, per P.

ienę

Kolynchuk, per N. lešmantienę......................................10.00
John Thomson, Miami, Fla., per N. lešmantienę....... 10.00
Kazimera Chereskienė, Brockton, Massachusetts,

per C. Ustupą........................................................ 9.00
S. Rakštys, Fruitland, Ont., Canada ..............................8.00
Charles Biron, North Easton, Mass., per C. Ustupą . . .7.00 
Ona Malinauskienė, Roselle Park, New Jersey, per

B. Makutėnienę.....................................................5.00
B. Makutėnienė, Roselle Park, N.J.................................5.00
Walter Lyles, Sr., Murrysville, Pa.................................. 5.00
George Nausėda, Detroit, Mich., per S. Masytę......... 5.00
Benis Saukus, Brockton, Mass., per C. Ustupą........... 5.00
Valerija Bartkus, Brockton, Mass., per C. Ustupą . . . .5.00 
F. Staponavičienė, Winnipeg, Man., Canada ................ 5.00
B. Petronis, London, Ont., Canada, per J. Brogą....... 5.00
B. Kiudulas, Oakville, Conn., per M. Svinkūnienę....... 5.00
Rose Chenkus, W. Hazleton, Pa.......................................5.00
A. Dudonis, Worcester, Mass., per J. Petkūną............5.00
Eva Kralikauskas, Lawrence, Mass................................5.00
Helen Rastenis, Detroit, Mich., per S. Masytę............. 5.00
Anna Banulis, Billerica, Mass.......................................... 5.00
Mary Dobinis, Cambria Heights, N. Y.............................5.00
J. Zdanis, Lethbridge, Alta, Canada, per F. Kazoką. .5.00 
Frank Kazokas, Lethbridge, Alta, Canada....................5.00
P. B., Montreal, Que., Canada, per P. Kisielienę....... 5.00
Rapolas Chulada, North Miami Beach, Florida, per

N. lešmantienę ......................   5.00
John Daugirda, Miami, Fla., per N. lešmantienę......... 5.00
Emily Miller, Miami, Fla.,,per N. lešmantienę............. 5.00
Magdalen Vavicky, per N. lešmantienę.........................5.00
J. S. Bukaitis, per N. lešmantienę................................. 5.00
Beker, per N. lešmantienę..............................................5.00
A. Mikulienė, Montreal, Canada, per P. Kisielienę . . .4.70 
E. Taurazevičiūtė, Verdun, Quebec, Canada, per J.

Urbanavičių.......................................................... 4.50
J. Milaknis, Verdun, Que., Canada, per J. Urbana
vičių......................................................... 4.50
B. Balčiūnas, Montreal, Quebec, Canada, per J. Ur

banavičių ..................... 4.00
I. Veškelis, Montreal, Que., Canada, per J. Urba

navičių...................................................................3.50
J. Braukila, Montreal, Que., Canada, per J. Urba

navičių ...................................................................3.00
R. Karalevitz, Verdun, Que., Canada, per J. Urba

navičių ......................................................3.00
W. Kazokas, Lethbridge, Alta, Canada, per F.

Kazoką. . .......................................  3.00
Anna Gritz, Cambridge, Mass.......................................... 3.00
V. Krupauskas, Verdun, Que., Canada, per J. Ur

banavičių ................................................................ 2.00
C. Lignugaris, Verdun, Que., Canada, per J. Urba

navičių....................................................................2.00
Penns, Phy. Inc., Lawrence, Mass., per E. Krali-

i kauskienę......................................  2.00
Playslead Pharmacy, Lawrence, Mass., per E. Kra-

likauskienę ................................. 2.00
Meth. Mass., per E. Kralikauskienę............................... 2.00
Rygel, per N. lešmantienę...............................................2.00
Kapytuk, perN. lešmantienę........................................ 2.00
Kisel, per N. lešmantienę.................................................2.00
M. L., Montreal, Canada, per P. Kisielienę...................1.69
P. Kuosa, London, Ont., Canada, per J. Brogą............ 1.00
J. Balsys, Verdun, Que., Canada, per J. Urbąnavi-

čių............................................................................ 1.00
J. Jurkštas, Verdun, Que., Canada, per J. Urbana, 

vičių........................................................... 1.00
J. Venckus, Montreal, Que., Canada, per J. Urba

navičių ...................................................... 1.00
Viola’s Beauty Salon, Lawrence, Mass., per E. Kra

likauskienę ................................................1.00
M. Chekaitienė, Montreal, Canada, per P. Kisielienę . .1.00 
Kawol, per N. lešmantienę............................................... 1.00
Mohilowski, per N. lešmantienę......................................1.00
Fowchak, per N. lešmantienę......................................... 1.00
Dekanty, per N. lešmantienę........................................... 1.00

* * *
Viso dabar skelbiamų aukų gavome $2,507.89. Pridėjus 

pirmiau skelbtų aukų į fondą, iki lapkričio 21 d. pabaigos, 
įplaukė $12,751.79.

* * *
Širdingai dėkojame visiems.

ADMINISTRACIJA

Kisiel
Tony Stankeyicius, New Westminster, B. C., Canada, 

per V

20.00

. Bareišį................................................  18.00
Joe Brūzga, Ųethbridge, Alberta, Canada................... 16.00
Anna Stakėnas, Brandon, Fla., per P. Alekną........... 16.00
Mylda ir Walter Žukas, Gulfport, Fla., per P. Alekną 15.00 
Valeria Samulis, Chicago, Ill.......................................
A. Žolynas, Reisterstown, Md...................................
M. Martus, Verdun, Quebec, Canada per J. Urba-

naviči 
C. Meškėnas, 
S. Družas, Norwood, Mass............
Antose Mathps, So. Boston, Mass. 
J. Yankus, N 
LLD 54 kp., Elizabeth, N. J., per B. Makutėnienę . . . 10.00 
P. Vainonis, Cranford, N. J., per B. Makutėnienę.. . .10.00 
Antanas Zaza 
Amelia Kazėpas, Johnson City, N. Y. 
Frank Bunku 
Robert ir He

per P. 
V. Bukšnienė 
Draugas, Wi

Staponavičienę.....................................
Albert Vizbar as, Blairmore, Alberta, Canada 
V. Strazevičius, Toronto, Ont., Canada........
J. ir A. Yla, Willowdale, Ont., Canada..........
J. Vaitonis, \yaterbury, Conn., per M. Svinkūnienę . .10.00 
Anna Žutaut, 
P. Birštonas, 
Senas Detroitietis, per S. Masytę .. . 
A. Paukštienei, Fort Lauderdale, Fla 
Paul Skuja, B 
Joseph Paukš
Charles Aimant, Hollywood, Fla., per N. lešmantienę 10.00

ų..................... .............
So. Ozone Park, N. Y

Cape May, N. J.

s, Ronkonkoma, N. Y.

15.00
13.00

12.50
10.00
10.00
10.00
10.00

10.00
10.00

s, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną . .10.00 
en Feiferiai, St. Petersburg, Florida,
Alekną....................................................... 10.00

, Brooklyn, N. Y............... ..........................10.00
nnipeg, Manitoba, Canada, per F.

10.00
10.00
10.00
10.00

Thomaston, Conn., per M. Svinkūnienę 10.00
Chicago, Ill................................................. 10.00

10.00
10.00

othwell, Ont., Canada..............................10.00
taitis, Miami, Fla., per N. lešmantienę .10.00

Povilas Pakarklis
Lapkričio 23-ąją sukako 75 

metai, kai gimė (1902 m.) 
Povilas Pakarklis, lietuvių 
mokslininkas —istorikas ir 
teisininkas.

P. Pakarklis studijavo isto
riją, teisę Kauno universite
te, vėliau klausė paskaitų 
Karaliaučiaus ir Miuncheno 
universitetuose.

1927-1930 metais jis—Tau
ragės ir Panevėžio mokytojų 
seminarijų dėstytojas. Po to 
—dirbo teismo įstaigose.

1940 m. P. Pakarklis— 
Liaudies vyriausybės teisin
gumo ministras, vėliau tei
singumo liaudies komisaras, 
išrinktas Liaudies seimo at
stovu.

Karo metais P. Pakarklis 
dirbo šalies aukštosiose mo
kyklose. Nuo 1943 m. jis— 
profesorius.

1944 m. P. Pakarklis pra
dėjo dirbti Vilniaus universi
teto baudžiamosios teisės ir 
baudžiamojo proceso kated
ros vedėju. 1946-1948 metais 
jis—Istorijos instituto direk 
torius. P. Pakarklis buvo iš

rinktas Lietuvos TSR Moks
lų akademijos nariu kores
pondentu, jam buvo suteik
tas teisės daktaro laipsnis.

P. Pakarklis savo darbuose 
kritikavo pseudomokslines 
teorijas, reikalingas germa- 
nizatoriams. Pirmaisiais po
kario metais jis organizavo 
svarbias archeografines 
paieškas, surado K. Donelai
čio rankraščius ir kt.

Svarbiausia P. Pakarklio 
mokslinių darbų problemati
ka—lietuvių kova su kry
žiuočiais.

Mirė Povilas Pakarklis 
1955 m. Vilniuje.
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KANADOS ŽINIOS Svečiai iš Lietuvos
i

Toronto. — 15 ir 16 lapkri- 1
TRUMPAI APIE VISKĄ Žinios iš Lietuvos

Gražiai Paminėjo Sukaktį
Toronto. — Lapkričio 19 

buvo labai puikus banketas 
Toronto Lietuvių Sūnų ir 
Dukterų Klubo svetainėj. Tai 
buvo paminėjimas Sūnų ir 
Dukterų Kanados Lietuvių 
Savitarpinės Pašalpos Drau
gijos 65 metų sukaktuvių nuo 
įsisteigimo. Prie to, buvo ir 
atidarymas atnaujintos sve
tainės. Žmonių su svečiais ir 
darbininkais buvo virš 200. 
Pažymėtina, kad buvo nema
žai jaunesniosios kartos.

Svečių tarpe buvo Miss 
Catharine Dowdall ir Mr. Jim 
Dahl iš New Horizons Pro
gram įstaigos. Honourable 
John MacBeth, Solicitor Ge
neral of Ontario, su žmona ir 
dviem dukterim. Advokatas 
Wm. Kellermann, jo viešnia 
iš Vakarų Vokietijos Mrs. 
Steiner. Mr. MacBeth perda
vė Ontarijos premjero Davi- 
so linkėjimus banketo daly
viams.

Taipgi buvo Prof. Harney, 
Multicultural History Society 
of Ontario prezidentas, su 
savo žmona. Taipgi Mr. 
Kulchmaister ir Mrs. M. 
Kunstler, Prof. Harney assis- 
tentai.

Iš mūsų tautiečių, buvo 
svečių iš Windsoro, Londono, 
Hamiltono, New Lowell, 
Oshawos.

Šeimininkės paruošė labai 
skanią vakarienę, o šeiminin
kai pavaišino kietais ir 
minkštais gėrimais. Vakarie
nę paruošė šios draugės: R. 
Kuktarienė, L Rukienė, A. 
Gudžiauskienė, A. Strolienė, 
A. Guobienė, A. Morkienė, 
A. Poškienė. Joms padėjo A. 
Gudžiauskas.

Prie stalų aptarnavimo dir
bo R. Palamar (Strazevičiū- 
tė), E. Sasnauskaitė, L Paf
fet (Strazevičiūtė), Miss S. 
Paffet ir Miss C. Ella.

Iš vyrų darbavosi šie drau
gai: P. Mockaitis ir P. Pajuo
dis (rūbinėj), A. Ragauskas ir 
A. Paffet (apatiniame bare), 
S. Paberalis ir J. Morkūnas 
(viršutiniame bare), taipgi J.

Milleris, Ch. Morkūnas, M. 
Guoba, P. Daugėla, J. Mor- 
kis, J. Žulys ir S. Kuisis.

Savo produktais prisidėjo 
R. Kuktarienė, A. Gudžiaus- 
kienė, L Paffet, R. Palamar, 
E. Laurusevičienė, M. Pūrie- 
nė ir M. Daugėlienė.

Prie vieno stalo buvo suso
dinti senesnieji draugijos na
riai—A. Morkis, J. Kevėža, 
V. Masienė, A. Pajuodienė. 
Jie ne tik amžiumi vyriausi, 
bet ir ilgiausiai išbuvo drau
gijoje. Taipgi prisiminė ir 
apie Centro Komiteto pirmi
ninką J. Šinkūną ir sekreto
rių Ch. Naruševičių, kurie 
nepriekaištingai rūpinasi 
Draugijos reikalais.

Vakaro vedėjas J. Yla su
pažindino atsilankiusius su 
svečiais, trumpai apibūdino 
Draugijos istoriją, perstatė 
vakaro dalyviams vyresniuo
sius Draugijos narius, padė
kojo šeimininkėms ir visiems 
darbininkams, taipgi visiems 
savanoriams, kurie prisidėjo 
darbu prie svetainės atnauji
nimo. Ant galo padėkojo vi
siems atsilankiusiems ir atsi
prašė tų, kuriems pritrūko 
viršutinėj svetainėj vietos ir 
teko eiti į apatinę.

Po visų ceremonijų buvo 
pašalinti stalai nuo steidžiaus 
ir iš vidurio salės. Puikiam 
orkestrui grojant, vyko gyvi 
šokiai iki 12 valandos nakties.

Tiek daug žmonių esant, be 
abejonės, pasitaikė ir ne
sklandumų, bet reikia už tai 
atleisti rengėjams ir patar
nautojams. Jie stengėsi, kad 
būtų viskas kuo geriausiai.

Kitas Toronto Lietuvių Sū
nų ir Dukterų Klubo parengi
mas bus pabaigoj metų— 
Naujų Metų sutikimas grųo-, 
džio 31. Tai bus irgi šeštadie
nį. Nebus vakarienės, bet 
bus gėrimų, taipgi ir muzika 
šokiams. Klubas kviečia kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti ir 
linksmai užbaigti senus ir 
sutikti naujus metus.

A. Ylienė

MONTREAL, QUE., CANADA

PRISIMENU LIŪDNĄ SUKAKTĮ

Juozas Verbyla
mirė 1975 m. spalio 3 d.

Su liūdnumu prisimenu prabėgusius 2 metus nuo 
mirties mano gyvenimo draugo Juozo.

Ilsėkis ramiai, o aš visuomet Tave geru žodžiu 
minėsiu.

Žmona-VERA VERBYLIENĖ

LONGUEUIL, QUE., CANADA

LIŪDNAS PRISMINIMAS

Alekas Veršinskas
Mirė 1976 m. gruodžio 7 d.

Jau praėjo vieneri ilgesio metai nuo mirties 
mūsų mylimo, kuris taip staigiai mus paliko.

Tu buvai malonus, geros širdies'. Mes kasdieną 
Tavę prisiminame su gailesčiu. Palikai gražų 
prisiminimą mūsų šeimai. Mes Tave visuomet 
prisiminsime su gailesčiu.

ONA, žmona 
Podukra ir jos šeima

WELLAND, ONT., CANADA

LIŪDIME

Juozapo Yatulio
Mano mylimas vyras mirė gegužės 13 d. sulaukęs 

87 metų amžiaus.
Likome: labai liūdinti žmona, du sūnūs, dvi 

dukterys ir 12 anūkėlių.
Visa šeima likome didžiausiame liūdesyje netekę 

mielo vyro, o vaikų tėvo.
MRS. R. YATULIS 

ir šeima

čio Toronte lankėsi nemaža i pabėgo į Jungtines Valstijas 
, kurie išsi- 
idos universi- 
bėgimas pada-

grupė tarybinių turistų, ku- i 500 medikų 
rių tarpe buvo ir trys lietu- mokslino Kan 
viai. Tai Domas Šniukas, žur- ■. tetuose. Jų pa

Nuo 1970 mętų iš Kanados i vimais, tos bus nacionalizuo
jamos. Pirmiausia teko smū
gis asbestos kompanijai. Tas 
paveikė kitas kompanijas ir 
jos tuoj surado pinigų pro-| VVtUVOV. U ų 1*1 JV0 VL4V7J UUU jpilll^l^ V

nalistas; Bronius Kačkus, Pa- ■ rė milijonus dolerių nuostolių dukcijai tęsti be valdžios Pa
nevėžio miesto Vykdomojo i Kanadai. Jų pabėgimo prie- Į galbos. Pulp and Paper Craft 
komiteto pirmininkas; ir Bro-■ žastis—įvedimas veltui gy-1 Co. paskyrė $380 mil, Alcan
nius Aliukonis, LTSR Aukš
čiausios Tarybos deputatas. 
Juos labai gražiai priėmė To
ronto miesto viršininkai, Ka
nados—Tarybų Sąjungos 
Draugystės komitetas.

Svečiai atsilankė ir į Lietu
vių svetainę, kur susitiko su 
būreliu tautiečių.

Kiek anksčiau lankėsi kitas 
būrys tarybinių turistų, ku
rių tarpe buvo du lietuviai. 
Tai solistė Regina Maciūtė ir 
“Tėviškės” Draugijos pirmi
ninko pavaduotojas S. Kri
vickas. Grupėj, be Maciūtės, 
buvo trys kitos solistės ir 
vienas solistas. Ukrainiečiai 
surengė koncertą, kuriame 
jie visi dainavo. Jūsų kores
pondentai pasitaikė laimė bū
ti tame koncerte, išgirsti vi
sus dainininkus ir trumpai 
pasikalbėti su mūsų tautie
čiais. Koresp.

Montreal, Que
MŪSŲ POBŪVIAI
IR BALIAI

Moterų Klubo praeitas su
sirinkimas buvo paverstas į 
gražų koncertą. Pas mus esa
ma tokių puikių dainininkių, 
poečių ir artisčių! Labiausiai 
mus sujaudino Elenos Yurai- 
tienės eilėraštis, pritaikytas 
rudeniui ir mums. O A. Miku- 
lienė išmoko atmintinai ir per 
Sūnų ir Dukterų Draugijos 
balių atsisėdus už stalo mums 
sudainavo.

Kalbant apie mūsų Draugi
jos metinį balių, tai tik reikia 
džiaugtis. Nors Draugija na
rių skaičiumi yra sumažėjus, 
bet jos veikla tebėra' stipri, 
jeigu į balių susirenka ligi 300 
narių ir simpatikų. Tokie pui
kūs ir draugiški žmonės. 
Taip visiems buvo linksma 
prie skanių valgių ir gėrimų, 
muzikos ir dainų!

Žinoma, mūsų Draugijos 
pirmininko žmona Janina Vil
kelienė ir kiti idėjo daug, 
daug darbo į baliaus suruoši
mą, Gaila, kad pirmininkas 
Jonas Vilkelis biskį sirguliuo
ja ir negalėjo su mumis daly
vauti.

Mielas drauguti, pasveik 
greitai, nes esi mums labai 
reikalingas.

Mieli broliai ir sesutės, ne- 
siskirstykime, bet visur būki
me kartu, tai ir mūsų amžius 
bus ilgesnis. P. B. Grandma

Man gaila
Man gaila, kad medžių lapai 

nubyrėjo,
Kad vėjas juos drasko, 

švaisto pašaliais, 
Dar rodos tik vakar žaliavo, 

šlamėjo, 
Ir paukščiai šakose čiulbėjo 

linksmai.

Dabar gamta pakeitė jų 
veidą, 

Lapus tuos žaliuosius 
nutraukia

Ir paukščiai būreliais 
išskrido-apleido, 

Vien tik šalti vėjai tekaukia.

Man gaila, kad gėlės nuvyto, 
nudžiūvo ir

Jau daugiau jos nebežydės,
Kas aki žavėjo, kas taip miela 

buvo,
Vien tik širdies skausmu mus 

palydės.

Man gaila jaunystės, kad taip 
greit prabėgo,

Ir jau sugrįžti niekad
negalės,

Tik junti, kad laikas tau 
išsėmė jėgas

Ir kaip tą lapą nubloškė į šalį.
Elena Yuraitis

as veltui gy- i Co. paskyrė $380 mil, Alcan 
e varžo jiems Aluminum, LTD, $200 mil., 
< nori už žmo- Mil. Canadian Industry $100 
er tą pat laiką mil., General Motor $36 mil., 
o tik 70 medi- i 
aria nemoka-

dymo Kanado. 
laisvę imti, kie 
nių gydymą. P 
Kanadon atvyk 
kų, kurie prL 
mam gydymui

* >:

Įvedus prival 
kalbą Kvibeko 
profesionalai. 
praktikuoti sa 
turi laikyti kvotimus prancū
zų kalbos. F 
kvotimus išlaikė 981, gavo 
pataisas (?) 68 
atvyko daug < 
nierių ir kitok 
lų, kurie nori 
pasitraukiančių. Jų kvotimus 
išlaikė 81 procentas.

* į:

Pagal naują 
mą, Kvibeke s 
tų žmogus ve 
tus, ir vaikau 
mas dantų gyd

SUOMIJOS DARBO 
VIEŠNAGĖ

Vilnius. — Lapkričio 18 ir 
19 dienomis Tarybų Lietuvo
je viešėjo Suomijos darbo 
unijų delegacija, vadovauja
ma Suomijos centrinės prof
sąjungos sekretoriaus Simo 
Elomos.

*
omą prancūzų 

provincijoje, 
kurie nori 

vo profesijas,

irmam kui'se

2. Iš Europos 
daktarų,, inži- 
ių profesiona- 
užimti vietas

*
išleistą įstaty- 
įlaukęs 65 me- 
Itui gaus vais- 

bus nemoka- 
ymas.

* *
rsitetų taryba 
visų, norinčių 
niversitetuose,

Kvibeko unive 
pranešė, kad 
tęsti mokslą u 
nebus įmanorha patenkinti
dėl nesvietiško brangumo. 
Valstybei metams kainuoja 
$132,600,000, i 
be to, esąs jaučiamas inteli
gentijos perteklius.

* 
universitetų 
praneša, kad

r vietos stoka,

*
Montrealio 

administracija 
studentai, kui|ie nesumokės 
nustatytų mokesčių, bus pa- ■ 
šalinti, nepaisant jų protes
tų. Virš 5,000 
rių fakultetų 
streiku pareiškė protestą 
prieš tokį vald 
mą. Party Que 
kimus duotus 
giai bus galim 
nepakeitus kapitalistinės 
santvarkos soc 

* H
Kuomet kai 

nijos pradėjo 
Kvibeko, Levd; 
kad nacionaliz 
lies tų įmonių 
ruoš dąrydam 
nius pelnus, o 
produkciją politiniais išroka-

studentų įvai- 
vienos dienos

žios patvarky- 
becois per rin- 
pažadus var- 

a įgyvendinti,

balistine.*
kurios kompa- 
kraustytis iš 
sque pranešė, 
avimas nepa- 
, kurios ope- 

ios tik viduti- 
kurios stabdys

O. Keef Brewing Co. $25.5 
mil. ir daugelis kitų. Jeigu 
mūsų kaimyninė Ontario 
provincija pasektų Kvibeko 
pėdomis, International Nick
el ir kitos kompanijos greitai 
atšauktų darbininkų atleidi
mus iš darbo.

* * *
Trys ketvirtadaliai Kana

dos T. V. vaikų programų 
yra Jungtinių Valstijų pro
duktas, du trečdaliai Kana
doje parduodamų knygų yra 
Jungtinių Valstijų rašytojų. 
Vos keturi procentai plokšte
lių yra pagaminti kanadiečių. 
Už filmus kasmet išmokama 
po $60 mil., patys pasigami
name tiktai už $3 mil. Taip 
pranešė Kanados vidaus rei
kalų sekretorius J. Robert. 
Sako, kad Kanados kultūra 
tuoj ištirps Amerikoje, jei 
nebus imama rimtų priemo
nių patiems gelbėtis.

* * *
Kvibeko parlamente turis

tų biuras raportavo, kad kvi- 
bekiečiai 1976 metais Flori
doje išleido $1,184,000.

* * *
Kvibeko provincijoje 

praeitais metais plėšikai api
plėšė 581 banką. Policija ir 
bankų viršininkai kaltina tei
sėjus, kad jie per lengvai 
baudžia kriminalistus. Teisė- 
jai atsikerta, kad policija 
jiems pristato tiktai mažiu
kus kriminalistus. Jeigu pri
statytų didžiuosius, vaizdas 
būtų kitoks . . .

B. Kvietinskas

Nuoširdus susitikimas įvy
ko Lietuvos Respublikinėje 
Profsąjungų Taryboje. 
LRPST pirmininkas A. Fe- 
rensas papasakojo svečiams 
apie respublikos ekonomikos 
ir kultūros pasiekimus Tary
bų valdžios metais, apie prof
sąjungų veiklą vykdant Į 
TSKP XXV suvažiavimo nu- j 
tarimus.

Delegaciją priėmė Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo pirmininko ; 
pavaduotoja L. Diržinskaitė. 
Pokalbyje dalyvavo Respu
blikinės Profsąjungų Tarybos 
sekretorė O. Vainauskienė.

Vakare svečiai susitiko su 
respublikos profsąjungų ak
tyvu. Jie taip pat aplankė 
Pagirių Šiltnamių kombinatą.
“ŠYPSENOS ORDINAS 
KAUNO LIETUVAITEI!”

Beveik prieš dešimt metu 
populiarus Varšuvos vakari
nis laikraštis “Kurjer polski” 
kartu su Lenkijos televizija, 
Socialistinio jaunimo sąjunga 
bei kitomis jaunimo ir vaikų 
organizacijomis įsteigė “Šyp
senos ordiną.” Šis originalus 
apdovanojimas įteikiamas 
suaugusiems, savo kūrybą ir 
darbą paskyrusiems vai
kams.

Ordinu apdovanoti jau 183 
žmonės, jų tarpe 17 užsienio 
kultūros ir meno veikėjų. 
Šiais metais, greta kitų, 
“Šypsenos ordinu” apdovano
ta kaunietė liaudies meninin
kė, knygelių vaikams autorė 
Stasė Samulevičienė.

“Tiesos” inf.

Atžymėjo sukaktį
Toronto. — Emily ir Victor 

Snider, draugės Masienės 
duktė ir žentas, apvaikščiojo 
savo 25 metų vedybinę su
kaktį Ging City Community 
Hall (netoli Toronto).

Banketą surengė kita Ma
sienės duktė ir žentas, Helen 
ir Joe Gelleney.

Ilgiausių jiems metų. Rep.

NEPAPRASTAI 1 
ĮSPŪDINGAS 
DRAUGYSTĖS 
KONCERTAS

Vilnius. — Akademiniame 
operos ir baleto teatre lapkri
čio 17 d. įvyko didelis drau
gystės koncertas. Kartu su 
mūsų solistais, choru ir or
kestru jame dalyvavo Erfur
to, Rusės, TSRS Didžiojo, 
Rygos ir Talino teatrų daini
ninkai ir šokėjai. Kaip žino

ma, su šiais teatrais vilniečiai 
jau daug metų palaiko glau
džius ryšius, keičiasi solis
tais, kūrybinėmis grupėmis. 
Muzikos mylėtojai šiltai suti
ko koncertavusius Rusės 
liaudies operos solistus P. 
Dilemą ir A. Anastasovą, sve
čiui iš Erfurto R. Steurich, 
H. Bantę, D. Butzeką, diri
gentą U. Faustą, Maskvos ir 
Rygos dainininkus, Rygos ir 
Talino baleto šokėjus.

Šiuo koncertu teatre pasi
baigė spektaklių dekada, 
skirta Didžiojo Spalio 60-me- 
čiui.
NAUJAS LAIKRAŠTIS 
KAUNE

Kaunas. — Pradėtas leisti 
Kauno Teritorinio statybos 
tresto partinio komiteto, ad
ministracijos, komjaunimo ir 
jungtinio profsąjungos komi
teto savaitraštis “Kaimo sta
tybininkas.”

Dabar miesto įmonėse, or
ganizacijose ir aukštosiose 
mokyklose leidžiama vienuo
lika laikraščių.

Utena. Šimet rajono kino 
tinklo darbuotojai surengė 
1600 kino seansų daugiau, 
negu buvo numatyta 
1977-ųjų plane. Šiais metais 
kino filmus aplanke daugiau 
kaip 296 tūkstančiai žiūrovų.

GAUSĖJA EKSPONATAIS 
IR POPULIARĖJA 
BUITIES MUZIEJUS

Šį sezoną Lietuvos TSR 
Liaudies buities muziejuje 
pabuvojo daugiau kaip 100 
tūkstančių lankytojų. Jie čia 
apžiūrėjo eksponatus, pasa
kojančius apie praeities dar
bo žmonių gyvenimą ir buitį. 
Šeštadieniais ir sekmadie
niais vyko šio muziejaus liau
dies muzikos teatrinės trupės 
bei kitų kolektyvų koncertai. 
Čia viešėjo respublikinės ir 
Kauno zonos liaudies meistrų 
drožinių, akvarelių parodos.

Jubiliejiniais metais daug 
dirbo muziejininkai ir restau- 
ruotojai. Jų pastangomis mu
ziejus praturtėjo XVIII am
žiaus pabaigos žemaičio val
stiečio sodyba, gatviniam rė
žiniam kaimui būdingomis 
aukštaičio valakininko ir 
sklypininko sodybomis.

Pagausėjo muziejuje įvai
rių eksponatų. Dabar jų dau
giau kaip 14 tūkstančių.

Kauno naujienos
MOKOSI DARBININKAI

Du šimtai jąunų darbinin
kų, šiemet at 
P. Ziberto šil 
įsitikinę, kad j 
vietą gyvenim 
platintoje ank 
naujokų įrašė: 
kinti savo prol 
kimu, darbo sąlygomis, vy
resniųjų bendr • M SIU.

Praktiškai rūpinimasis bu
simąja pamaįna prasideda 
dar prieš jaun 
bininkams atei 
Kombinate ve) 
orientavimo t 
nariai —geria 
žmonės lankosi miesto vidu
rinėse mokyklose, supažindi
na vyresniųjų ^lasių mokslei
vius su pagrindinėmis teksti
lininkų profesi;

Ir pasirinkę 
jokai nepaliekami likimo va
liai. Kombinat 
patenka į labai 
rų darbuotojų

Daug jaunų 
meistrių vakarais ar neaki
vaizdiniu būdu 
tosiose mokyklose. Nors 
kiekvienas inžinieriaus diplo
mas valstybei 
daug po 5 tūks 
egzaminams Idikyti visi ga
mybininkai ka 
mai gauna daugiau kaip po 
mėnesį apmokamų atostogų.

Į Angliją, 
Šveicariją siuhčiami “Elekt-

ėjusių dirbti į 
ko kombinatą, 
iie surado savo 
ie. Įmonėje iš
stoję daugelis 

: “Mes paten- 
esijos pasirin-

adarbių dėme-

Lesiems gamy- 
nant į cechus, 
kia profesinio 
aryba, kurios 
tįsieji įmonės

omis.
profesija nau-

e jie būtinai 
patyrusių ge- 

globą.
audėjų, pa-

mokosi aukš-

atsieina maž- 
^ančius rublių,

smet papildo-

Prancūziją,

gamy- 
keliai. 
ženklu

ros” gamyklos varikliai, pasi
žymintys dideliu ekonomiš
kumu ir patikimumu. Tokią 
gerą reputaciją gamykla pel
nė, padedama mokslininkų iš 
Ukrainos pramonės centro— 
Charkovo.

Daugiau kaip 500 įvairių 
Tarybų Sąjungos gamyklų ir 
fabrikkų, mokslo įstaigų pa
deda miesto įmonėms gerinti 
produkcijos kokybę, lengvin
ti darbo procesus.

Platūs ir kauniečių 
bininkų produkcijos 
Dabar miesto įmonių
pažymėti pramonės dirbiniai 
pasiekia ne tik tolimiausius 
Tarybų šalies kampelius, bet 
ir eksportuojami daugiau 
kaip į 40 pasaulio šalių. Kau
ne pagamintas mašinas, sta
kles, elektrotechnikos pra
monės gaminius, be kitų ša
lių, pavyzdžiui, perka gar
sios Italijos, Vokietijos Fede
ratyvinės respublikos fir
mos.

Žaliasis miesto rūbas
Aplinkui žvanga metalas, 

teka skysto ketaus upės, o 
greta, ant palangių ir sienų 
margaspalvį raštą audžia vi
jokliai, gėlės. Ištisus metus 
centralizuotoje ketaus liejy
kloje žaliuoja “gyvieji kili
mai.” O jeigu įmonės darbuo
tojai sveikina darbo draugus 
gimimo dienos ar kita proga, 
jie skuba į gamyklos šiltna
mį. Čia jiems visuomet pa
siūlys gražią gėlių puokštę.

Tarsi liepsnelės šiltnamyje 
dega raudonieji gvazdikai, 
skleidžia žiedus baltosios ka- 
lijos narcizai, ciklamenai . . .

Iš 25 hektarų įmonės teri
torijos ploto penktadalį uži
ma želdiniai—žmogaus “svei
katos sargybiniai.” Greta 
korpusų milžinų orą filtruoja 
liepos, klevai, kaštonai, aka
cijos.

Žaliuoju Kauno rūbu nuo
lat rūpinasi miesto Liaudies 
deputatų taryba. Kiekviena 
pramonės įmonė dabar gavo 
privalomą žaliosios sodybos 
programą, kurios tikslas— 
sodinių juostomis atskirti ga
mybinius cechus nuo gatvių, 
gyvenamųjų kvartalų.

Prieš keletą metų Daina
vos gyvenamajame rajone, 
šalia į Vilnių vedančios ma
gistralės, buvo pasodintas 
didelis Tautų draugystės 
parkas. Dabar ir kitoje ma
gistralės pusėje, ten, kur 
kyla kalti Kalniečių gyvena
mojo masyvo mūrai, netru
kus šlamės dar didesnis—40- 
ties hektarų parkas.

Projektuotojų kelionės
Ir kedro konkorėžius, ir 

cukranendres daigus—šiuos 
iš tolimų kelionių parsivežtus 
suvenyrus galima pamatyti 
ant kauniečių projektuotojų 
darbo stalų. O brėžiniuose— 
Sibire kylančio geležinkeli
ninkų miesto Uojano ir sudė
tingų hidrotechninių įrengi
nių Kubos provincijose kon
tūrai.

Pramonės statybos projek

tavimo instituto inžinieriai 
jau ne kartą lankėsi Uojane, 
mažame evenkų kaimelyje, 
per kurį praeis tiesiama 3200 
kilometrų ilgio Baikalo-Amū
ro magistralė. Pagal kaunie
čių projektą čia statoma di
delė gyvenvietė, kurioje įsi
kurs šio geležinkelio tiesėjai 
ir eksploatacininkai.

Gerus pėdsakus paliko 
Kauno inžinieriai ir Laisvės 
saloje—Kuboje. Ten, kur ne
perseniausiai tvyrojo dykvie
tės, pagal jų projektus suve
šėjo cukranendrių ir bananų 
plantacijos, ryžių laukai. 
Vandens ūkio projektavimo 
instituto specialistai, dirbda
mi vandens resursų panau
dojimo institute Havanoje ir 
jo skytiuose Orientėje, Ku
bos Santjage ir Santa Klaro
je, per pora metų paruošė 
vandens režimo reguliavimo 
projektus keliasdešimčiai 
tūkstančių hektarų cukra
nendrių plantacijų. Sausros 
metu hidrotechniniai įrengi
niai padeda juos drėkinti, o 
liūčių metu apsaugo nuo van
dens pertekliaus.

R. Cėsna

Pasmerkė
Ku Klux Klaną

Buffalo, N. Y. — Miesto 
taryba viešai ir oficialiai pa
smerkė mieste Ku Klux Kla
no veiklą. Mat, tie unifor
muoti ir maskuoti sutvėrimai 
įsiveržia į susirinkimus, mo
kyklas bei bažnyčias ir terori
zuoja žmones.
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LIŪDNAS J’RISMINIMAS

Benediktas Sutkus
Dešimties Metų Mirties Sukaktis

Mirė gruodžio 8, 1967
Jo pelenai randasi Olivet Memorial 

Park Columberium.
Mielas Beni, nepamiršiu tavęs niekuomet.
Dirbsiu dėl idėjos, dėl kurios tu dirbai, gyvas 

būdamas . . .
VALĖ SUTKIENĖ, žmona 
KASTULĖ FABRIČIUS, sesuo 

ir giminės
San Francisco, Cal.

CHICAGO, ILL,

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

James Kancere
Mirė 1974 m. gruodžio 22 d.

Jau praėjo treji metai, kai mirtis visiems laikams 
atskyrė nuo musų mano mylimą vyrą ir ištikimą 
draugą James Kancere.

Jį prisimename su meile, gilia pagarba ir liūdesiu 
širdyse.

Žmona MILLIE ir šeima

BROCKTON, MASS.

Mirus

Stanley Rainardui
reiškiu nuoširdžią užuojautą sūnui, jo žmonai ir 

anūkams. Gaila netekti gero pažangaus žmogaus su 
kuriuomi teko veikti per 40 metų L. L. D. 7-to 
apskričio ribose.

J. JASKEVIČIUS
Worcester, Mass.

EAST BRUNSWICK, N. J.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Agota Klimienė
MIRĖ

1948 m. gruodžio 6 d.

Daug metų jau prabėgo nuo jos mirties, bet 
mūsų mielos Mamytės niekad nepamiršime.

EMILIJA-dukra

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Helen Guogas Rodnite
1977 m. lapkričio 12 d.

Reiškiame gilią užuojautą jos vaikams Joseph ir 
Helen, broliui Vytautui, seseriai Onai, tetai Juzefi- 
nai Pužauskienei, anūkui ir visiems artimiesiems.

ALDONA ir ANDY ANDERSON
Marmora, Ont., Canada

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Cleveland, Ohio i Waterbury, Conn, 
i

Clevelando Moterų Klubo Lapkričio 16 d. įvyko i 
susirinkimas įvyko lapkričio j L. L. D. 28 kp. susirinkimas ’ 
10 d., ICA svetainėje, 1580 | pas draugus Ulozus. Susirin- j 
St. Clair Ave. A. Paltan, | kimą atidarė kuopos organi-i 
pirmininkė, atidarė posėdį 12 i zatorius J. Vaitonis ir buvo ' 
vai., nedidelei publikai daly- išrinktas tos dienos pirminiu- Į 
vaujant. Klubietės iš iždo ku.
“Vilnies” fondui paaukojo $10 
ir susirinkimo dalyviai prisi- | Finansų sekretorė M. Svin- 
dėjo sekamai: Mrs. A. Stan
kus aukojo $1, A. Paltan $1, 
J. Petraus $2 ir W. Karson 
$2. Viso pasidarė $16.

Mrs. Danis perskaitė-pade- 
klamavo savo eilėraštį “Ru
dens sezonas,” paruoštą dėl 
šios sueigos. Tai žavėjanti 
poema, nors trumpa.

Mūsų sekretorė A. Stankus 
jau susveikus. Sakė gavusi 
daug gerų linkėjimų.

Klubietės kviečia visus 
draugus ir drauges atsilanky
ti į klubo X-mas party-pietus, 
kuriuos pagamins mūsų drau
gės šeimininkės J. Bacon ir 
Gurklis. Įvyks gruodžio 8 
dieną, vidurdienį šioje pačio
je salėje. Kaip praeityje, tu
rėsime skanius pietus. Gra
žiai laiką praleisime tarpe 
savo draugų ir pažįstamų. 
Taipgi čia bus gera proga 
užsirašyti laikraščius arba at
sinaujinti prenumeratas. 
Spauda mums taip svarbi 
kaip motina. Ir kai tūlą laiką 
“Vilnis” neišėjo, mes labai 
pasigedome mūsų nuolatinio 
lankytojo.

Kalbant apie lankytojus, 
kurie galite ir turite laiko, 
aplankykime mūsų seną bi
čiulį J. Zilengaučių (J. Zilen), 
kuris randasi ligoninėje— 
Hunron Road Hospital. Drau
gas Zilen serga nuo rugpiūčio 
pradžios. Šeima prašo, kad jį 
aplankytumėm arba pasiųs- 
tumėm “get well card.”

Ligonių tarpe randasi ir 
gerų draugų Žemaičių dukra 
Julia, kuri pergyveno sunkią 
operaciją ir randasi tėvelių 
namuose. * * *

Clevelando Regional Tran
sit užsakė 43 keleivinius va
gonus per italų Brendą Kom
paniją. Užsakymo kaina 
$30,900,000. Brend pastatys 
dirbtuve ir samdys apie 100 
darbininkų. Ir turės vartoti 
40 procentų Amerikoje dary
tų dalių. * * *

Clevelando publika iškovo
jo “supermarket” krautuvėse 
ilgesnes valandas—ilgesnes 
valandas nusipirkti valgomus 
daiktus.

Buvo valdybos raportas.

SVEČIAI IŠ LIETUVOS Pramogų kalendorius

Vietos 
pinigų.

* * *
mokyklos pritrūko 
Mokytojai sako: 

“No pay no work.” Ir tas
viskas be integracijos kraštų. 
Mokyklų tarybįa kreipiasi į 
valstijos seimelį^ kad išgelbė
tų.

kūnienė pranešė, kad kuopos 
nariai visi yra užsimokėję už 
šiuos metus ir išdavė finansi
nį raportą. Iždininkas, W. 
Yokubonis sutiko su raportu. 
Taipgi pranešė, kad “Lais
vės” vajus eina prie pabai
gos, bet nelabai pas mus 
pasekmingas, nes skaitytojai [ 
mažėja, nes senatvė ir mirtis 
retina mūsų eiles, o naujų 
sunku gauti.

Prie naujų sumanymų buvo 
kalbama apie surengimą. Mo
ters dienos minėjime ateinan
tį kovo mėnesį, jeigu sveika- ' 
ta daleis.

Valdyba dėl 1978 paliko ta 
pati: organizatorius J. Vaito
nis, iždininkas W. Jokubonis, j 
finansų sekretorė M. Švinkū- 1 
nienė, Protokolų sekretorė 
Mary Ulozienė.

Daugiau reikalų negavot, 
susirinkimas baigėsi. Drau
gai Ulozai po susirinkimo vi
sus skaniai pavaišino. Ačiū 
draugams už vaišes.

Mūsų kuopos narė ir 
“Laisvės” skaitytoja Helen 
Velykis nelabai seniai turėjo 
didelę operaciją ir jau buvo 
sugrįžus į savo namus iš 
ligoninės, bet po kiek laiko 
jautėsi nelabai gerai ir turėjo 
vėl eiti i ligoninę. Dabar vėl 
yra sugrįžus iš ligoninės ir 
gydosi savo namuose po dak
taro priežiūrą. Ji atsinaujino 
“Laisvės” prenumeratą per 
M. Ulozienę ir dar vieną 
užrašė naują į Lietuvą savo 
giminėms.

Važinėjant su “Laisvės” va
jaus reikalais, buvau nuva
žiavus atlankyti “Laisvės” 
skaitytoją Idą Abložienę, ku
ri randasi Oakcliff Conva
lescent Home Ine., 71 Plaza 
Ave.

Ji atrodė man neblogai, ir 
mes pasikalbėjome su ja,labai 
draugiškai. Ji atsinaujino 
“Laisvės” prenumeratą ir dar 
vieną atnaujino į Lietuvą.

Draugė Terese Varkalienė 
buvo susirgusi ir išbuvo dvi 
savaites St. Mary’s ligoninė
je. Dabar yra sugrįžus į savo 
namus ir gydosi namie po 
daktaro priežiūra. Ji atnauji
no tris “Laisvės” prenumera
tas į Lietuvą del savo gimi
nių.

Linkiu visoms draugėms 
geros sveikatos, kad galėtu
mėt džiaugtis su savo gyveni
mų. M. Svinkūnienė

D. Šniukas, Ieva Mizarienė, B. Aliukonis

Praėjusį savaitgalį New ; žinojo po Kanadą ir JAV. 
Yorke viešėjo dvi grupės ta- i 
rybinių turistų, kurių tarpe j 
buvo penki lietuviai: B. Aliu- j 
konis, LKPCK atsakingas j 
darbuotojas; J. Razumas, ! 
Kauno meras; B. Kačkus,■ 
Panevėžio meras; V. 
kolūkio pirmininkas, 
Šniukas, “Pravdos” 
pondentas Lietuvoje.

Abi šios grupės plačiai va- i

Draugai B. Aliukonis ir D. 
Sniukas aplankė ir mūsų pa
stogę. Gaila, kad ant greitųjų 
nedaug galėjome sukviesti 
žmonių. Mūsų geros draugės 
A. Rainienė ir 0. Babarskie- 
nė paruošė užkandžių. Dėko-Tuska

ir D. I jame joms ir žurnalistui Jo- 
kores-; nui Lukoševičiui, kuris atve-

■ žė draugus.

\ J. Petraus

Chicago, Ill. — Praeitą pir
madieni gaisrui kilus Blue 
Point Lounge taverne žuvo 
keturi žmonės. Jų pavardės 
nežinomos, nes visi buvo taip 
apdegę, kad juos atpažinti 
buvo negalima.
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Pre XMAS DAlAAIi
DEC. 9th— Friday, 6-10 
p.m.,Dec. 10th — Saturday, 
10-6 p.m., Dec. 11th — Sun
day, 10-4 p.m. New York Gala 
Press Bazaar. Admission: 50c 
a day or 3 days for $1. Friday 
evening - Dinner will be 
served - $2.50. Saturday and 
Sunday - Sandwiches, coffee 
and cake. Housewares, clo
thing, books, records and 
other gift Items Inch Ung Im
ports from the socialist, coun
tries. African jewelry and art 
work will be on sale; Special 
section for artists to exhibit 
and sell their works; artists 
will do sketching and portraits 
on the spot. Tel: 924-0550.
235 W. 23rd St. (2nd Floor] 

New York, N. Y.

Kreipiasi į 
visuomenę su 
prašymu aukų

New York, N. Y. — Ameri
kos Komunistų Partija pra
dėjo platų vajų už aukas savo 
veiklai plėsti. Ši partija, kaip 
žinoma, negauna nei kapita
listų, nei kompanijų arba kor
poracijų finansinės paramos. 
Jai tenka pasiremti darbo 
žmonėmis. Todėl partija ir 
kreipiasi į darbo visuomenę.

Kreipimasis išleistas laiško 
formoje ir išsiuntinėtas įvai
rioms organizacijoms.

Pirmoje vietoje, žinoma, 
partijos nariai raginami imtis 
vajaus pravedimo. I *

Parsiduoda
Florida. — Trijų kambarių 

apartamentas, pilnai baldais 
išruoštas. Namas turi 30 
apartamentų, neįleidžiama 
įnamių su vaikais bei gyvu
liais. Namas randasi arti res- 
tauranų, krautuvių ir būsų. 
Kaina $10,000.

Mrs. M. Koch 
17300 N. E. 23rd Avė.

No. Miami Beach, Fla. 33160

į SAUSIO 1 DIENA
Aido choro Naujų Metų 

sutikimo parengimas su gra- 
i žia programa įvyks Laisvės 
; salėje. Pradžia 1 vai. po 
I pietų.

Įėjimo dovana $8 asmeniui. 
Visi ir visos kviečiami.

Valdyba

MOTERŪ KLUBO 
NARĖMS

Gruodžio 20 d., antradienį, 
įvyks Niujorko Lietuvių Mo
terų Klubo paskutinis šių 
metų susirinkimas, kuriame 
reikės išrinkti valdybą se
kantiems metams. Tai bus 2 
vai. po pietų, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park.

Šių metų valdyba sutiko 
■ priruošti vaišes po susirinki-

leva mo. Galėsime palinkėti vie
nos kitom linksmų švenčių ir 
laimingų Naujųjų Metų, nes 
sekantis susirinkimas Klubo 
įvyks po Naujų Metų.

Dalyvaukime kuoskaitlin- 
giausiai. Valdyba

Klubo pirmininkė raporta
vo iš puikiai pasisekusio po- 
būvio-pietų, kuriuos rengė 
visos pažangiosios organiza-

voliucijos 60-mečio. Taipgi ji 
pranešė, kad susisiekė su 
Women Strike for Peace or
ganizacija, teiraudamasi apie 
jų veiklą.

Mūsų Klubo narė Natalija 
lešmantienė, kuri gyvena 

bet mūsų neuž-

Iš New Yorko pažangių 
moterų susirinkimo

New Yorko Lietuvių Mote- j taipgi dalyvauja kiekviename 
rų Klubo susirinkimas įvyko i susirinkime ir tvarko dova- 
lapkričio 15 d., Laisvės salė- i nas.
je. Žiuriu, skaičiuoju ir galvo
ju, kodėl taip mažai tesusirin
ko. Gi klubiečių turime nema
žai, jų tarpe yra ir jaunesnių.
Susirinkimus laikome tik kar- cijos paminėjimui Spalio re
tą į mėnesį, rodosi, galėtų 
visos ateiti, kad ir nesijaučia 
visai gerai. Tos, kurios daly
vauja susirinkimuose, paty
rė, kad po susirinkimų ir 
tokių gražių ir draugiškų vai
šių, visos jaučiasi geriau.

Nebūtinai reikia atnešti do- Floridoje, 
vanų bei maisto. Visos narės miršta, prisiuntė $5 už naują 
yra gražiai priimamos ir pa- i narę U. Daugirdienę, kuri 
vaišinamos. Tad, bandykime I 
visos dalyvauti, ypatingai se
kančiame susirinkime, gruo
džio 19 d. kuris bus paskuti
nis šiais metais ir kuriame 
bus renkama valdyba atei
nantiems metams.

Susirinkimą atidarė Klubo 
pirmininkė Ieva Mizarienė, 
kuri, didžiumos prašoma, pa
siliko susirinkimą pravesti. 
Užrašų sekretorė Bronė Ker- 
šulienė skaitė praėjusio susi
rinkimo protokolą. Ji niekuo
met neapleidžia susirinkimu. 
Ji sako: “Kad ir kartais nesi
jaučiu gerai, bet einu, nes 
reikia eiti.” Finansų sekreto
rei Anne Yakstis lengva vesti 
knygas ir tvarkyti finansus, 
nes ji yra profesionalė tame 
darbe. Ji raportavo ir už 
iždininkę Nelę Ventienę, kuri 
dar vis svečiuojasi Lietuvoje. 
Dovanų komisija, Nastė Buk- 
nienė ir Julia Lazauskienė,

! pasiliks amžina Klubo nare. 
Marija STukienė taipgi užsi
mokėjo $5, kad pasiliktų am
žina nare.

Klubietės nutarė pasiųsti 
švenčių pasveikinimą toms 
narėms, kurios randasi ligo
nių namuose ir negali su 
mumis dalyvauti.

Siame susirinkime aukų ga
vome po $5 nuo E. Liepienės 
ir A. Vaznienės, o $2 aukojo 
J. Šimkienė. Su dovanomis 
bei maistu prisidėjo A. Vaz- 
nienė, 0. Adomaitienė, S. 
Norbutienė, V. Balkus ir 
Adelė Rainienė. Ačiū joms.

Vaišes paruošė M. Stukie- 
nė ir O. Čepulienė. Sekančia
me susirinkime vaišes paruoš 
Klubo dabartinė valdyba. 
Kviečiame visas nares daly
vauti susirinkime, kuris 
įvyks gruodžio 19 d.

A. Rainienė, Koresp.

LIŪDNAS PRISMINIMAS
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Kazio ir Onos Nečiunskų
Gruodžio 7 d. mūsų mylimas tėvelis būtų sulau

kęs 87-tos gimtadienio sukakties, bet jis šiais 
metais rugsėjo 18 d. mirė. Taipgi tą pačią dieną 
sueina 23 metai kai mirė mūsų miela mamytė Ona 
Nečiunskienė.

Mes, jų dukros, su šeimomis liūdime jų abiejų ir 
su širdgėla prisimename mielus tėvelius.

Dukros-ADELA IR ALDONA 
ir šeimos 
Hicksville, N. Y.

Women in the News

Mary Ann Catrin Stavins 
of Sweden was crowned Miss 
World 1977 in London. She 
is a gymnastics teacher and 
is 20 years old. She won out 
over 65 other contestants— 
five had dropped out of the 
contest to protest the inclu
sion of Miss South Africa 
and two other were disquali
fied for being too young.

* * *
Reports on last winter’s 

snowstorm in Buffalo, the 
“selling of sexual warfare,” 
the dangers of a growth 
hormone used on cattle and 
commentary on child porno
graphy were among the 
journalistic achievements by 
10 New York area women 
selected for 1977 Front Page 
Awards by the Newswom
en’s Club of New York, Inc.

* * ♦
Police Officer Kathleen Me 

Ellicott patrols on foot one of 
the city’s concrete night
mares—a section of Morris 
Ave. in the Bronx where two 
methadone centers flank a 
neighborhood park and a pa
rochial school. Her job is to 
keep junkies off the play
ground and help protect 
school children. Recently, 
Officer McElligott, a 15-year 
veteran of the force, was cut 
under the eye with a pen
knife while trying to break 
up a fight among four girls.

* * *
Lung cancer among wom

en in the United States has 
reached epidemic propor
tions, a Yale University spe
cialist says. 

* * *
The International Year of 

the Child, set by the United 
Nations for 1979, was the 
topic of a conference held in 
Prague recently. The confer
ence, attended by women 
from 44 countries, was spon
sored by the Women’s Inter
national Democratic Federa
tion and the international 
committee of the UN Decade 
for Women, established last 
year during International 
Women’s Year. Use
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