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KRISLAI
Dar viena baisi tragedija 
464 laukia mirties 
Jo kritika labai vietoj 
Jų bendradarbiai ir bičiuliai 
Su puse lietuviško kraujo!

A. BIMBA
Neseniai didoka amerikie

čių grupė su kaliforniečiu 
kongresmanu Lee J. Ryan 
priešakyje, nuvyko į Guyaną, 
ištirti kokios ten naujos religi
nės sektos, pasivadinusios 
“People’s Temple,” veiklą. 
Bet ten jiems dar nė nepradė
jus darbo, juos užpuolė gin
kluota gauja, ir vietoj nužu
dė kon grės maną, vieną mo
terį ir tris laikraščių reporte
rius, o devynis sužeidė, iš jų 
šešis pavojingai.

Guyanos valdžia sako, kad 
tai tos sektos simpatikų bei 
pasekėjų darbas. Ji šį inciden
tą žada ištirti ir surasti 
užpuolikų motyvus.

Dar ir šiandien šios šalies 33 
valstijose už papildymą žmog
žudystės veikia mirties baus
mė. Iš jų 24 valstijų kalėji
muose net 464 gavusieji mir
ties bausmę kaliniai uždaryti 
mirties kamerose ir laukia

BAISIOSIOS NELAIMĖS 
PRIEŽASTIS- i
UŽGESUSIOS
AERODROME ŠVIESOS

Colombo, Sri Lanka. — Čia j 
i lapkričio 15 dieną įvyko di-! 
džiulio lėktuvo nelaimė, ku-l 

j rioje žuvo 183 žmonės. Pasi- Į 
i rodo, kad lėktuvas bandė i 
nusileisti nakties metu, kai 
aerodrome šviesos buvo užge-

■ susios. Dabar bandoma nu- 
statyti šviesų užgesimo kalti-! 
ninkus.

ATSISAKO GRĄŽINTI [ 
KALTINAMUS
VOKIEČIUS

Belgradas. — Į Jugoslaviją ' 
j gegužės mėnesį atvyko iš 1 
į Vakarų Vokietijos keturi vo
kiečiai ir prašė politinės prie- i

< glaudos. Vokietijos valdžia 
I pareikalavo, kad jie būtų 
sugrąžinti, nes jie esą teroris-

! tai. Dabar Jugoslavijos teis- 
: mas tą reikalavimą atmetė, ir 
' tie pabėgėliai pasilieka Jugo-
■ slavijoje.
j Tokį Jugoslavijos teismo 
pasielgimą Vakarų Vokietijos 
valdžia vadina dideliu žings
niu atgal kovoje su terorizmu 
ir teroristais.

i

Jungtinių Valstijų Senato 
delegacija Tarybų Sąjungoje

Šiomis dienomis Tarybų Sąjungoje su vizitu lankėsi 
Jungtinių Valstijų Senato dvylikos senatorių delegacija. Jai 
vadovavo senatoriai Abraham Ribicoff ir Henry Bellmon. Jie 
ten tarėsi ir pasikeitė nuomonėmis su Tarybų Sąjungos 
prezidentu Brežnevu ir kitais vadais. Aišku, kad buvo kai 
kuriais klausimais ir skirtingų nuominių, bet abi pusės 
sutinka, kad šis senatorių apsilankymas buvo konstruktyvus 
ir naudingas.

Ši nuotrauka, matyt, daryta Londone, kur senatoriai buvo 
sustoję. Joje matome tiktai 8 senatorius, o, kaip sakyta, buvo 
dvylika. Iš kairės i dešinę: Adlai Stevenson [demokratas iš 
Illinois], Henry Belmon [respublikonas iš Oklahoma, 
Abraham Ribicoff [D. iš Conn.], Anglijos premjeras James 
Callaghan, John Durkin [D. iš N. H.], Paul Laxalt [R. iš 
Nev.], Thomas Eaggleton [D. iš Mo.], Sam Nunn [D. iš Ga.] 
ir Dennis Deconcini [D. iš Ariz. ].

NEBUS GRĄŽINAMAS I 
ALABAMĄ NUBAUDIMUI

Chicago, II.. — Tik dabar 
: iškilo aikštėn, kad chicagietis 
I Joe Turner yra iš Alabama 
i kalėjimo pabėgėlis. Jis dabar 
jau 43 metų amžiaus, vedęs ir 
augina šeima. Pasirodo, kad 
1952 metais jis buvo nubaus
tas net 10 m. įkalinimų už 
pavogimą šautuvo. Atlikęs 
ketverius bausmės metus, jis 
1956 metais iš kalėjimo pabė
go ir apsigyveno Chicagoje.

Illinojaus valstijos guber
natorius Thompsonas sako, 
kad Turner nebus grąžinamas 
į Alabamą baigti tos bausmės 
dar su pridečku už iš kalėjimo 
pabėgimą. Gub. Thomson sa
ko, kad Alabamos gubernato
rius sutinka Turnerio sugrąži
nimo nebereikalauti.

Washingtonas. — Agrikul
tūros Departamentas teigia, 
kad ir ateinančiais metais 
maisto produktų kainos pakils 
nuo 6 iki 10 procentų. Bet gali 
pakilti daug aukščiau. Pav., 
1976 metais Departamentas 
spėjo, kad 1977 m. kainos 
pakils tik nuo 4 iki 6 procentų, 

I betgi jos pakilo bevęik dvigu
bai tiek, tai yra net iki 12 
procentų.

Irano karalius ir jo priešas
Karim Sanjabi sugrįžo iš viešnagės Paryžiuje ir pareiškė, 

kad jo vadovaujamas Irano Nacionalinis Frontas nesitars ir 
nekooperuos su karaliumi Pahlavi bei jo sudarytu militari- 
niu režimu. Frontas susideda iš įvairių politinių grupių, 
kurios monarchijai priešingos.

Telegrama iš Lietuvos
nužudymo. Iš jų 5 yra mote
rys, 52.4 procento baltieji, o 
47.6 proc. spalvotieji negrai, i 
puertorikiečiai). Net 80 pro- i 
centų nuteistu mirti randasi , 
pietinėse valstijose, Floridoje ; 
117, Texas 106, Alabamoje 
40. !

Tose valstijose, kuriose j 
mirties bausmė veikia, vyks- ! 
ta platus judėjimas už jos 
panaikinimą, tuo tarpu tose 
valstijose, kuriose mirties 
bausmės nėra, vystosi judėji- j 
mas užjos įvedimą bei sugrą-' 
žinimą. Šiuo klausimu žmonės ' 
beveik pusiau pasidaliję.

PREZIDENTAS UŽGYRĖ 
IR PASIRAŠĖ

Washingtonas. — Kongre- 
| sas priėmė ir prezidentas 
i Carteris pasirašė bilių, kuria- 
. me federalinė valdžia autori- 
i zuojama išleisti šalies parkų ir 
prezervacijų projektams bili- 

: joną ir du šimtus milijonų 
dolerių. Tokių projektų esą 
virš šimto.

NUSKENDO LAIVAS 
SU ŽMONĖMIS

New Delhi, Indija. — Lap
kričio 15 dieną Balano upėje 
nuskendo keltuvinis laivas, 
kuriame buvo 50 keleivių. Iš 
jų 23 prigėrė. Tokios nelai
mės savo upėse Indija nebu- 
bo turėjusi.

Skaitlingiausia unija atmeta 
prezidento siūlymą

Jungtinių Tautų vadas: 
Kurt Waldheim pradėjo atvi-| 
rai kritikuoti Jungtinių Val
stijų nusistatymą Vidurio Ry-! 
tų klausimu. Jis sako, kad 
Tarybų Sąjungos izoliavimas 
derybose tarp Izraelio ir ara
biškųjų kraštų yra pavojingai 
klaidingas.

Kaip žinia, iš pradžios šiuo 
reikalu labai gerai Jungtinės 
Valstijos bendradarbiavo su 
Tarybų Sąjunga. Jos buvo 
Ženevoje sušaukusios konfe
renciją, kurioje dalyvavo vi
sos Vidurio Rytų šalys ir j 
kuriai Jungtinės Valstijos ir! 
Tarybų Sąjunga pirmininka
vo. Jos buvo paskelbusios;
bendrą programą Vidurio Ry- dabartinę Lenkiją “vaduoja 
tose taikai pasiekti.

Bet staiga Jungtinės Valsti- 
jos tą nusistatymą pakeitė, ir 
pradėjo deryboms tarp Izrae- i 
lio ir Egipto vienos vadovauti, 
nesiskaitydamos nei su Tary
bų Sąjunga, nei su kitomis ir jis jai turįs priklausyti, 
arabiškomis šalimis.

Pasėkos labai blogos: vieto
je taikos, šiandien visa Vidu
rio Rytuose padėtis yra labai 
pablogėjusi.

Už tai visa atsakomybė! 
krenta ant Jungtinių Valstijų 
vadovybės galvų.

Frank Fitzsimmons

ir nori sugrąžinti senąją Len
kiją su senuoju režimu, kuri 
buvo pasisavinus Lietuvos 
sostinę Vilnių. Lenkiškieji 
“vaduotojai” atvirai sako, kad ' 
Vilnius yra Lenkijos miestas,

Ir tai šitie lenkai šiandien 
yra mūsų lietuviškųjų “va
duotojų” ir “veiksnių” geriau
si bičiuliai!

Sunkvežimių vairuotojų 
unija (International Brother
hood of Teamsters) nariais 
yra skaitlingiausia darbo uni
ja Amerikoje. Jos preziden
tas Frank Fitzsimmons pa
reiškė, kad jo vadovaujama 
unija atmeta prezidento Car- 
terio pasiūlymą darbininkams 
savanoriškai susilaikyti pa
kelti algas daugiau kaip 7 
proc. Jis sako, kad akivaizdo
je tokio kainų kasmet kilimo, 
7 procentu algų pakėlimo 
neužtenka. Darbo unijos turi 
turėti laisvas rankas reikalau
ti tokio pakėlimo, koks joms 
atrodo reikalingas ir teisin
gas. Valdžia neturinti teisės 
kištis į samdytojų ir jų darbi
ninkų santykius.

MOKSLEIVIŲ TERORAS 
PRIEŠ MOKYTOJUS

National Education Asso
ciation prezidentas John Ryor 
reportuoja, kad šioje šalyje į 
metus įvyksta net 60,000 
moksleivių užpuolimų prieš 
mokytojus. O neseniai Svei
katos, Apšvietos ir Gerovės 
departamentas raportavo, 
kad kiekviena mėnesi 6,7001 
Amerikos mokyklų net 5,200 
mokytojų taip sužeidžiami, 
jog jiems reikia pasiduoti į 
ligoninę. Kas, žinoma, blo
giausia, tai kad tie teroristi
niai moksleivių užpuolimai 
prieš mokytojus vis gausėja.

Washingtonas. — Žurnalas 
“American Family Physician” 
praneša, kad šiandien Jungti- 
.nėse Valstijoje praktikuojan-

Jis optimistas

Sekr. Cyrus Vance
Washingtonas. — Valsty

bės sekretorius Cyrus Vance 
sako, kad Egipto prezidento 
Sadato nauji pasiūlymai yra 
konstruktyvūs ir pasiekimui

čių moterų gydytojų tėra 9 >(aikos tarp Izraelio ir Egipto
procentai. sąlygos yra prielankios.

Apie Afganistaną ir jo 
naująją vadovybę

NEGARBINGI FAŠISTINIO ; 
REŽIMO SVEČIAI

Managua, Nikaragva. — i 
Šiuo laiku Nikaragvoje lanko-Į 
si Jungtinių Valstijų kongres-1 
manai John M. Murphy, iš i 
Staten Island, N. Y., iri 
Charles Wilson, iš Texas, i
Abudu demokratai, užkietėję 1 Są 
reakcininkai. Diktatorius So- A? 
moza juos pasikvietė į sve- j 
čius. Jie pilnai remia jo i 
fašistinį režimą ir šalyje įves 
tas žiauriausias i 
prieš jo režimui opoziciją.

L_<
Dabar jau lietuviai tikrai i 

galime savintis pusę naujojo[ 
popiežiaus Jono Pauliaus II. 

L j Aną dieną jis pasigyrė, kad
Kokie iš tų mūsų lietuviškų- ; didelė jo širdies dalis priklau- 

jų vaduotojai yra Lietuvos | santi lietuviams. O dabar 
patriotai, parodo kad ir jų j Brooklyno pranciškonų “Dar-i 
išeivijoje bendradarbiavimas bininkas” (lapkričio 17 d.) 
su lenkais. Jie nebendradar- praneša, kad dar tebebūda- 
biauja su tais lenkais, kurie mas kardinolu, susitikime su 
simpatizuoja dabartinei Len- I mūsų prelatu Vincu Mincevi-, 
kljai, 1.— ____ — -----  , ------------ „     . VC4 VJ L7V7O AJXV41W H1OĮJVI\IW j
Tarybų Lietuva yra labai gyslose turįs apsčiai ir “lietu-1 Hus ėmimu kyšių. Jeigu teis- j kos orbitą, 
geri, bet su fašistuojančiais,: viško kraujo iš motinos pu- mas ras juos kaltais, jie bus ! 
reakciniais lenkais, kurie irgi sės.” i smarkiai nubausti. I

Tashkent •5
SOVIET UNION

Arabian Sea

irSu neslepiamu pavydu 
susirūpinimu didlapio “N.

represijas !Times” (lapkričio 18 d.) žinio
je iš Afganistano sostinės 
sakoma:

New Delhi, Indija. — Su-; “šios tolimos Centralinės 
streikavo 100,000 uostų dar-iAziJos šalies naujoji valdžia 
bininkų. Visi didieji uostaiI Per pirmuosius savo egzista- ki vadina “mūsų labai brangiu 
suparaližiuoti, neveikia. ’vimo šešius mėnesius aiškiai artimu draugu,” vėliavą.

Chicago, Ill. / Čia federali- iir sprendžiamai patraukė-ir

JULIUI BUTĖNUI-70
Vilnius. Lapkričio 17 dieną 

rašytojui,Lietuvos TSR nusi
pelniusiam kultūros veikėjui 
Juliui Butėnui sukako 70 
metų. Už nuopelnus ugdant 
Lietuvių Tarybinę literatūrą 
ir aktyvų dalyvavimą visuo
meniniame gyvenime garbin
go jubiliejaus proga rašytojas 
apdovanotas Tarybos Prezi
diumo garbės raštu.

Neišmatuojamai dideli Ju
liaus Butėno nuopelnai Lietu
vių Tarybinei kultūrai. Jis 
yra parašęs literatūros kriti
kos darbų, grožinės literatū
ros veikalų, vadovėlių, dirbęs 
žurnalistinį darbą, dėstęs 
Universitete. Jubiliejaus iš
vakarėse “Vagos” leidykla 
išleido devynioliktąją rašyto
jo ir istoriografo knygą “Žmo
nės, kuriuos aš pažinojau,” 
kurioje sudėta keliolika me- 
muralinio pobūdžio apybraižų 
apie žymiuosius lietuvių rašy
tojus, dailininkus, teatralus, 
kitus žymius jo kartos visuo
menės veikėjus.
IRENA MILKEVIČIŪTĖ — 
ĮLASCALĄ

Į garsųjį La Scalos teatrą 
išvyko Lietuvos TSR akade
minio operos ir baleto teatro 
solistė Irena Milkevičiūtė. Ji 
drauge su grupe kitų broliš
kųjų respublikų dailininkų šį 
sezoną stažuosis Italijoje.

Irena Milkevičiūtė—penk
toji Lietuvių dailininkė, ku
riai suteikiama galimybė to
bulinti savo gabumus Italijo
je. Anksčiau La Scaloje staža
vosi Virgilijus Noreika, Vac
lovas Daunoras, Giedrė Kau
kaitė, Aušra Stasiūnaitė.

Milkevičiūtė šią teisę pelnė 
savo neginčytinu talentu ir 
nuoširdžiu darbu. Ji Sąjungi

nio Glinkos vokalistų konkur
so laureatė, tarptautinio Čai
kovskio konkurso diploman
tė, pasaulinio jaunimo ir stu
dentų festivalio Havanoje lau
reatė.

LTSR akademinio operos ir 
baleto teatro scenoje Irena 
Milkevičiūtė yra sukūrusi 
Butterly vaidmenį Puccinio 
operoje “Madam Butterfly,” 
Violetą Verdžio “Traviatoje”. 
LIETUVIŠKO PEIZAŽO 
DAINIUS

Dailės parodų rūmuose Vil
niuje atidaryta Lietuvos TSR 
nusipelniusio meno veikėjo 
Jono Buračo kūrybos paroda, 
skirta dailininko gimimo aš
tuoniasdešimtosioms ir kūry
binės veiklos penkiasdešimto
sioms metinėms.

Apie 230 darbų—tai tik 
maža dalis to gausaus Jono 
Buračo palikimo, kurį daili
ninkas sukaupė pėsčiomis ke
liaudamas po gražiausias 
Kauno apylinkes, tapydamas 
gamtos vaizdus, įamžindamas 
akvarelėse, tapybos drobėse 
reikšmingas Lietuvos istori
nės vietas.

Dailininką jaudino senosios 
architektūros grožis, Kauno 
ir Vilniaus senamiesčiai, ar
chitektūros paminklais. Jono 
Buračo paveiksluose užfik- 

i suoti vykę naujo gyvenimo 
' pasikeitimai: ciklas “Čia bus 
( Kauno jūra,” sukurti dideli 
| ciklai “Lietuvos piliakalniai,” 
| “Kauno apylinkės.” >

Jonas Buračas, savo kūry
bos kelią pradėjęs kaiį) me
džio drožėjas, pratęsė šeimos 
tradicijas, buvo uolus liaudies 
meno rinkėjas, vėliau tapęs 
nenuilstančiu lietuviškos 
gamtos vaizduotojų.

V. PetkevičienėPremjeras N. M. Taraki
politika griežtai antiimperia- 
listinė, ir net Afgano tautinė 
vėliava tapo pakeista, kad 
jinai būtų panaši į jos didžiojo 
šiaurinio kaimyno, kurį prem
jeras Noor Mohammed Tara-

Chicago, Ill. / Čia federali- ilr sprendžiamai patraukė—ir, Žinioje taipgi sakoma, kad 
nė džiūrė apkaltino miesto! kai kas sako, nebepakeičia- , premjeras labai didžiuojasi, 

kurios santykiai su čium pasakęs, kad jis savo į Statybos Biuro 29 inspekto- ‘ mai—į Tarybų Sąjungos įta- i kad Afganistano fraternališki 
i ir draugiški santykiai su viso- 

Jos pareiškimai grynai | mis kitomis socialistinėmis 
marksistiniai, ios užsieninė ! šalimis vystosi labai smarkiai.

Sveikinkite savuosius 
per “Laisvę4’

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.
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Kas ką rašo ir sako Žemaitijos kelių kryžkelėje
1 DĖL LIETUVIŠKOS 
' IŠEIVIJOS JAUNUOLIŲ 
! KELIONIŲ I TARYBŲ 
i LIETUVĄ
i Koks ten mums iki šiol 
negirdėtas Artūras Hermann 

; leidinio “Akiračiai” 9-tame 
i numeryje: paberia didelį 
• pluoštą savo apdūmojimų 
(apie lietuviškos išeivijos jau- 
! nimo keliones į Lietuvą. Sa- 
j vo labai ilgame straipsnyje 
i “Jaunimo kelionės į Lietuvą; 
I kurį “Akiračių” redakcija 
įmatė reikalu atspausdinti 
I pirmajame puslapyje, smar- 
! kiai bara nelaimingus “va- 
j duotojus” už draudimą jau-
■ nuoliams vykti į Lietuvą ir 
i su ja susipažinti. Jis tokią
politiką skaito klaidinga ir

■ patiems draudėjams pragaiš- 
! tinga. Pavyzdžiui:

“Lietuviški renginiai Vo- 
; kietijoje pritraukia vis ma-
■ žiau jaunimo. Taip pvz. šių 
! metų studijų savaitėje daly
vavo septyni jaunuoliai iš 
Vokietijos. Tuo tarpu į Lie-

i tuvą “Tėviškės” draugijos 
____  _____o—-c o^ kviečiamos grupės kasmet 

apribojimo. Jos ir vėl pertrauktos. Nė nebekalbama apie didėja. Šiais metais ten vyko

United States, per year
Canada. Cat. Amer., per year $10.00
Foreign countries, per year $12.00

SUBSCRIPTION RATES:
$10.00 I United States, per 6 months $ 

i Canada, Lat. Amer. 6 months $ 
j Foreign countries, 6 months $

5 50

Naujas svarbus sąjūdis
Lapkričio 13 dieną Washingtone įvyko įvairių visašališko 

masto 24 juodųjų, portorikiečių. ir meksikiečių atstovų 
konferencija tikslu pasitarti dėl bendros, suvienytos kovos | 
prieš rasinę diskriminacija. Konferencijoje dalyvavo šių 
grupių patys aukščiausi vadai. Konferencijoje sudaryta 
koalicija tai kovai vadovauti. Tai naujas, su labai didelėmis 
perspektyvomis sąjūdis.

Šioje šalyje yra 25 milijonai juodųjų gyventojų ir 16 
milijonų ispaniškos kilmės (portorikiečių ir meksikiečių). 
Prieš juos visose srityse klesti diskriminacija. Tai nėra jokia 
paslaptis. Tik reikia stebėtis, kad jų organizacijos, jų vadai 
taip ilgai nesusiprato bendromis pastangomis prieš tą 
diskriminaciją kovoti.

Nusivylimas derybomis
Visiems naujo karo priešams ir pasaulinės taikos 

šalininkams tenka labai skaudžiai nusivilti Jungtinių Valstijų 
ir Tarybų Sąjungos derybomis dėl strateginių ginklų

rimant į savo rankas. Tik 
taip mes galime tikėtis su
silpninti komunistinės propa
gandos pavojų. Kadangi iš 
daugelio organizacijų ir 
veiksnių paramos nedaug te
galima laukti, jaunimo atsto
vai turėtų patys Jaunimo 
Kongrese aptarti šių kelionių 
^problematiką ir imtis inicia- 
ityvos jas organizuoti.” 

'džiaugiasi, sveikina 
IR ĮSPĖJA

derybių užbaigimą ir pasiekimą dar šiais metais susitarimo. 
Tuo tarpu, žinoma, ginklavimosi varžybos intensyvėja.

Žymusis “The N. Y. Times” kolumnistas James Reston 
sako, kad šiandien Washingtone net negalima nė užsiminti 
apie militarinio biudžeto sumažinimą. Visais kitais klausi
mais galima kalbėtis, diskutuoti, net ir ginčytis, bet ne 
militariniams reikalams biudžeto kokiu nors mažinimu.

Mūsų prezidentas seniai pamiršo per rinkimus sudėtą 
pasižadėjimą, kad jeigu jis rinkimus lairiiės ir užims 
prezidento vietą, jis Pentagono biudžetą nukirs visais 
penkiais bilijonais dolerių. Dabar jis ne tik nebekalba apie jo 
mažinimą, bet dar kasmet ji žymiai didina.

Nekaip vyksta derybos ir tarp Izraelio ir Egipto. Abiejose 
pusėse jų šalininkai jomis yra labai nusivylę. Taipgi 
abejojama, kad jos dar šiemet baigtųsi susitarimu. Vieną 
dieną kalbama apie greito susitarimo galimybę, kitą dieną iš 
Tel Aviv ir Cairo jau pranešama, kad iškilo naujų 
nesusipratimų, kuriems išlyginti reikia daugiau laiko ir 
kantrybės. Tuo tarpu, žinoma, abi pusės didina savo 
militarinį pajėgumą.

Padėka žemdirbių 
talkininkams
Kaip žinia, praeitą vasarą Tarybų Lietuvos žemdirbiams 

pavyko išauginti visų žemės ūkio kultūrų gerą derlių. Bet kai 
atėjo to derliaus nuėmimo laikas, oro sąlygos buvo taip 
sunkios, taip nepalankios, jog buvo bijoma, kad bus 
neapsakomi nuostoliai. Partija ir vyriausybė labai susirūpino 
ir kreipėsi į moksleivius, studentus, karius ir įvairių kitų 
užsiėmimų darbo žmones paragindamos žemdirbiams ateiti 
į pagalbą. Atsiliepimas, matyt, buvo greitas ir nepaprastai 
didelis.

Po derliaus nuėmimo vyriausybė ir partija padėkos žodyje 
žemdirbių talkininkams, sako:

“Kolūkių ir tarybinių ūkių žemdirbių bei jų pagalbininkų 
pasiaukojamo pastangų dėka derlius nuimtas su minima
liais nuostoliais. Įvykdytos grūdų, bulvių, daržovių ir 
vaisių supirkimo liaudies ūkio užduotys. Sėkmingai vykdo
mi cukrinių runkelių ir linų valstybiniai supirkimai.”

Todėl:
Lietuvos Komunistų partijos Centro Komitetas ir Lietuvos 

TSR Ministrų Taryba reiškia nuoširdžią padėką studentams, 
moksleiviams, Tarybinės Armijos kariams, visiems respubli
kos darbo žmonėms, aktyviai dalyvavusiems nuimant 1978 
metų derlių ir suteikusiems didelę paramą žemdirbiams 
sunkiausiu nuėmimo laikotarpiu. Reiškiame tvirtą įsitikini
mą, kad visų mūsų socialistinio liaudies ūkio šakų darbuotojų 
glaudus bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba ir ateityje 
bus sėkmės laidas, vykdant mūsų lenininės partijos XXV 
suvažiavimo nubrėžtus didingus planus.

Linkime jums, brangūs draugai, didelės sėkmės moksle ir 
darbe, laimes asmeniniame gyvenime.

Tas tik parodo, kokie gražūs, glaudūs ir tvirti Tarybų 
Lietuvoje šiandien santykiai yra tarp vyriausybės, partijos ir 
liaudies.

Negali džiaugtis rinkimų 
rezultatais

trisdešimt trys jaunuoliai. 
Niekas šių kelionių viešai iš 
anksto neskelbia, niekas ne
ragina jose dalyvauti, tačiau 
jaunimo, norinčio šia proga 
pasinaudoti, niekada ne
trūksta. Ilgą laiką Vokietijos 
LB į šių kelionių populiaru
mą nekreipė dėmesio. Tačiau 
paskutiniu metu, kai prie šių 
grupių ėmė prisidėti vis dau
giau Vasario 16-tos Gimnazi
jos mokinių, kaikas išsigan
do. Gimnazijos vadovybė iki 
šiol laikėsi dėsnio, kad už tai, 
ką mokiniai veikia atostogų 
metu, atsako jie ir jų tėvai. 
Tačiau ginčai šiuo klausimu 
iškilo PLB seime Toronte ir 
atrodo, kad netrukus naujoji 
PLB Valdyba bus priversta 
tuomi susirūpinti.

Panaši jaunimo grupės ke
lionė į Lietuvą šiais metais 
jau vyko iš Kanados, o anks
čiau kiek kitokio pobūdžio 
kelionės buvo organizuoja
mos ir JAV-se. Tad šių 
kelionių problematika yra ar
tima visiems išeivijos lietu
viams.
... Jau dešimt metų, kai 

išeivijos organizacijos sten
giasi, jaunimą atbauginti nuo 
organizuotų kelionių į Lietu
vą. Jokia organizacija nenori 
pati tokių kelionių organiza
vimą perimti. Tačiau visi jie 
jaunimui kalba apie Lietuvą, 
kaip apie palaimintą kraštą. 
Tad nenuostabu, jei jauni
mas nori pats tai patikrinti ir 
naudojasi tokiomis galimybė
mis, kurios jam lengviausiai 
prieinamos. O šios kelionės 
yra tikrai lengvai prieina
mos. Tad betkdkie išeiviški 
draudimai ir raginimai nesi
naudoti šia proga neatneš 
jokių rezultatų. O reikalai 
nepagerės, kol 
nesiimsime šias 
ganizuoti.”

Nė valandėlei 
vaizduoti, kad Artūras Her- 
mannas yra pažangus vyraš 
ir “vaduotojų” priešas. Jis 
tiktai mano, kad tokia jų 
politika labai kenkia jų pačių 
bizniui.

“Tokiais draudimais,” sako 
Artūras, “mes tik pasitar
nautume “Tėviškės” norams, 
kad šiose kelionėse dalyvau-

Clevelando smetoninkų 
“Dirvoje” (lapkr. 9 d.) Vy
tautas Meškauskas negali at
sidžiaugti tuo, kad popiežiu
mi tapo išrinktas lenkas ir 
kad jis pasakęs, kad jo pusė 
širdies esanti Lietuvoje. 
Džiaugiasi ir tuo, kad ir 
šiandien Lenkijoje katalikų 
bažnyčia klestinti. Prašome:

“Čia reikėtų dar atsimin
ti, kad Lenkijoje religija jau 
seniai yra susiliejusi su tauti
niais interesais, o dabar tie
siog yra atsvara primestam 
komunizmui. Šiandien Lenki
joje yra 19,865 kunigai, prieš 
karą nebuvo nė pusės to 
skaičiaus. 8,000 vyrų pri
klauso vienuolynams, 5,000 
jaunuolių studijuoja teologi
ją. 1937 metais joje buvo 
7,257 bažnyčioj bei koply
čios, šiandien jų yra 14,039. 
Tokio religinio atkutimo ne
pergyveno nė vienas kitas 
kraštas. Iš to taško žiūrint, 
lenkas tikrai turėjo būti iš
rinktas nauju popiežium.”

Tačiau, lyg atbudęs iš gi
laus miego, Vytautas mus 
persergsti:

“Tai pasakius, kilusį entu
ziazmą galima kiek atvėsinti. 
Nūdienas nuotaikas Lenkijo
je rašytojas Stefan Kisie- 
lewski taip apibūdina:

“Dievas yra danguje, Ro
ma yra toli, bet Rusija čia 
pat-šiandien kalba lenkai. Jie 
išmoko stovėti ant kietos 
realybių žemės, nors jų akys 
vis dar yra nukreiptos į 
dangų’.”

mes patys 
keliones or-

nereikia įsi-

Kiekvienais svarbesniais rinkimais mūsų darbo unijos iš 
demokratų ir republikonų kandidatu pasirenka “savo 
draugus” ir juos užgiria. Taip buvo padaryta ir praėjusiais 
rinkimais. Amerikos Darbo Federacijos-Industrinių Organi-!mažiau informuoti 
zacijų Kongreso vadai iš 435 kandidatų į Atstovų Rūmus ijaunuoliai ir kad jaunimas 
užgyre347, daugumoje demokratus. Iš jų 239 buvo išrinkti, o tur^tų į Lietuvą vykti slapta 
108 pralaimėjo. Tuo būdu naujuosiuose Atstovų Rūmuose Tokjus jaunuolius tikrai būtų 
mūsų darbo unijos turės "draugų” 25 mažiau, negu turėjo» 
1976 metų išrinktuose. Tas pats ir su kandidatais į Senatą. ;i- 
Unijos užgyrė 32 kandidatus. Iš jų 14 laimėjo, o 18[- 
pralaimėjo. Naujajame Senate unijoms “simpatikų” bus 
penkiais mažiau.

Nereikia stebėtis, kad aukštieji darbo unijų judėjimo vadai 
rinkimų rezultatais labai .nusivylę. Jeigu senasis Kongresas ^"^ybfųTTktume 
mažai tekreipe dėmesio į liaudies poreikius, tai is lapkričio 
7 dieną išrinkto tenka tikėtis dar mažiau.

Galimas daiktas, kad kai kurie, nusivylę šiais rinkimais, 
unijų vadai pakeis savo nusistatymą ir pradės remti 
nepriklausomos nuo kapitalistinių partijų politinės veiklos 
idėją. Tai būtų didelis žingsnis pirmyn.

nesunku nuteikti prieš išeivi- 
• į ją. “Tėviškės” draugija lau- 
jkia iš mūsų, kad mes į jog 
j iniciatyvą reaguotume nei
giamai, dar daugiau užsida
rytume, kad neišnaudotutne

pasyviais.
Išeivijai būtų svarbu stip

rinti jaunimo savarankišku
mą ir kartu jį paruošti Lietu
vos sąlygoms, kelionių orga
nizavimą čia Vakaruose, pe-

Penkių pagrindinių kelių— ’
; Mažeikių, Skuodo, Šiaulių, Į ir Rygos operos ir baleto 
Klaipėdos ir Kauno—sankry- [teatrų apdailai, baldams, jos 
žoje stovi vienas gražiausių 
Žemaitijos miestų—Plungė.

i Netolimoje praeityje buvusi 
vien žemės ūkio rajono cen-

itru, dabar Plungė plačiai 
i žinoma kaip didelis pramo- 
I nės miestas. Lino audiniai ir 
; statybinės medžiagos, dirbti- 
i nė oda ir šienainio bokštai, 
j baldai ir meno dirbiniai, 
į kombinuotieji pašarai—tokia 
[ šiandieninės Plungės pramo- 
i nės produkcija. \ 
' Kasmet jaunėj seniausia 
miesto įmonė—“Liftų audi
nių” fabrikas, kuriame per 
metus išaudžiama apie 11 
milijonų metrų drobės. O 
neseniai čia rikiuotėn stojo 
modernus neaustinių medžia
gų cechas.

Aštuoniose užsienio šalyse 
žinoma “Minijos” liaudies kū
rybos gaminių įmonės pro
dukcija. Mediniai suvenyrai, 
verpimo rateliai ir kiti me
džio dirbiniai eksportuojami į 
Čekoslovakiją, Vokietijos 
Federatyvinę Respubliką, 
Angliją, Jugoslaviją, Suomi
ją, Švediją, Italiją ir Islandi
ją.

Prieš dešimtmetį plyname 
lauke už miesto statybininkai 
išliejo pirmuosius busimųjų 
pastatų pamatus. Dabar šio
je vietoje išsirikiavo trys 
didžiulės įmonės: dirbtinių 
odų gamykla, šienainio bokš
tų gamybos bei monatavimo 
trestas ir grūdų produktų 
kombinatas.

Didžiausia šalyje galanteri- 
nės odos tiekėja—Dirbtinių 
odų gamykla pirmąją pro
dukciją, niekad Lietuvoje ne
gamintą, išleido tik prieš 
septynerius metus. , Dabar 
dirbtinę odą ji siunčia dau
giau kaip dviem šimtais ad
resų. Leningrado, Minsko, 
Alma Atos, Sverdlovsko ir 
kitų šalies miestų galanteri
jos fabrikuose ši oda paver
čiama dailiais rankinukais, 
kelioniniais ir sportiniais 
krepšiais, sakvojažais, piršti
nėmis. Plungiečių daroma 
oda ima garsėti kaip patvari, 
geros kokybės, gražios fak
tūros, dailių atspalvių. Šie
met vėl iš pagrindų atnaujin
tas asortimentas. Gamyklos 
inžinierių technologų sukur
tos ir plačią paklausą turin
čios dirbtinės odos “Baltija” 
ir “Pergalė” pelnė aukščiau
sią kokybės kategoriją, jos 
žymimos kokybės ženklu. Be 
jų pradėta gaminti pirštininė 
dirbtinė oda, kuri panaši į 
natūralią, nebijo trynimo, 
lengva ir elastinga.

Gamyklos direktoriaus pa
vaduotojas P. Gustys pasa
koja:

— Mūsų įmonėje nuo jos 
įsikūrimo jau pagaminta apie 
90 milijonų kvadratinių met
rų dirbtinių odų, gauta apie 
75 milijonus rublių pelno, iš

! nes odos panaudotos Vilniaus | laisvę, susirinko beveik visa 
~ .... < p]ungė Geriausias pamink-

' las, kurį plungiečiai pastatė 
kovotojams už šviesesnį ry- 

! tojų, šiandieninis gyvenimas, 
| naujų namų kvartalai, pla
čios gatvės ir aikštės.

Per paskutiniuosius metus 
' Plungėje iškilo naujas ligoni
nės kompleksas, pašto rū- 

[ mai, internatinė mokykla. 
(Dabar statomi Tarybų rū
mai, administracinis pasta- 

ku- tas, sporto salė, gyvenamieji

j puošė Tarybų Sąjungos pa 
rodų paviljonus tarptautinė 
se parodose Kopenhagoje 
Paryžiuje . . .

Pernai pirmąją produkciją : 
išleido ir didžiausias Pabalti
jy grūdų produktų kombina
tas. Jame per dieną pagami
nama daugiau kaip pusė 
tūkstančio tonų vertingų 
kombinuotojų pašarų, 
riems žaliavą siunčia beveik | namai. Į pietus nuo miesto 
visos broliškos respublikos, į laukuose išaugo naujas mik- 
Daugelis gamybos procesų rorajonas, kuriame apsigy- 
mechanizuota ir automati- : veno daugiau kaip 7 tūkstan- 
zuota, todėl įmonės darbinin- čiai žmonių, 
kų sąraše tik apie 300 žmo- ' 
nių. Devynaukštis šio kombi- i 

j nato pastatas —savotiškas į
Plungės dangoraižis, iš kurio 
atsiveria plati miesto pano- i 
rama.

Mėlyna juosta per miestą 
vingiuoja Babrungas. Įvei- j 
kus dirbtinių marių užtvan-i šiemet jos gatvėmis link Pla 
ką, jo bėgimas sulėtėja gra- telių traukė tūkstančiai plun

Jaunoji karta mokosi ketu
riose vidurinėse mokyklose, 
veikia muzikos mokykla, sta
tybos technikumas. Patys 
mažiausieji lanko septynis 

i vaikų lopšelius-darželius.
Plungė garsėja ne tik 

darbščiais žmonėmis. Štai

žuolės Minijos slėnio pievo- giečių ir miesto svečių į 
se. Senasis parkas, buvę į penkioliktą Žemaičių festiva- 
Oginskio rūmai dar tebesau- lį. Si tradicinė šventė išugdė 
go M. K. Čiurlionio žingsnių tokius pajėgius saviveikli- 
aidą. Miesto centre pastaty- nius kolektyvus, kaip pavyz- 
tas paminklas įžymiam revo
liucionieriui ir poetui V. Re
kašiui. Senesnieji miesto gy
ventojai prisimena, kaip 
1920 metais palydėti į pasku
tinę kelionę šio narsaus ko
votojo, žuvusio už liaudies

dinis šokių ir dainų liaudies 
ansamblis “Suvartukas,” “Li
nų audinių" ir kitų įmonių 
saviveikliniai rateliai.

Auga ir gražėja darbininkų 
miestas— Plungė.

A. Norvaišas

Amerikiečių dekoratorės 
paroda

Lietuvos TSR liaudies menoLindą Shepas sveikina 
draugijos pirmininkas Pranas Gudynas.

R. Vilavičiaus nuotr.
Viešėdama Vilniuje, daili

ninkė susipažino su sostinės 
senamiesčiu, apžiūrėjo Laz
dynus, Karoliniškes. L. She- 
per buvo priimta Lietuvos 
draugystės ir kultūrinių ryš- 
šių su užsienio šalimis drau
gijoje, lankėsi Lietuvos liau
dies meno draugijos dirbtu
vėse, kur dirba ir kuria 
mūsų liaudies meistrai.

Liaudies meno draugijos 
salone Vilniuje atidaryta 
amerikiečių dailininkės deko
ratorės Lindos Sheper darbų 
paroda.

Šiuolaikinėje taikomojoje 
dailėje labai plačiai naudoja
mi tradiciniai liaudies meno 
elementai. L. Sheper kūry
boje liaudies meno įtaka jau
čiama ritmo ir spalvų varia
cijose, tradiciniame aplikavi- 
me.

Tai 22-oji dailininkės paro
da. Joje eksponuojami 27 
darbai. Per parodos atidary-i
mą L. Sheper papasakojo ir viltį ateityje apsilankyti su 
pademonstravo, kaip ji dir- didesne savo darbų ekspozi- 
ba. ”

Išvykdama dailininkė nuo
širdžiai dėkojo už gerą paro
dos organizavimą ir pareiškė

APIE LIAUDIES 
MILICIJOS DARBĄ, 
PAREIGAS IR VAIDMENĮ 
LIETUVOJE

Vilniaus dienraštyje “Tie
sa” (lapkr. 10 d.) straipsnyje 
“Išikimi liaudžiai” rašoma 
apie tarybinės milicijos pa
reigas ir vaidmenį socialisti
nėje santvarkoje. Straipsnio 
autorius Lietuvos TSR vi
daus reikalų ministro pava
duotojas Vaclovas Žemgulis.

“Tarybinė milicija, vado
vaudamasi leniniais socialis
tinio teisetumo principais,” 
sako straipsnio autorius, “iš
tikimai tarnauja liaudžiai, 
darbo žmonių interesams.

Daugiau kaip 60 metų tar
nauja mūsų šalies liaudžiai 
tarybinė milicija. Tarybinės 
milicijos gimimas mūsų res
publikoje neatskiriamai susi
jęs su Tarybų valdžios įkūri
mu Lietuvoje, su Lietuvos kurio būtų galima pastatyti 
Korpunistų partijos veikla., keletą tokių naujų gamyklų. 
Jau 1918 metų gruodžio 16 Plungėje pagamintos dirbti- 
dieną Lietuvos Komunistų —-----------------------------------

į partijos iniciatyva Vilniaus socializmo sąlygomis milici- 
i darbininkų deputatų Taryba 'jos pareigūnui keliami dideli 
I įkūrė tarybinę miliciją Vii- reikalavimai. Tai dėsninga, 
niuje. Ta diena laikoma tary-i Milicijos pareigūnas dirba su 

žmonėmis, jis turi būti visa
da pasiruošęs ateiti į pagalbą 
nelaimės ištiktajam, apginti 
jį. Pareigūnas turi mokėti 
greitai ir apgalvotai orien
tuotis sudėtingose situacijo
se, mokėti priimti pagrįstą 
sprendimą, būti jautrus ir 
taktiškas. Todėl ir toliau 
stengsimės kelti milicijos 
darbuotojų profesinę kultū
rą, autoritetą, politinį idėjinį 
lygį.

Tarybinė milicija visada 
garbingai vykdė ir šiandien 
tebevykdo savo humanišką 
pareigą, kad mūsų miestuose 
ir kaimuose būtų pavyzdinga 
tvarka, kad darbo žmonės 
galėtų ramiai dirbti ir ilsė-

• binės milicijos įkūrimo Lietu
voje diena.

Milicijos pareigūno darbas 
' sudėtingas. Jo uždavinys— 
; saugoti viešąją tvarką, socia- 
i listinę nuosavybę, piliečių 
j teises nuo nusikalstamų pasi- 
j kėsinimų, laiku užkirsti kelią 
nusikaltimams, o jiems įvy- 

i kus laiku ir iki galo išaiškin
tų Ypač svarbi milicijos pro
filaktinė veikla.

Kaip ir visur, milicijos dar
be lemia žmonės. Jų aukštas 
profesinis meistriškumas, gi-

I lūs savo tarnybinės pareigos 
; supratimas, valia ir atkaklu- 
■ mas—tai savybės, kurios bū-l 
j dingos šiandieniniam milici-j 
' jos darbuotojui . . .
i 1 Šiuolaikinio išsivysčiusio' tis.

Loreta Pakerytėcija.

Paminklas rašytojai Žemaitei [skulpt. P. Aleksandravi
čius, archit. A. ir V. Nasvyčiai].

i
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— 0 kaip pabūklai?—pa

klausiau ir aš savo ruožtu.
— Ką nors sugalvosime. 

Jei pamatysime, kad striuka, 
kaip nors stengsimės juos 
ištraukti. Pasiųsk prie pabū-' 
klų naujas tarnybas.

Nelabai tikėjau, kad pa
vyks pabūklus išgabenti iš' 
aukštumos, jei pasirodys, 
kad jos negalime apginti. 
Kuo griežčiausiai įsakiau ar- j

Paskutinės kautynės Kurše
PRANAS PETRONIS

Iš atsiminimų 
Tęsinys iš praeito num. 

* * *
Praėjo trys dienos, duotos žeistų, bet įsakymas nekei- 

pasiruošti operacijai. Nusi-i čiamas: dar sykį reikia ban- 
plūkėme nuo kojų visi, ypač dyti atakuoti. Vėl laukiame 
mes, artileristai: artilerijos 
štabo viršininkas majoras V. j 
Pioravičius, artilerijos žval-i 
gybos viršininkas kapitonas! 
Kostas Aleknavičius, o dau
giausia—artilerijos tiekimo 
viršininkas papulkininkis J.i 
Barauskas. Šaudmenų duoti 
mums davė, bet reikėjo juos j nys kaip auksas. Jei pavyks ti pabūklų nepavyko. Vokie- 

automašinos! dar sykį užimti aukštumą, čiai už juos užmokėjo keliais 
pamuštais tankais, bet pabū
klai vėl atiteko priešui. Iš 
aukštumos negrįžo nė vienas 
artileristas. Dar kartą štur
muoti aukštumą buvo bepra
smiška. Su tuo sutiko ir 
divizijos vadas, ir korpuso 
vadovybė. O. pabūklus teko 
sudaužyti patiems.

Iš mūsų pozicijų paliktieji 
pabūklai buvo kuo puikiau
siai matyti, ir mūsų tankis
tams buvo nesunku į juos 
pataikyti. Bet kol sudaužė-

nakties. Gyvi likę vyrai tiki
na, kad prieš tankus be 
artilerijos paramos jiems tileristams, jeigu jiems teks 
neatsilaikyti, o mes efekty- trauktis, susprogdinti pabū- 
viai negalime padėti, nes už klus.
aukštumos puolančių tankų! Atėjo rytas. Mano būkšta- 
nematome. Ir aklai šaudyti | vimai pasitvirtino. Nei išlai- 
negalima: kiekvienas sviedi-i kyti aukštumos, nei išgaben-
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atsigabenti, o 
stovi beveik be benzino, ir nutariame jos gynėjams pa- 
pavasario polaidžiai prasidė
jo, beveik neįmanoma išva
žiuoti. Vežti teko arkliais, o jų i 
mažai. Artilerija šiose kauty
nėse buvo svarbiausias kozi
ris. Ji turėjo sunaikinti aukš
tumoje priešo atsparos taškus 
ir dengti pėstininkų puolimą. 
Tankų mums nieks nedavė, o 
jei ir būtų davę, jų beveik 
neįmanoma būtų buvę panau
doti.

Puolimą buvo numatyta 
pradėti 8 valandą ryto paruo
šiamąja artilerijos ugnimi. 
Artėjo puolimo metas, o paža
dėtojo drausmės bataliono 
kaip nėra, taip nėra. Susisie
kėme su korpuso štabu.Iš ten 
praneša, kad batalionas išžy
giavęs, turi būti prieigose 
prie mūsų pozicijų. Vadinasi, 
batalionas turi pereiti į ataką 
tiesiai iš žygio, o tai jau 
blogai.

Prabyla mūsų pabūklai, nu- 
žerdami aukštumą sprogimų 
fontanais. Atsiliepia ir priešo 
artilerija, bet jos sviediniai 
krinta toli nuo mūsų pozicijų 
užnugary. Mes stebimės, kad 
vokiečiai šaudo į dievo langus, 
ir negalime suprasti, kodėl jie 
taip elgiasi. Laikas kilti į 
ataką pėstininkams, p paža
dėtosios paspirties vis nėra. 
Jei atidėsime ataką, ne
beturėsime šaudmenų dar 
vienam artileriniam paruoši
mui. Aukštumos šturmuoti 
pakyla mūsų batalionas, kuris 
turėjo eiti antrajame ešelone 
ir įsitvirtinti aukštumoje. Da
bar vokiečių pabūklai perke
lia savo ugnį prieš puolančias 
mūsų pėstininkų grandis. Ar
tilerijos ugnies užtvara tokia 
stipri, kad puolantieji turi 
sugulti. Vokiečių pabūklai ap
tyla, vėl vyrai puola. Nueina 
keliasdešimt metrų —ir vėl 
prie žemės. Batalionui pa
vyksta priartėti prie pirmųjų 
vokiečių linijų aukštumoje. 
Tuo metu atvyksta žadėtasis 
batalionas ir išsyk patenka į 
stiprų apšaudymą.

Puolimas užspringo. Aukos 
mūsų pusėje didelės. Paaiškė
ja ir drausmės bataliono vėla
vimosi priežastys. Pasirodo, 
vokiečiai nuo aukštumos pa
stebėjo atžygiuojančius ir ati
dengė į juos uraganinę ugnį, 
sustabdydami bet kokius jų 
veiksmus. Tai štai kodėl vo
kiečių artilerija šaudė toli į 
mūsų užnugarį!

Tariamės, ką toliau daryti. 
Visiems aišku, kad dienos 
metu paimti aukštumą — 
bergždžios viltys. Reikia pa
bandyti naktį.

Sutemsta. Tyliai, be artile
rinio paruošimo, be vieno 
šūvio prislenkame prie aukš
tumos, staiga užgriūname vo
kiečių pozicijas ir po trumpų 
aršių kautynių Vartajos aukš
tumą užimame. Drausmės 
bataliono kariai, mažiausiai 
nukentėję dienos kautynėse, 
skubiai įsitvirtina aukštumo
je! ir pasiruošia atremti prie
šo ataką, jeigu jis rytą ryšis 
atsiimti, ko neteko. Kur jis 
nesiryš! Vos praaušta, ant 
aukštumos pasipila tokia arti
lerijos ugnis, kad, rodos, 
dangų su žeme sumaišys. 
Paskui pasirodo tankai. Apie 
pietus jiems pavyksta mūsiš
kius atblokšti atgal ir atsiimti

spirčiai duoti bent vieną arti
lerijos bateriją.

Naktį aukštumą dar sykį 
puolame ir vėl ją užimame. 
Su dar didesniu vargu, su 
dar didesnėm aukom, bet 
užimame. Skubiai į aukštu
mą perkeliame vieną artileri
jos bateriją, kad, įsirengusi 
ten pozicijas ir įsitvirtinusi, 
ji galėtų tiesiu taikymu pasi
tikti kantrąatakuojančius 
priešo tankus.

Rytą vėl viskas pasikartoja me» teko į kiekvieną paleisti 
kaip aną dieną: baisi artileri- P° 15-20 sveidinių. Tik tada

bene pirmą kartą supratau, 
kaip vis tik sunku sunaikinti 
ir priešo pabūklus.

Nežinia, ką galvojo vokie
čiai, matydami, kaip mes 
šaudome į savo pačių pabūk
lus. Gal būt, jie stebėjosi, 
gal suprato, kad tai nauji 
ginklai, kurių paslapties ne
norime jiems išduoti. Bet jau 
buvo per vėlu. Tankistai iš 
jų paliko sumaitalioto metalo, 
laužą.

Aukštumoje, kaip ir anks
čiau, viešpatavo vokiečiai. 
Iki pat kapituliacijos.

Daugiau bus

jos ugnis, o paskui tankų 
kontraataka. Gerokai nuo ar
tilerijos apšaudymo nukentė
jusios pabūklų tarnybos pa
muša kelis priešo tankus, bet 
netrukus baterija nutyla: ar- 
rileristai žūsta visi iki vieno. 
Palikti vieni pėstininkai kon- 
traatakos neatlaiko ir vėl 
atsitraukia.

Man ant galvos plaukai 
stojasi. Dėl pabūklų. Tai 
85mm pabūklai, paskutinis 
tarybinės artilerijos žodis: 
nė vieno vokiečių tanko šar
vai neatlaiko jo sveidinių 
pramušamosios galios. Bet 
prisakyta juos saugoti kaip 
savo akį, kad, gink dieve, nė 
vienas sveikas pabūklas ne
patektų į priešo rankas. 
Jie—karinė paslaptis. Ir štai 
aukštumoje, kurioje vėl vieš
patauja vokiečiai, trys pabū
klai, už kuriuos atsakau savo 
galva.

Iki sutemos nesitraukiu 
nuo stereožiūronų, žiūriu— 
domėsis vokiečiai pabūklais 
ar ne. Laimė, jiems pabūklai 
ne galvoj. Labai ten pėsti
ninkui jie rūpės, o specialis
to, kuris suprastų, koks tai 
ginklas, matyti, nepasitaikė. 
Naktį vėl puolame aukštu
mą, dabar jau daugiau dėk 
pabūklų, nes visai aišku, kad 
jos neįstengsime išlaikyti, 
nors sukištume ir visą divizi
ją. Vokiečiai manevruodami 
nedideliame plote, turi pui
kias sąlygas greitai pergru
puoti jėgas iš vienos vietos į 
kitą ir dabar sutelkė prieš 
aukštumą ir artileriją, ir 
tankus. Nesiskaito jie, taip 
kaip mes, ir su šaudmenimis.

Naktį vėl atakavome aukš
tumą ir šį sykį užėmėme ją 
palyginti hesunkiai. Vokie
čiai, ko gero nutarė, kad 
jiems pigiau atsieina dienos 
metu artilerijos ir tankų pa
galba atsiimti aukštumą, ne
gu naktį ją išlaikyti.

Dabar reikėjo išvežti . iš 
tenai pabūklus. Jau buvau 
beduodąs artileristams įsa
kymą tai padaryti, bet A. 
Urbšas sulaikė mane'

— Palauk, pagalvokime 
truputį, —pasakė jis.—Ati
trauksime pabūklus, atsi
trauks ir pėstininkai. Jie 
supras, kad mes nesirengia
me rimtai ginti aukštumos. 
Taip negalima.

Pasižiūrėjau į generolą 
kiek nustebęs: juk buvome 
susitarę, kad užimame aukš
tumą, išgabename pabūklus 
ir ją apleidžiame. Bet supra
tau divizijos vadą. Mums ta į vykti ir pasakyti prakalbą 
aukštuma tiek kainavo, kad | lapkričio 30 dieną. Nixonas 
dabar užėmus ją apleisti, nė ! pakvietimą priėmė, tik dabar 
nepabandžius dar sykį išlai- j jam reikia Anglijos valdžios 
kyti, buvo apmaudu. įleidimo (vizos) tą misiją at-

— Na, kaip, pamėginsime ! likti. John Lee sako, kad j

LIETUVOJE ĮSTAIGTA 
PEDAGOGŲ DRAUGIJA

Vilnius, X. 31. (ELTA). 
Šiandien įvyko Lietuvos TSR 
pedagogų draugijos steigia
masis suvažiavimas. Į jį at
vyko beveik 400 delegatų— 
pedagogai, taip pat kai kurių 
partijos miestų rajonų 
komitetų sekretoriai, miestų 
ir rajonų vykdomųjų komite
tų pirmininkų pavaduotojai, 
įmonių, ūkių, tėvų komitetų 
atstovai.

Suvažiavime dalyvavo Lie
tuvos KP Centro Komiteto 
sekretorius L. Šepetys, Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo pirmi
ninko pavaduotoja L. Dir- 
žinskaitė, respublikos Minis
trų Tarybos pirmininko pa
vaduotojas A. Česnavičius, 
Lietuvos LKJS Centro Ko
miteto sekretorė G. Šaltie- 
nienė, kiti vadovaujantys 
partiniai ir tarybiniai dar
buotojai, ministerijų, žinybų 
vadovai.

Buvo priimti draugijos įs
tatai, išrinkti vadovaujantys 
organai.

Lietuvos TSR pedagogų 
draugijos respublikinės tary
bos pirmininku išrinktas Pe
dagogikos mokslinio tyrimo 
instituto direktorius, peda
gogikos daktaras. LTSR nu
sipelnęs mokslo veikėjas pro
fesorius J. Vaitkevičius, pa
vaduotoja—P. Ragalevičie- 
nė.
REIKALAUJA 
NEĮSILEISTI NIXONO 
I ANGLIJĄ

Londonas. — Britų Parla
mento narys darbietis John 
Lee reikalauja, kad valdžia 
neduotų vizos Amerikos bu
vusiam prezidentui Richard 
Nixonui nei kojos įkelti į 
Angliją. Mat, Anglijos Ox- 
fordo Universitetas yra pa- 

i kvietęs buvusį prezidentą at

Pirmieji Panevėžio
spalvoti kineskopai

Darbo Raudonosios vėlia- taikančias blogybes, kovojan-] 
vos ordino “Ekrano” gamyk- tis prieš abejingumą žmonių 
loję pradėjo veikti spalvotų santykiuose. Jo autoriams— 
kineskopų gamybos linija, i Komjaunimo 50-mečio Pane- 
Įrengimus jai atsiuntė Mask- vėžio kabelių gamyklos cen- 
vos, Saratovo, Vorošilovgra- 
do, taip pat Vengrijos ir 
Čekoslovakijos mašinų ga
mintojai. Didelė grupė gamy
klos darbininkų ir inžinierių 
buvo išvykę mokytis į kitas 
tokio profilio šalies gamyklas.

Pirmuosius savo gaminius

trinės laboratorijos darbuoto
jams Vilmantui Kasavičiui ir 
Viliui Svaldeniui paskirtas 
didysis festivalio prizas ir 
diplomai.

Jau daugiau kaip dešimt 
metų Kabelių gamykloje vei- 

_______ ___ f kia saviveiklinė kino “Spindu- 
panevėžiečiai išsiuntė Šiaulių | lys,” jungianti daugiau kaip 
televizorių gamyklai, šiemet 
pradėjusiai tiekti spalvotus 
televizorius “Tauras.”

Sumontuota nauja techno
loginė linija—tai tik didelio 
darbo pradžia. Dabar šalia 
veikiančių cechų statomas iš
tisas pramoninis kompleksas 
spalvotiems kineskopams ga
minti. 1980 metų pabaigoje jis 
pradės veikti.

Naujos mokyklos
Dvi naujos mokyklos šie

met atvėrė duris jauniesiems 
panevėžiečiams: naujai stato
mame Klaipėdos gatvės gyve
namajame rajone iškilo try
liktoji vidurinė, o kitoje mies
to dalyje, Danutės gatvėje,— 
24-oji vidurinė profesinė tech
nikos mokykla. Pastaroji ruoš 
kaimui labiausiai reikalingus 
darbininkų kadrus—suvirin- 
tojus elektra ir dujomis, auto
mobilių šaltkalvius remonti
ninkus, o netolimoje ateity
je—ir tekintojus bei vairuoto
jus.

Rudenį parodomojo staty
bos tresto darbininkai pradė
jo statyti dar vieną—keturio
liktąją iš eilės miesto vidurinę 
mokyklą. Jau ateinančių me
tų rugsėjo pirmąją* ji svetin
gai atvers duris.
Gamyklos metraščio kūrėjai
Tallinne įvykusiame Pabal

tijo respublikų ir Leningrado 
miesto bei srities saviveikli
nių kino filmų festivalyje 
geriausiu buvo pripažintas 
multiplikacinis filmas “Va
lio!”, vaizduojantis dar pasi-

“Sukursime šviesią ateitį, 
kaime neliks vargo, skurdo,” 
—daugelis vyresnių Rokiškio 
rajono Lenino kolūkio žem
dirbių mena šiuos pirmojo 
pirmininko Antano Kurklie
čio žodžius. Ir šiandien, eida
mas per kolūkio gyvenvietę, 
regi, kaip pasitvirtino ši sva
jonė. Jaukūs, tvarkingi gy
venamieji namai, pradinė 
mokykla, kultūros namai, 
parkas, net keli dirbtiniai 
ežerai. Visa tai skirta žem
dirbiams.

Kolūkio pirmininkas Alfon
sas Muralis, šiame ūkyje

aukštumą. dar sykį?—paklausė A. Urb- Nixonas yra nepageidauja-
Visi prislėgti, išvarginti, šas, pamatęs kad ir aš galvo- i mas svetimtautis ir neturi 

pikti, daug užmuštų ir su- ju tą patį, ką ir jis. ! būti įsileistas.

20 entuziastų. Per tą laiką 
sukurta daugiau kaip 40 įvai
rių žanrų filmų, kurių daugu
ma paskirta įmonės gyveni
mui. Gamyklos kino metraš
čio kūrėjai užfiksavo juostoje 
daugelį svarbių įvykių, papa
sakojo apie darbo pirmūnus, 
veteranus. Kino kamera 
jiems tapo nuolatiniu palydo
vu kolektyvo turistinių kelio
nių, iškylų į gamtą metu.

Saviveiklinės kino studijos 
vardą plačiai išgarsino sukur
ti multiplikaciniai filmai. Jie 
apkeliavo dešimtis tarptauti
nių, sąjungtinių ir respubliki
nių festivalių, laimėdamos 
prizines vietas ir diplomus.

Pasipildė plunksnuočių 
būrys. . .

Pastaruoju metu rajone at
sirado nemažai dirbtinių 
tvenkinių, kuriuos laukų ir 
ganyklų laistymui įrengė me
lioratoriai. Panevėžio medžio
tojų ir žvejų draugijos nariai 
nutarė praturtinti jų fauną. 
Netoli miesto esančiame Pa- 
vašėčių kaime, dirbtinio ežero 
pakrantėje, buvo pastatyta 
laukinių ančių ferma. Tačiau 
gyvendamos nelaisvėje, an
tys pasirodė besančios blogos 
motinos: padėjusios kiauši
nius, nesėdo jų perėti. Su
rinktus kiaušinius teko ga
benti į inkubatorių . . .

Neįprasta forma jau davė 
pirmąją “produkciją”—į įvai
rius rajone esančius vandens 
telkinius šį rudenį buvo nu
vežta ir paleista beveik 5

Respublikinės reikšmės istorijos paminklas poeto Maironio 
kapas Kaune. B. Aleknavičiaus nuotraukos

Maldavimas
Neapkartink vasaros medaus— 
Aviliai liepyne dūzgia bitėm. 
Neapkartink. Kas vardu pašauks 
Saitą ir vėjuotą gruodžio rytą?!

Nepalengvink skausmo ir gėlos— 
Viską viską noriu išgyventi.
Reikia vėtrų, reikia ir tylos, 
Kad pajausčiau kasdienybėj šventę.

Nuo pečių naštos tu nenuimk— 
Niekam jos nenoriu atiduoti.
Nešiu ją visais keliais, visom kryptim, 
Kol atrasiu pažadėtą stotį.

T. Kryževičiūtė

tūkstančiai didžiųjų laukinių 
ančių. Mokslininkai teigia, 
kad jos puikiai prisitaikys 
prie gyvenimo laisvėje ir 
pavasarį grįš į gimtąsias vie
tas. Ateinančiais metais nu
matoma užauginti ir paleisti 
jau dvigubai didesnį plunks
nuočių būrį.

Panevėžio žūklės ir medžio
klės ūkis laikomas vienu ge
riausių respublikoje. Jo dar
buotojų iniciatyva sėkmingai 
auginami ir kasmet į laisvę 
išleidžiami fazanai. Beveik 
150 tūkstančių hektarų turin
čiose medžioklės ir žūklės 
ūkio valdose dabar gyvena 
Stumbriai ir taurieji elniai: 
pastaraisiais metais smarkiai 
padidėjo “tradicinių” žvė- 
rių-briedžių, stirnų, šernų ir 
kiškių—bandos. A. Ambraška

Valė Guntienė yra viena 
geriausių Joniškio rajono 
“Pergalės” kolūkio penimų 
galvijų šėrike. Antros klasės 
gyvulininkystės meistrė, ko
munistinio darbo spartuolė 
prižiūri daugiau 70 buliukų. 
Jie kasdien pasunkėja viduti
niškai 978 gramais.

aimielos

permainos

tretai, daugelis jų—mokinių 
tėvai, kaimynai. Pradinukai 
visada laukia žemdirbių, ku
rie, atėję į svečius, prisime
na praeitį, pasakoja apie 
parduotas savo vasaras. Mo

kiniai išgirsta apie žmones, 
paaukojusius savo gyvenimą 
vardan šviesios šiandienos. 
Tokie pokalbiai ugdo meilę 
revoliucinei praeičiai, moko 
vaikus iš mažens branginti 
tai, ką jiems davė TSRS 
Konstitucija.

B. Dagilis
Rokiškio rajonas

— Mane labiausiai džiugi
na kaimo žmonių pasikeiti
mas 
turtėjimas, vidinė kultūra,- 
sako Alfonsas Muralis.

dirbantis nuo 1956 metų—di
džiulių pasikeitimų liudinin
kas. Pirmaisiais jo darbo 
metais javų derlingumas bu
vo vos dešimt centnerių, o 
pastaraisiais metais išaugo 
beveik iki trisdešimties. Net 
šiemet, esant blogoms gam
tinėms sąlygoms, iš hektaro 
prikulta po 24,5 cnt javų. 
Dideli ūkio pasiekimai ir gy- 
vulinkystėje.

jų dvasinio pasaulio

Ilgai pasakoja pirmininkas 
apie savo kolūkiečius, apie 
gražią jų buitį, apie pasiau
kojamą kasdieninį darbą. Tai 
gyvulininkystės darbuotojai 
Petras Bliūdžius, Bronė Šal
kauskienė, Povilas Karpo
vas, mechanizatoriai Petras 
Zdanavičius, Bronius Žvir
blis . . . Daugelis puikių, 
sąžiningų žmonių, kurie dar
bais puošia gimtinę, šeimi
ninkiškai rūpinasi kaimo 
ateitimi.

. . . “Didžiuojamės pirmū
nais,”—toks stendas kabo 
pradinės mokyklos vestibiu
lyje. Čia darbo pirmūnų por

A. Gylio nuotraukose: geriausia ūkio paršelių augintoja 
Gražina Deksnienė; kolūkio pirmininkas, LTSR nusipelnęs 
žemės ūkio darbuotojas Alfonsas Muralis; ūkio vyriausioji

zootechnikė Palmyra Legienė [pirmoji iš kairės] su gyvulių 
augintojais Kaziu Dulke, Stefa Butėniene, Pranu Valiuku ir 
Katerina Lobiniene.



4-TAS PUSLAPIS LAISVĖ

Revoliucinis Rokiškis
VANDALINAS JUNEVIČIUS

Ablinga. 
menininkai 
Paulauskas).

Ištikimi liaudžiai
Skulptūros fašizmo aukoms atminti
J. Lukauskas, J. Gineitis, A. Bagdonas ir J.

(Liaudies

Rokiškis nuo seno garsėja tos skulptūros, sukalti stoga- 
revoliucijos, kovų ir darbo | stulpiai.
šlovės tradicijomis. Ištisos i Šiemet į Rokiškį antrą kar- 
kartos paliko gyviesiems tęs- tą susirinko daugiau patyrę 
tamentą: visur ir visada būti | žmonės. Edvardo Tičkaus vi- 
ištikimais tarybinės Tėvynės i dūrinės mokyklos kieme vėl 
patriotais. Rokiškio rajonas | subildėjo į kietus ąžuolus 
išugdė revoliucionierius:Ed-1 kirviai ir kaltai. Entuziastin- 
vardą ir Vincą Tiekus, Jurgį Ilgi meistrai ėmėsi kurti tary- 
Smalstį, Juozą Pagirį, Joną'binių partizanų monumen- 
Zakarevičių, Petrą Kirstuką, 1 tus.
Antaną Kurklietį, dukart Ta-i Telšietis J. Lukauskas iš- 
rybų Sąjungos Didvyrį Jokū- • drožė “Radistus,” utenietis 
bą Smuškevičių, Tarybų Są-!S. Krasauskas pavaizdavo 
jungos Didvyrį Berelį Cinde-
lį, tarybinius partizanus Po- nams, 
vilą Jakubonį, Alfonsą Kai- 
relį ir daugelį kitų garbingų 
vyrų, narsiai kovojusių už , da,” šiaulietis S. Daknevičius 
Tarybų valdžią, gynusių jos i pasirinko temą “Partizanai

I ginkluojasi,” kitas šiaulietis 
;Z. Vaišvila padarė “Kaimo 
paramą partizanams” širvin- 
tietis D. Gediminauskas su- 

įkūrė “Partizanų priesaiką,” 
įzarasietis R. Matulionis iš
drožė “susimąsčiusį partiza
ną.” Kiti du zarasiečiai—J. 

(Olšauskas ir G. Mikulavi- 
čius—padarė partizanų prie
saikos dekoratyvine kompo- .
ziciją. Vilnietis V. Ulevičius net po penkis.

I išdrožė didelę apvalią skulp
tūrą “Žemaitės junginio par- komplekse kelionių mėgę’ 

klaipėdietis V. i jams įrengtas erdvus poilsio 
‘Atsišauki- i kambarys, ekskursijų niu- 
rokiškietis j ras, kavinė, dušai, prausyk- 

Netrukus ten prądes 
skulptūrą i veikti kirpykla, fotoateljė, 

[teatrų bilietų kasa ir t. t.
I Si stotis vienu metu gali 
priimti apie 700-800 žmonių, 
iš karto du turistinius trauki
nius. Tai pirmasis toks stati
nys mūsų šalyje.

į“Tėvynės paramą partiza- 
raseinietis J. Gra

bauskas sukūrė įspūdingą 
kompoziciją “Kova praside-

lio Rokiškis-Juodupė, yra 
dar viena masinių žudynių 
vieta. Vokiečių fašistai ir 
vietiniai buržuaziniai nacio
nalistai 1941 m. liepos 3 d. 
sušaudė apie 70 tarybinių 
žmonių. Tais pačiais metais 
rugpjūčio” 25 d. tie patys 

1 žydyklos susidaro su 1160 
obeliečių. Toje vietoje pasta- 

| tyta memoralinė lenta. Iš 
viso fašistiniai niekšai išžudė 
apie 5,400 rokiškiečių.

Hitlerinės okupacijos me-

“LAISVĖS” REIKALAI
VAJUS PRASIDĖJO RUGSĖJO 1 D.

IR BAIGSIS LAPKRIČIO 30 D.
Ši ataskaita įima mus pasiekusius laiškus nuo spalio 24 d. 

iki pabaigus lapkričio 14 d.
KONTESTANTŲ STOVIS

PENKTADIENIS, LAPKRIČIO [NOVEMBER! 24,1978

Antkapis ant prof. ZIGMO ŽEMAIČIO kapo Rasų kapinėse 
Vilniuje.

Punktai
New York vajininkai—A. Mitchell ir N. Ventienė . . . .6,126 
LLD 45 kp., St. Petersburg, Fla.,—P. Alekna. ......5,950 
Montreal, Que., Canada .................................................4,160
LLD 75 kp., Miami, Fla.—N. lešmantienė..................3,615

tais Apūniškio miške veikė Connecticut vajininkai.....................................................2,692
■ Žemaitės partizanų būrys. Toronto, Ont., Canada.. ........................................ 2,281
Fašistai, pajutę, kad Milip- StefanijaMasyte, Detroit, Mtch.................... ■.................2,266

Slapeikių ir Lančiūnų Haverhill, Mass.—M. Sametis ir A. Račkauskienė . . .2,132
J. Petkūnaš, Worcester, Mass........................................ 1,612

“ '  1,182
LLD 153 kp., San Francisco, ir LLD 198 kp., Oak

land, Cal.—V. Sutkienė ir V. Taraškienė... 1,178
Vancouver, B. C., Canada. ............................. 1,056
A. Bemat, Los Angeles, Cal................... 1,028
M. Uždavinis, Norwood, Mass........................................... 876
South Boston, Mass.—E. Repšienė................................. 788
N. Dudonis, Aston, Pa........................................................ 536
Windsor, Ont., Canada—J. Užunaris............................... 516
Philadelphia, Pa.—R. Merkis...........................................456
P. Cesriikienė, New Kensington, Pa..................................340
T. Brazdžius, Sudbury, Ont., Canada..............................284
Rochester, N. Y.—F. Kontenis ir K. Žemaitienė........... 258
Eva Kralikauskienė, Lawrence, Mass...............................232

* * *
Naujų skaitytojų per Šį laikotarpį gavome 21, kuriuos 

prisiuntė B. Raudonaitienė, Copake, N. Y.; P. Alekna, St. 
Petersburg, Fla. (9); S. Masytė, Detroit, Mich.; T. 
Šlapikas, Chesapeake, Va.; S. Simas, Tallahassee, Fla.; P. 
Zline, Sun City, Cal.; A. Grinkus, Vancouver, B. C., Can.; 
N. lešmantienė, Miami, Fla.; V. Raila, Whittier, Cal. (3); 
Anna Karalevich, Lake Worth, Fla. ir S. Pechilis, 
Montreal, Que., Canada. 

* * *
Į fondą aukų gavome:

Iš pikniko po stogu, Detroit, Mich., (vardai telpa su 
korespondencija), per AlfonsRye..... $534.24

Per“Laisves”koncertąll/5,(vardaitilpoll/17“L”) . .435.00 
Iš Montreal, Canada (vardai tilpo su korespondenci

ja), per P. Kisielienę................................  .400.00
Jim ir Helen Umaras, Detroit, Mich., per S. Masytę . .200.00 
Walter Smith, Port Charlotte, Fla..............................100.00
Paul ir Teklė Nukas, Ashfield, Mass., per A. Račkaus

kienę ................................................................. .100.00
Valeria Sutkienė, San Francisco, Cal.........................  100.00
Apolonija Bečienė, Miami, Fla., per V. Boviną ..... . .100.00 
A. ir J. Skirmontai, Brockton, Mass., per C. Ustupą . .100.00 
Olga ir Algirdas Grinkus, Vancouver, B. C., Canada . .100.00 
Walter Dubendris,St.Petersburg,Fla.,per P.Alekną . 100.00 
John Krapovicky, Auburn, Maine ................................100.00
LLD 2 kp., So. Boston, Mass., per E. Repšienę........... 100.00
Antanas Globičius, Wilkes-Barre, Pa...................
LLD 75 kp., Miami, Fla., iš parengimo kuris įvyko 

10/ 29 “L” naudai, per N. lešmantienę ....... 
Pr. Jočionis; Dearborn, Mich., per S. Masytę...........
Joseph Budris, Chicago, Illinois................................
LLD 198 kp., Oakland, Cal., per V. Taraškienę........
LLD 153 kp., San Francisco, Cal., per V. Sutkienę. .. 
Mary Dementienė, Redlands, California...................
KonstancijaRušinskienė, Brooklyn, N. Y., prisimini

mui mirusio vyro Jono........................
Ona ir William Stakėnai, Brandon, Fla., per P. Alekną .50.00 ; 
M. Burkauskienė, Elizabeth, N.J.................................... 44.00
K. Makaravičius, Vancouver, B. C., Canada.................. 40.00
Veronica A. Baleišis, Valley Stream, N. Y., prisimi

nimui mirusio vyro Bronislavo S. Baleišio........40.00 |
Anna Miswick, Santa Rosa, Cal., per V. Sutkienę........30.00 Į
M. Stakoff, Windsor, Ont., Canada................................30.00 i
Stanley ir Viola Kuzmickas, St. Petersburg, Fla., per

P. Alekną .....................................................   .25.00
A. ir V. Taraškai, San Leandro, Cal., prisiminimui

V. Taraškienes mirusius tėvelius, Baltrų ir 
Antaniną Chuladus iš Lawrence, Mass.......... . .  25.00

Marie Baltulionytė, San Francisco, Cal., per V. Sut
kienę .............................. 25.00

J. Karpavičius, New York City, N. Y............................   25.00
Charles Wallent, Auburn, Mass., prisiminimui miru

sios žmonos ir motinos......................................... 25.00
H. ir F. Mankauskai, Miami, Fla., perN. lešmantienę. .25.00 
Amelia Kazėnas, Johnson City, N. Y., prisiminimui

mirusios sesutės,TeklesVingelienės,Lietuvoje. 25.00 
Povilas Bukis, Vancouver,Canada,per J.Kundrotą .. . .23.00 
Mike Kapkevičius, Binghamton, N. Y., per J. Vaiče

kauską ............;........................................ ,........... 20.00
Julia Stukas, Chelmsford, Mass., per A. Račkauskienę 20.00 
Kate Sanders, Glen Ellyn, Ill. .. .......................................20.00
TeldaKing', San Leandro, Cal., per V. Taraškienę .... .20.00 
Ęva Kralikauskas, Lawrence, Mass....................  20.00
V. Bareišis, New Westminster, B. C., Canada............. 20.00
J. Kundrotas, Vancouver, B. C., Canada........................20.00

seniai vartoja šiuos kviečius Robertas ir Helen Feifer, St. Petersburg, Fla., per P.
- ’ - 20.00

20.00 
20.00 
20.00 
18.00 

; A. Dočkus, Detroit, Mich., per S. Masytę .......................15.00
Mary Gelenžauskienės šeima, Cleveland, Ohio, per J.

Petraus .. . ..........   ?............................................ 12.50
A. Lalis, Brockton, Mass., per C. Ustupą . .....................10.00
Helen Kairienė, Pittsburgh,Pa........................................10.00
A. Wardo, Detroit, Mich., per S. Masytę........................ 10.00
Walter Duda, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną 10.00
K. Muganienė, Oakland, Cal., per V. Taraškienę ........... 10.00
Ray Machulis, San Leandro, Cal., per V. Taraškienę. .. 10.00 ;

kaimų žmonės remia partiza-. J- Petkūnas, Worcester, Mass, 
nūs, 1943 m. spalio 13 dienos p; HS^V.^a,S’ Mass. .
rytą atsiuntė kariuomenės 
dalinį, kuris niekšiškai už-, 

i puolė ramius gyventojus.;
. Žmonės, dar nespėję pabusti 

iš miego, buvo apkurtinti 
šūvių papliūpomis. Staiga, 
suliepsnojo 89 sodybos. Gy
ventojai, neturėdami kur 
slėptis, bėgo į mišką, bet iš 
jo pasipylė nauji šūviai. Kasi 
pakliuvo hitlerininkams, tas 
buvo sušaudytas arba išvež-' 
tas į Kauno IX fortą, Prove-I 
niškių koncentracijos stovyk-'

i lą, Vokietiją. Minėtiems kai
mams atminti Vyžuonyse pa-,

; statytas granito paminklas. | 
Likę gyvi žmonės prikėlė Į

; kaimą iš pelenų. Miliūnų i 
i miške yra atkurtos partizanų I 
! žeminės, vienas to miško I 
• kvartalas paskelbtas landšaf-; 
‘ tiniu-istoriniu draustiniu.

VILNIUJE NAUJA STOTIS 
TURISTINIAMS 
TRAUKINIAMS PRIIMTI

Vilnius. — Šiandien į Vil
nių atvykstantį turistinį 
traukinį iš Leningrado 
priims naujoji turistinių 
traukinių stotis. Ji išaugo 
priešais mūsų respublikos 
sostinės geležineklio stotį, 
Tankistų gatvėje.

Kasdien į Tarybų Lietuvą 
atvyksta po 2-3 turistinius 
traukinius, o savaitgaliais—

laimėjimus.
Rokiškio rajonas davė res

publikai didelį būrį moksli
ninkų ir pedagogų. Vien Lie
tuvos žemės ūkio akademijo
je dirba profesorius Jonas 
Bulavas, docentai Juvencijus 
Petrulis, Kostas Petrulis, 
Pranas Šokas, Lionginas Žu- 
klys, skyriaus vedėjas Anta
nas Trumpickas, vyresnioji 
dėstytoja Bronė Tavaraite ir 
kiti.

Neseniai su grupe krašto
tyrininkų teko lankytis Ro- Įtizanas, 
kiškio rajone. Kiekvieno čia ; Stumbras iškalė 
atvykusio žvilgsnį patraukia mų platintoją,” 
statybų pastoliai ir kranai, liaudies meistras B. Druski- į los. 
naujos įmonės ir keliaaukš- į. n is pavaizdavo 
čiai gyvenamieji namai, žali l “Gyvenimas tęsiasi,” jam tai 
skverai, saulėje tviskantieji Įkininkavo V.
dirbtinių ežerų vandenys i Trečias rokiškietis ft. Saba- 
Visko neaprašysi, nes užimtų įliauskas sukūrė “Agitato- 
daug vietos.

Noriu tarti keletą žodžių į Liaudies meistrų padary- 
apie tai, kas ne 1 
Amerikos lietuviams žinoma: . tos Miliūnų kaime, 
apie dabartinius liaudies i miško, specialiai, įrengtoje tus 
meistrų kūrinius. Nors praė- apvalioje aikštelėje. Ją pro- traukinių stotimi supažindino 
jo tik šešetą metų kaip šie jektavo architektas R. Bui- [Lietuvos Respublikinės Pro- 
žmonės pradėjo reikštis, betjvydas. Kol galutinai bus'* 
jau sudomino plačiąją visuo- įrengta aikštelė, 3-5 metų j niaus miesto Darbo žmonių 
menę. Pirmiausia 25 Žemai- , dekoratyviniai ąžuolai laiki- deputatų tarybos vykdomojo 
tijos liaudies meistrai savo j nai pastatyti gretimoje vie- komiteto, Lietuvos respubli- 
talentu pagerbė 1941 m. bir- toje. Liaudies skulptūrų an- Įkinės turizmo ir ekskursijų 
želio 23 d. hitlerininkų su- samblį numatoma užbaigti [tarybos vadovai.
šaudytas 42 Klaipėdos rajono kitais metais. Jis drauge su | 
Ablingos ir gretimo Žvaginių Lietuvos TSR dailės institu- Į 
kaimo gyventojus. Ant Žva- to parengtais monumentalio- I 
ginių piliakalnio jie pastatė 
30 ąžuolo skulptūrų ansam- • 
blį. Jo skulptūrinės grupės • 
simbolizuoja įvairius liaudies į 
gyvenimo momentus, reiškia j 
protestą prieš fašistinį smur- l 
tą. A. ■ :

Žmonėms patiko naujo- j 
viski paminklai ir žemaičių l 
iniciatyvą perėmė kiti liau
dies meistrai. Kasmet pa-* 
puošia tai vieną, tai kitą; 
respublikos kampelį — mo- ■ 
numetalios skulptūros. Ro- i 
kiškis, Šiauliai, Varėna, Tau- Į 
ragė, Šilalė, Anykščiai, l 
Plungė, Ignalina . . . Tai! 
vietovės, kuriose liaudies! 
meistrus ąžuoluose įamžino į 
savo išmonę.

Ąžuolo monumentai 
partizanams

Naujame turistiniame

irių.

Strumskis

visiems , tos skulptūros bus pastaty- i Neseniai įvykusioje spau- 
žinoma:tos Miliūnų kaime, netoli Idos konferencijoje žurnalis- |

su naująja turistinių

fesinių Sąjungų Tarybos, Vil-

B. Čebatorius

Daugiamečiai 
kviečiai

sios apimties kūriniais įam-1 
žins Miliūnų kaime partizanų 
kovų atminimą ir praturtins 
darbo žmonių lankomas vie
tas rajone.

Yra ir granito paminklų
Rokiškiečiai su pagarba 

mini savo pirmtakus. Dukart.! 
Tarybų Sąjungos Didvyrio; 
Jokūbo Smuškevičiaus vardu į 
pavadinta gražiausia Rokiš- F 
kio aikštė. Lietuvos TSR į.

' nusipelnęs meno veikėjas
! skulptorius K. Bogdanas su- 
; kūrė didvyriui biustą. Kilęs
i iš Rokiškio rajono Lietuvos ir pan. Stiebais šeria gyvu- į 
j TSR liaudies dailininkas N.
i Petrulis ištašė bebaimiam
1 revoliucionieriui Edvardui 
Tičkui paminklą.

; Važiuojant plentu į Juodu
pę, ketvirtame kilometre

Pirmą kartą į Rokiškį susi- nuo Rokiškio, Bajorų kaimo 
rinko liaudies meistrai prieš, laukuose pastatytas 1941 m. 
ketvertą metų. Tada liau- i rugpjūčio 15-16 dienomis hit-

Nauja laukinė kviečių rūšis i 
rasta Amazonės upės basei-! 
ne (P. Amerika). Manoma,' 
kad ši rūšis gali tapti 
ateities.grūdine kultūra. Da
bar duoninius javus sėjame^ 
kasmet—jie vienmečiai, o 
Amazonės kviečiai daugia
mečiai. Vietos indėnai jau

maistui—iš jų miltų kepa; Alekną.................... .....................
paplotėlius, saldžius pyragus Mary Babarsky, St. Petersburg, Fla.........

- - - - • Julia Gittzus, Bedford, Mass......................
liūs. Stiebai išauga iki 2,5 m. • Pranaitienė, Whitestone, N.Y. ....... 
aukščio ir 4 cm skermens. F. Ęudronis^Seminole, Fla., per P. Alekną 
Šiuos kviečius galima pjauti 
4 ar net 5 kartus. Jie vėl 
atauga. Grūdai subręsta per 
90 dienų. Ši kviečių rūšis 
auga vietovėse, kurios yra 
100-120 m aukščiau jūros 
lygio, vidutinė temperatūra 

dies paminklinė kūryba žen- derinių barbarų sušaudy- 26-34°C. kritulių iškrinta 
gė dar tik pirmuosius žings
nius. Vis dėlto Rokiškiui bu
vo padarytos1 pirmos dekora
tyvinės rodyklės, išdrožinė-

tiems žmonėms obeliskas.
Toje vietoje žuvo i
kaip 3,000 nekaltų žmonių.
Vyžuonų pamiškėje, prie ke-

---------- 1500-1800 mm. Botanikai ti- . , _r
daugiau kiši, kad Amazonės kviečius ir Ks. Karosai, San Leandro, Cal., per V. Taraškienę 10.00 

galimą aklimatizuoti ir kitose Marė Petronienė, Middle Village, N. Y., prisimini- 
mūsų planetos vietose. mui mirusio mylimo vyro Petro............. .. 10.00

i Juozas Kraužaitis, So. Windsor, Conn............ ................10.00
i Anne Yakstis, Richmond Hill, N. Y. ir Olga Margos,

Bronx, N. Y. prisiminimui mamytės E. Vaznienes .... 10.00 
i M. Subačienė, Kingston, Pa., per S. Mekonį.................. 10.00
: Stanley Mekonis, Kingston, Pa.................    10.00
i J. Kuktaras, Toronto, Ont., Canada................................10.00
i Mikolas Vilkas, Vancouver,B.C. ,Canada#)er V.Bareišį. 10.00 
' LDS6 kp., Binghamton, N. Y., per H. Pagiegalienę . .. 10.00 
i J. Eitutis, Garfield Heights, Ohio, per J. Petraus........10.00
‘ J. Petraus, Cleveland, Ohio............. ..........................  10.00
i U. Kamaitis, Brooklyn, N. Y., perN. Ventienę. ....... 10.00 
i V. Vance, Elizabeth, N. J., perN. Ventienę '................ 10.00
! R.Chuladai,No.Miami Beach,Fla.,per N.Iešmantienę .10.00 
' J.S.Yurevich,Ft.Lauderdale,Fla.,per N.Iešmantienę .10.00 
i A.Švėgžda,Miami,Fla.,perN.Iešmantienę.................... 10.00
A.Bruwer,St.Petersburg,Fla.,per P. Alekną................ 10.00

i Bridgeporto Darbininkė, Bridgeport, Conn., per M.
Arison.....................    10.00

i M. Valatka, Bridgeport, Conn., perM. Arison . ..........  .10.00
j Mykolas Arison, Fairfield, Conn. ............ . .. 10.00
j Ona Žiuraitienė, Oakville, Conn., per M. Svinkūnienę . 10.00 
i Bronė Raudonaitienė, Copake, N.Y..................................8.00
i B. Žukauskas, Toronto, Ont., Canada.....................  .8.00

100 00 ‘ J* Petrauskienė, Verdun, Que., Canada, per J. Urba
navičių ..................... 8.00

72 00 * Pęter Zline, Sun City, Cal.......................................... /.. .8.00
RO 00 ! J°hn Krist’ Brockton, Mass........................   .6.00
RO OO ’ OnaStakėnienė, Brandon, Fla. ................................. 6.00
50*00 ’ Valeria Samuolis, Chicago, Ill....................     6.00
50 00 I Kucy Burger, New Haven, Conn., perM. Valinchus .. . .5.00 
50 00 ■' Margaret Valinchus, New Haven, Conn................. 5.00

! Lucy Auseius, Worcester, Mass., per J. Petkūną.......... 5.00
ro nn I Pauline Petrauskienė, Shrewsbury, Mass., per J. Pet-

į kūną......................................................................5.00
i C. irM. Bartnick, San Diego, Cal., per W. Doriną..........5.00
A. Kazakevich, Rodney, Ont., Canada......................  .5.00
F. Balčiūnas, San Leandro, Cal., per V. Taraškienę....... 5.00
V. Rudinskas, La Salle, Que., Canada................... 5.00
P. Suplevičius, Miami, Fla., per V. Boviną......................5.00
GedraBataitis, Dedham, Mass., perM. Uždavinį ...... .5.00

I Jurgis Wareson, Brooklyn, N. Y., per A. Mitchell......... 5.00
i S. Trehonuk, Miami, Fla., perN. lešmantienę .................5.00
j F. Kolinchuyk, Miami, Fla., perN. lešmantienę ...... .5.00 
| M. Pasichuyk, Miami, Fla., perN. lešmantienę....... . .  .5.00
: M. Navickas, Miami, Fla., perN. lešmantienę ...,.........5.00
' Isabel Lomaitis, No. Merrick, N. Y.  ............. 5.00
S. Sasnauskas, Toronto, Ont., Canada, per R. Anta-

! navičienę . . . .  .........  5.00
' A. Antanavičius, Stroud, Ont., Canada  ................. 5.00
i Rose Chenkus, W. Hazleton, Pa.......................... . ......... . . 5.00
j George Lokitis, Avon, Mass. ........................................... 5.00
! Helen Trusk, Chicago, Ill................................. 5.00
i J. Vaičekauskas, Binghamton, N.Y.................................. 5.00
i Juozas Motuzas, Mexico, Maine ......... '. .. .5.00
! Hipolitas Kutelis, Waterbury, Conn., perM. Svinkū

nienę . .................   5.00
i A. White, LaSalle, Que., Canada..... .......................... .. .3.00
i Louse Butkevich, Hartford, Conn...........................  3.00
’ Mary Bealle, Vancouver, Canada, per J. Kundrotą .. . . .3.00
S. Pechulis, Montreal, Que., Canada....................  3.00
N. Karalevičius, Verdun, Que., Canada, per J. Urba

navičių  .........  2.75
U. J. Daugirdai, Miami, Fla., per N. lešmantienę ........... 2.50
I. Viskelis, Montreal, Que., Canada, per J. Urbanavičių .2.40
Teklė Karpich, Beverly, Mass., per A. Račkauskienę .. .2.00 
C. Stein, Miami, Fla., per V. Boviną ................. .2.00 
M. Albert, Lowell, Mass., per A. Račkauskienę............. 2.00
J. Brown, Binghamton, N. Y., per H. Pagiegalienę........2.00
M. Boyciew, Miami, Fla., per V. Boviną............................1.00
Per H. Pagiegalienę, Binghamton, N.Y.................  14.00

aukojo po$l: C. Thomas, A. Burt, M. Burt, P. Mal- 
daikis, J. Vaičekauskas, A. Karalis, J. Karalis, A. 
Žemaitis, J. Žemaitis, A. Kumpan, P. Machiukas, 
H. Horsky, A. Pagiegala, H. Pagiegalienė.

* * *
Viso dabar skelbiamų aukų gavome $4,121.39. Pridėjus 

pirmiau skelbtų aukų, į fondą iki lapkričio 14 d. įplaukė 
$9,450.77.

* * *
Širdingai dėkojame.

ADMINISTRACIJA
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KANADOS ŽINIOS
Apie velionį Juozą Lesevičių

Montreal, Canada. — Lap
kričio 5 d. iš mūsų tarpo 
mirtis išskyrė plačiai žinomą 
ne tiktai Kanadoje, J. A. V., 
bet ir T. Lietuvoje, ilgametį: 
pažangaus judėjimo veikėją-1 
vadą Juozą Lesevičių.

Velionis gimė 1906 m. gegu-1 
žės 20 d., nedidelio ūkininko: 
šeimoje, Teizių kaime, Sven-1 
težerio valsčiuje (dabartinia-I 
me Lazdijų rajone). Kiek 
pasimokinęs pradžios mokyk
loj, pradėjo dirbti ūkio dar
bus, o uždarbiauti tekdavo ir
pas kitus ūkininkus.

Velionis, kaip ir daugelis 
Lietuvos mažažemių ir darbi
ninkų sūnų ir dukterų, panū
do ieškoti sotesnio ir geresnio 
gyvenimo kitur. Ir štai 1930 
m. Juozas paliko gimtuosius 
namus ir atvyko į Kanadą.

Oi sunki buvo naujo gyveni
mo pradžia: be kalbos, be 
darbo, be pinigų! Jei ir 
pasisekdavo kada sunkiai 
gaunamus laikinus įvairius 
sunkius darbus gauti, bet 
dažnai tekdavo valgyti ir 
bedarbio duoną. Vėliau įsi
darbino siuvykloje už lyginto
ją, tai irgi buvo sezoninis 
darbas, prie sunkių darbo 
sąlygų. Dirbdamas siuvyklo
je, nemažai veikė ir siuvėjų 
profsąjungoj (darbo unijoje). 
Tame darbe išdirbo, kol susir
go sunkiu paralyžium.

Velionis yra užsitarnavęs 
didelių nuopelnų pažangiojoje 
veikloje, kuri jame prasidėjo 
reikštis 1932 m., kai tais 
metais įstojo į pažangią kultu-1 
ros ir apš vietos Lietuvių 
Literatūros Draugiją. Laikui j 
bėgant, įstojo ir į kitas tuo I 
laiku veikiančias ir vėliau I 
susitvėrusias organizacijas, i 
Greitai pradėjo veikti ir tų , 
organizacijų, draugijų valdy-1

bose, įvairiuose komitetuose.! 
1934 m. įstojo į Montrealo 
Lietuvių Sūnų ir Dukterų 
pašalpinę draugiją, kurioje 
prisiėjo eiti pirmininko ir fin. 
sekretoriaus pareigas.

Labai daug darbo valandų 
įdėjo ir į Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto klubą, 
kuriame nemažai tekdavo 
grumtis ir su reakciniais ele
mentais, kurie savo žalinga 
veikla tą klubą 1970 metais 
palaidojo. Taipgi nemažai vei
kė ir Kanados Darbininkų 
Apsigynymo Lygoj, kurios 
vyriausias tikslas buvo gyni
mas politinių darbo klasėj 
demokratinių teisių. Ypatin
gai tuo laiku, kai siautė didelė 
depresija, nedarbas ir kieta 
Benetto valdžia.

Velionis Lesevičius bene 
daugiausia darbo bus įdėjęs 
Lietuvių Literatūros Draugi
joje. Ne tik pačioje draugijo
je, bet ir iš jos išplaukusiems 
komitetams, pravesti įvai
riausioms kampanijoms, ku
riose jam daugiausiai tekdavo 
eiti sekretoriaus pareigas. Jis 
buvo labai pareigingas, sąži
ningas.

1936 m. sušauktame Kana
dos Lietuvių Kongrese, Mon
treal, kuriame buvo išrink
tas centrinis komitetas (vė
liau suorganizuoti lokaliniai 
komitetai po visą Kanadą, kur 
tik gyveno kiek lietuvių), 
kuris vadinosi “Kanados Lie
tuvių Komitetas Lietuvos 
Liaudžiai Ginti, velionis ėjo to 
komiteto sekretoriaus parei
gas, kartais pavaduojant P. 
Kisielienei. To komiteto vy
riausias tikslas buvo organi
zuoti Kanados lietuvius pa
remti Lietuvos liaudies kovas 
prieš tuo laiku siautusį smeto
ninį fašistini žiaurų rėžimą.

Velionis ne tik plačiai skaitė 
pažangiąją spaudą, bet yra ją 
ir stambiai parėmęs. Taipgi 
joje daug bendradarbiavo. 
Sunku būt išvardinti visus 
velionio atliktus darbus pa
žangiame judėjime.

Labai gaila, kad prieš kelio- 
liką metų Velionis skųsdavosi 
nesveikata, o prieš aštuonis 
metus jo sveikata jau smar
kiai palūžo, kai buvo ištiktas 
paralyžiaus. Sveikatai pradė
jus šlubuoti, pradėjo lėtėti ir 
jo visuomeninis ir organizaci
nis darbas, o vėliau ir visai 
pasitraukė iš veiklos.

Tai tiek bent trumpai apie 
Velionį Juozą Lesevičių.

Petrė Kisielienė

jant alutį viešame saliūne, 
įsiveržė keli vyrai, atstatė 
šautuvus ir liepė atiduoti 
pinigus.

Aplankė tėvelį
Stanley Virbalo sūnus John 

lankėsi Montrealy pas savo 
tėvelį ir kitus draugus.

o

Ir vėl ambulansu į ligoninę 
išvežtas F. Kaušakis, supara
lyžiuotas ir atimta kalba.

P-rėK.

John i 
platų i 
mylių

Palaidojom Juozą Lesevičių
Montreal, Canada. Buvo Į 

graži, saulėta lapkričio aštun-' 
toji. į šermeninę rinkosi gra
žus būrys tautiečių atsisvei
kinti ir į amžiną poilsio vietą į 
palydėti plačiai žinomą ir j 
gerbiamą Juozą Lesevičių,! 
kuris per ilgus metus iškan
kintas paralyžiaus ligos, lap- ■ 
kričio 5 d., užmerkė akis j 
amžinai, sulaukęs 72 m. am-; 
žiaus. I

Liko dideliame liūdesyje į 
žmona Onutė Žigaityte, myli- į 
ma duktė Linda ir žentas j 
Vickers, giminės, draugai ir | 
pažįstami.

Atsisveikinant šermeninė-! 
je, drg. Jonas Vilkelis labai 
plačiai apibūdino velionio sun
kiai nueitą gyvenimo kelią, jo I 
atliktus didelius darbus pa-i 
žangiame judėjime, ne tik! 
lietuviškoj veikloje, bet ir' 
tarptautinėje.

Buvo labai rūpestingas, są
žiningai atlikdavo jam paves
tą darbą. Mokėjo labai gražiai 
sugyventi su įvairių įsitikini
mų žmonėmis. Kiekvienam 
stengėsi padėti, patarti.

Trumpai kapinėse kalbėjo 
J uozas Urbanavičius.

Palydovai buvo pakviesti

dalyvauti Šeimos paruoštuo
se pietuose pas J. P. Skrip- 
kus.

Velionio duktė Linda ir 
torontietė Vera Pitman vi
siems gražiai padėkojo už 
skaitlingą atsilankymą į šer
meninę ir palydėjimą į kapus, 
taipgi dėkojo visiems už gė
les.

Trumpą, bet momentui pri
taikintą kalbą pasakė ir B. 
Kvietinskas. Jaunieji Ed. ir 
A. Matiukai su kitų draugų 
pagalba, visame kame taip 
pat gražiai talkino.

Seimai ir artimiesiems gili: 
užuojauta, o velioniui amžina 
ramybė.

Šiuos žodžius rašant, drg. 
Jurgis Skripka yra išvežtas į 
“General ligoninę. Jis jau 
seniai nesijaučia ir lanko 
ligoninę. Linkiu greit pa
sveikti, i

Nukentėjo du tautiečiai

Pas mus labai įprasta dažni 
apiplėšimai, pasipinigavimo 
tikslu ne tik banku k bet ir 
visur kitur. Šiomis dienomis 
ir mūsų du tautiečiai nukentė- i 
jo, tai M. Paragis ir B. j 
Salčiūnas, kai jiems girkšno-

Kanadoje didelis nedarbas tebedidėja Socialistinio
darbo

Šiandien Kanadoje bedarbiai sudaro 8.2 procento visų darbo jėgų, kurios susideda iš 
11 milijonų darbininkų. Nuotraukoje parodomas vaizdas prie vienos šalpos biuro 
raštinės Toronte. Ir vis dar nesimato jokios galimybės laikams pagerėti. Kaip tik 
priešingai: nedarbas žada dargi padidėti.

pirmūnai

n
■ č'3ž8ŠAR ŽINOTE, KAD:

1947 metais italas 
Cabot atrado šį 
3,619,616 ketvirtainių 
kontinentą, kurį mes vadina
me Kanada. Pakrantėse Ca
bot įgulos jūreiviai prigaudė 
įvairių žuvų, o strėlėmis pri- į 
šaudė visokių žvėrių, kurių 
kailius ir mėsą parvežė kara
liui kaip dovaną. Mat, tais , bų Sąjungą ir Kiniją, įvairiais, pietuose auginama vynuogės, ; mos Popiežių ir karaliaus 
laikais Europoje buvo didelis I mineralais, upėmis, ežerais ir j tabakas ir daug įvairių vaisių, galią, 
trūkumas maisto ir apranga-į miškais.
lo.

Kanada plotu yra didesnė j žius Kanadą skiria nuo Jung-! mėse yra naftos, dujų ir daug i Champlain. Valdžios sąstate 
už Jungtines Valstijas ir Alas-' tinių Valstijų, šiaurėje prie! įvairių mineralų. Rytuose par 'buvo trys: karaliaus vietinin
ką kartu, didesnė negu Euro- I Poliaus žemė visuomet įšąlus. i togiu jūrų keliu St. Lawrence i kas, vyskupas ir vienas vietos 
pa arba Australija, turtinges-j Nuo Atlanto rytuose iki Pači- ■ upe, jau išvystyta stambi 
nė pasaulyje, išskyrus Tary- ■ fiko vakaruose lediniai kalnai, į pramonė.

Vakarų Kanadoje didžiausi; Naujosios.Prancūzijos įkū- 
Pietuoše 3,000 mylių rūbe-'kviečių laukai, o žemės gel- rėjų buvo skaitomas Samuel

MONTREAL, QUE., CANADA

Mirus

Juozui Lesevičiui
Liūdime netekę nuoširdaus draugo. Kartu reiš

kia mūsų gilią užuojautą velionio šeima, ir visiems 
artimiesiems. '

M. A. Paragiai 
B. A. Alenskai
N. Venskaitienė 
F. A. ŠųjileviČiai 
A. M. Semijonai 
J. Štukas
E. Blažienė
A. Einikis
M. Čičinskas 1 > *i • . r <•
R. Spaičienė ' 
J.Graibienė 
M. Smetonienė
B. Kvietinskas

M. Tamkevičienė 
A. A. Liokaičiai 
M. M. Gudai 
P. M. Niaurai 
J. A. Brakniai
O. Mikaliūnienė
P. Januškai 
V. O. Verbylai 
V. O. Morkevich 
T. Z.juzulaičiai 
J. P. Škripkai
A. N. Mikuliai 
J. V. Knistautai 
J. V. Venskai
M. M. Laurynaičiai P. Bend?iaitięnė
J. P. Taruškai
R. M. Karalevičiai
K. A. Juškai 
J. N. Kaušylai 
T. M. Subačiai 
J. N. Norris
B. O. Papurėlis 
J. S. Čičinskai 
V. J. Gurkliai 
P. M. Petrauskai
A. E. Jagelavičiai
B. M. Salčiūnai 
T. A. Kreiviai

M. Matusevičienė
L. Skripka 
«J. Skinkis

i V. Kriipauskas
M. Janušienė 
J. R. Jurkštai 
L. P. Kisieliai 
A. E. Morkevičiai 
J. E.'Urbanavičiai 
J. N. Kukeniai
J. E. Kury lai
E. A. Matiukai

. . rz, A.,K. Keršiai
E. Petrauskienė , JB. Micriell

K. Jųrgutienė
S. Virbalas
T. Matiukas 
,E. Juraitienė 
fV. Vekterienė 
r Ch. Lukoša
O. Kielienė 
V. J.Kielai

, P. Bo.tyrius 
ĮL Lukša 
V. Baranauskienė>
J. Telenis
F. M. Gyviai

J. Kuica
O. Veršinskienė
S.,Petronienę
B. Valatka
P. Valatkiene.
V. Zavišienė
J. Tamasonienė
M. Čekaitienė
M. Daugęlieųp
O. Žilinskaitė.
E. Vilkis
A. Meištienė

MONTREAL, QUE., CANADA

UŽUOJAUTOS

Mirus

Juozui Lesevičiui
Mirus ilgamečiu! Lietuvių Literatūros Draugijos 

valdybos nariui, Juozui Lesevičiui, labai apgailes
taujame netekę buvusio veikėjo, kartu velionio 
Šeimai reiškiame gilią užuojautą.

L. L. D MONTREAL?) KUOPA

Mirus Juozui Lesevičiui giliai atjaučiame Velio
nio žmoną, dukrą, žentą Vickers, gimines ir 
artimuosius.

M. L. MOTERŲ KLUBAS

Mirus mūsų brangiam draugui—Juozui Lesevi
čiui, velionio žmonai, dukrai Linda Vickers ir jos 
vyrui reiškiame gilią užuojautą; taip—gi visiems 
artimiesiems.

JONAS ir VERUTĖ KNISTAUTAI

Mirus mūsų geram ilgamečiui draugui—Juozui 
Lesevičiui, giliai atjaučiame Velionio žmoną, dukrą 
ir žentą Vickers.

ADOLFAS ir HELEN MORKEVICIAI

Mirus ilgamečiu! mūs įdėtos draugui—Juozui 
Lesevičiui, giliai atjaučiame Velionio Šeimą ir visus 
artimuosius.

LIUDAS ir PETRĖ KISIELIAI

Mirus ilgamečiui draugui—Juozui Lesevičiui, 
reiškiame gilią užuojautą Velionio žmonai, dukrai 
Lindai Vickers ir jos vyrui.

J. E. URBANAVIČIŲ Šeima

Per visą Kanadą tęsiasi virš 
1,000 mylių akmens kalnai, o 
tarp kalnų daugybė ežerų, 
kurių skaičius ir gylis dar ne 
visai ištirti.

Kuomet buvo Kanada at- 
i rasta, jau čia buvo apie 
1220,000 vietinių gyventojų, 
tikrų kanadiečių, kurie, jau 
vertėsi žemdirbyste.

Pirmieji prancūzai “setle- 
riai” buvo apgyvendinti Ka
nadoje 1534 metais. Prancūzi
jos karaliaus įsakymu, laivy
nas įplaukė St. Laverens upe 
ir paženklinimui, kad čia yra 
naujoji Prancūzija, pastatė 30 
pėdų aukščio kryžių.

j gyventojas. Visi trys turėjo 
į būti pavaldūs karaliui. Bet 
, vyskupas nesiskaitė nei su 
j karaliumi, nei su savo kolego- 
imis ir pildė tik popiežiaus 
j įsakymus. Tas ir pražudė 
i besikuriančią naująją Prancū
ziją. 1760 metais nauja šalis 
i buvo prancūzais apgyvendin
ta iki Meksikos Įlankos (Gulf 
of Mexico). Bet tais pačiais 
metais naująją Prancūziją 
užpuolė Anglija. Karas tęsėsi 
trejus metus. 1763 metais 
Paryžiuje buvo pasirašyta 
taikos sutartis, ir naujoji 
Prancūzija tapo įjungta 
anglų kolonijų sąstatą.

Vilniaus “Neries” firmoje 
dirba gausus jaunimo būrys. 
Daugelis jų VLKJS 60-metį 
pasitinka svariomis darbo do-

■ vanomis.
— Elektromonteris Česlo- 

i vas Kančianinas yra vienas 
aktyviausių cecho komjau- 

! nuolių,— pasakoja elektro- 
montavimo cecho komjauni
mo organizacijos sekretorė 
ekonomistė Janina Jusyte.

Česlovas Kančianinas

i Nors tais laikais Anglijoje
■ Romos katalikų tikėjimas bu- 
įvo nelegalus, bet sutartyje 

Prancūzai masiniai imi-i buvo įrašyta tikėjimo laisvė 
gruoti į Kanadą pradėjo 1543 Kanadoje. Jei Prancūzija bu
rnotais. Prancūzijos karaliui tų tais laikais pasekus anglus, 

vokiečius bei skandinavus, ( 
sutraukus ryšius su popiežių- ,i 
mi, Kanada ir šiandien būtų 
buvusi prancūziška.

B. Kvietinskas

Henri IV buvo Popiežiaus 
įsakyta Kanadon siųsti tiktai 
parinktus gerus katalikus. 
Tais laikais Prancūzijoje buvo 
didelis bruzdėjimas prieš Ro-

A LIETUVOS T$R STATYBOS 
ministru paskirtai Bronislavas 
Sešplaukis.

B. Sešplaukis (q. 1933) baiq^ 
KPI. Dirbo Klaipėdoje. Vilniuje. 
Pastaruoju metu statybos minist
ro pavaduotoju.

ADELĖ LAUKAITYTĖ VAJUSGruodžio 18-ąją sukanka 75 
metai, kai gimė (1903 m.) 
Adelė Laukaifyė, revoliuci
nio judėjimo Lietuvoje daly
vė.

1928 m., mokydamasi Ma
rijampolės (dabar Kapsukas) 
mokytojų seminarijoje, A. 
Laukaitytė įsijungė į revoliu
cinę veiklą. Už tai ji iš semi- 

, narijos buvo pašalinta. 1929 
m. pradėjo dirbti Vilkaviškio 
tabako fabrike. Netrukus už 
revoliucinę veiklą iš fabriko 
buvo atleista. Grįžusi į Mari
jampolę, toliau dirbo po
grindinį darbą. •

1930 m. balandžio 13 d. po 
kratos, per kurią rasta komu
nistinės literatūros, 
Laukaitytė buvo
seseria Izabele. Kauno 
jime ji sunkiai susirgo, 
pareikalavo medicininės 
galbos, jai buvo pasiūlyta
rašyti malonės prašymą. Ta
čiau A. Laukaitytė atsisakė tai 
'padaryti.
i Mirė Adelė Laukaitytė ka
lėjime 1930 m. spalio 9 die-

Adelė 
suimta su 

kalė- 
Kai 
pa-

Šri Lankos vyriausybė už
draudė išvežti iŠ šalies visas 
tropikų faunos rūšis, nes lega
lus egz<gyvūnu, paukš
čių pardazimas užsienio ša
lims ir neteisėta prekyba jais 
pastaraisiais metais įgavo ka
tastrofišką mastą.

G A VLHi ’ i yVEI" NAUJU SKAITYTOJU IR 
....^NiMUI UŽSIBAIGUSIU 

PRENUMERATŲ

VAJUS PRASIDĖJO RUGSĖJO 1 IR TĘSIS TRIS 
MĖNESIUS, IKI ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 30 D. 

DOVANOS VAJININKAMS

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 

labai laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorgani
zuokime šiam darbui ir veikime su pirma vajaus 
diena. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiausia namų 
vajaus reikalu ir kalbinti žmones užsisakyti “Lais
vę.”

DOVANOS V ALININKAMS
1 -ma $50; 2-ra $45; 3-čia $40; 4-ta $35; 5-ta $30; 
6-tą $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už at
naujintas prenumeratas 1 punktas nuo 25 centų. 
Už aukas arba pelnus nuo parengimų 1 punktas 
50 centu.

$15,000 FONDAS
Apart įeigų už prenumeratas ir skelbimus, turi

me ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, kad 
“Laisvė” gyvuotų. Per šį vajų sieksime ir vėl šiam 
svarbiam reikalui sukelti $15,000 fondą. Tai pada
rykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

* * *
“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE 

IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $10 metams, $5.50 pusei metų.
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų 
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei 
metų

visais vajaus reikalais rašykite:

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

i
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St. Petersburg, Fla Philadelphia, Pa
Lapkričio 4 Lietuvių Pilie

čių klubo salėje įvyko LLD 45 
kp. susirinkimas. Jį pradėjo 
kuopos pirm. S. Kuzmickas. 
Toliau susirinkimą vedė Hele
na Sarkiūnienė.

Sekr. Bronė Vaitkienė per
skaitė praėjusio susirinkimo 
tarimus. Kuopos valdyba bei 
renginių komisija pateikė ra
portus. Raportai buvo priim
ti.

Kuopos pirm. S. Kuzmickas 
sakė, kad vasaros metu mūsų 
veikla buvo maža, nes daug 
narių buvo išvykę į įvairius 
kraštus. Jie sugrįžo ir dabar 
prasidės mūsų veikimas, bus 
skaitlingesnis ir gyvesnis.

Susirinkimas nutarė pa-i HelenA Janulytė. Publika bu- 
sveikinti laisviečius ir vilnie- vo skaitlinga, buvo svečių iš 
čius su naujaisiais 1979 metais tolesnių vietų. Programa bu- 
ir abiem laikraščiam paskyrė vo įdomi, publika širdingai 
po $25.

Pabaigus \susirinkimą šei- pildytojams ir Helenai Janu- 
mininkai M. ir A. Raškauskai! lytei padėkojo.
visus pavaišino skaniais pie-1 Choro vardu širdingas ačiū 
tumis. Po piėtų Stasys Kuz-; newyorkietei Onai Čepulienei 
mickas padainavo solo, akom-; už dovana Dainos Mylėtojų

ė. To-į Chorui—$10, kurią įteikė Ste- 
Iteris fanijaVinikaitienė.

* * *

Tragedija pagal užsakymą niekas mūsų nepriima. Gal 
Rugpjūčio 8 d. anksti ryto jūs mus perkeltumėte į pono 

tik po trijų daug policninkų 
darbavosi, uždarydami gat
ves tarp 33-iosios, Powelton 
ir Spring Garden, nes du

Susirinkimą pabaigus, šei
mininkai M. ir A. Raškauskai 
pateikė pietus. Po pietų įvyko 
žiemos sezono atidarymas su 
menine programa. Dainavo 
solistai Stasys Kuzmickas,
Larry Strack, S. ir V. Kuz- trijų aukštų namai (307 ir 
mickai duetas ir Dainos Mylė
tojų Choras.

Reikia priminti, kad Dainos 
Mylėtojų Choras padaugėjo 
narių skaičiumi.} Chorą įstojo valdininkai buvo jų gyvento- 
keletas dainininkų su gerais jams įsakę išsikraustyti 
balsais. Sezono atidaryme.va- 
dovaujant Helenai Janulytei, 
Choras gražiai padainavo ke
turias dainas.

Solistams, duetistams ir 
chorui pijaninu akomponavo

309) 33-iojoj buvo iš priekio 
užbarikaduoti. Sakoma, kad 
ten yra taip vadinamos drau
gijos HOVE” centras. Miesto

Žmonės, anksti eidami į dar
bą, nustebę stoviniavo ir 
vieni kitų klausinėjo: “Kas 
čia bus? Kas čia bus?” Polici
ja niekam neleido sustoti, o 
nepaklusnius mušė buožė
mis.

Pagal raportus, gatvės bu
vusios uždarytos per virš
pusę mylios į visas puses, o , centru, už kelių valandų me-

Rizzo palocių?!”
Viršininkai įsakė gaisrage- 

siams į skiepus per jų langus 
paleisti vandenį. Kuomet 
skiepai beveik prisipildė van
dens, tai ten esantys žmonės 
pradėjo šaudyti. Iš lauko 
pusės policininkai, aprengti 
neperšaunamais maišais, 
taipgi šaudė. Pasekmės: Vie- 

. nas policninkaš nušautas, o 
18 sužeistų: trys policininkai, 
trys gaisragesiai, kiti skiepe 
buvę žmonės. Suareštuota 
20.

Meras Rizzo pasakė: “Pa
dėkite juos ant elektros kė
des, o aš patrauksiu svičių, 
ir su jais bus baigta!”

Susidorojus su “MOVE”

Mirė Domicėlė už mokesčių
SUMAŽINIMĄ

(jralinauskiene National Opinion Poli šio- 
Lapkritio-Nov. 18. šeštadienį mis dienomis pravedė platų 

.apie 9 v. r. mirė ilgametė laisvie- apklausinėjimą tarp gyvento- 
tė Domicėlė Galinauskienė, gyve- jų, ką jie mano apie federali- 
nusi Hollis, L. I., N. Y. Pašarvota 
trečiadieni, lapkr. 22 Garšvos 
Haven Hill laidotuvių koplyčioje, 
Richmond Hill, N. Y. Iš koplyčios 
lapkričio 24, penktadienį 9 vai. 
ryto išvežama laidot i Bloomfield, 
New Jersey kapines, kur palaido
ti jos buvę du vyrai.

Pramogų kalendorius

MIRĖ ŽYMI 
MOKSLININKĖ

GRUODŽIO 31 D.
Aido Choro bankietas su 

nių taksų sumažinimą. 73 menine programa ir šokiais 
procentai amerikiečių stoja už i įvyks 2 vai. po pietų, Laisvės 
mokesčių numušimą 30 pro- salėje, 102-02 Liberty Avė., 
centų. Tai reiškia, kad net • Ozone Park, N. Y. Užbaig- 
trys ketvirtadaliai pritaria sime senus 1978 metus 
sumažinimui. Tik vienas treč- linksmai su aidiečiais.
dalis pasisakė prieš. Buvo -------------
atsiklausta nuomonės dau “LAISVĖS” BENDROVĖS 
giau kaip 1,000 žmonių įvai j DIREKTORIAMS
riose šalies vietovėse. “Laisvės” kooperaty vinės

Bendrovės direktorių posėdis
KODĖL JOS | įvyks antradienį, lapkričio 28
TEBESILAIKO SENOSIOS d., 2 vai. po pietų, “Laisvės” 
SISTEMOS? salėje. N. Buknienė, Sekr.

Tiktai penkios pasaulyje 
šalys dar tebėra neperėju
sios į metrinę sistemą. Jos 
yra Borneo, Brunei, Liberia, 
Pietinis Yemen ir Jungtinės 
Amerikos Valstijos. Ypač 
keista, kad Jungtinės Vaistė, 
jos tebesilaiko senosios siste-1

APIE VIDUTINI 
JAPONŲ AMŽIŲ
Japonijos sveikatos apsau

gos ir socialinio aprūpinimo 
ministerijos pranešime sako
ma, kad “Japonija 1977 m. 
tapo šalimi, kurioje ilgiausias 

mos. Sakoma, kad jau 1790 pasaulyje vidutinis gyvento- 
m. Thomas Jeffersonas siūlei JU amžius.” 
pereiti į metrinę sistemą. Vidutinis vyrų amžius Ja- 

' ponijoje per metus pailgėjo 
j 0.54 metų ir 1977 m. buvo 
į 72,69 metų. (Švedijoje vidu
tinis vyrų amžius yra 72,12 
metų.) Vidutinis moterų am
žius Japonijoje taip pat pail
gėjo 1977 m. 0,60 ^metų, 
palyginti su praėjusiais me
tais, ir buvo 77,90 metų.

Pranešime pažymima, kad 
japonų vidutinis amžius po 
Antrojo pasaulinio karo pail
gėjo 50%—per vienos kartos 
gyvenimą.

plojo. V. Bunkus programos policninkų buvę virš tūkstan- ras Rizzo pas save sušaukė 1 
čio.

Kadangi gatves uždarė ir 
policininkai jas saugojo, tai: 
daug žmonių negalėjo išva
žiuoti į darbus, todėl besido- , 
minčių sužinoti, “kas čia bus” ' 
skaičius labai padaugėjo.

Dar prieš 6 vai. ryto mies-
I Lapkričio 11 Hubert Rut- te trokai toje aikštėję pasta- ! 
! land ligoninėje mirė Juozas tytus traukė automobilius, o 
'Bakšys, 83 metų amžiaus. • didieji buldozeriai griovė

reporterius, televizijos ope- , 
ruotojus ir savo kolegas, o 
ant stalo padėjo šautuvus ir i

tumis. Po piėl 
mickas padaih 
panavo Helehi 
liau muzikai 
Strolis pagrojo šokiams.

kitokius ginklus, rastus; 
“MOVE” centre. Sakoma, ' 
kad tie šautuvai ne bile kam i 
gaunami, kad jų kaina aukš-1 
ta.

Jeigu “MOVE” vadai ma- j 
nė, kad tais ginklais jie galės' 
priversti juodųjų žmonių en-I 
gėjus juos užjausti ir įdar- j 
binti, tai jie smarkiai klydo.

“MOVE” draugija buvo įs-1 
teigta per Vincent Leaphart,

KLUBO VEIKLA
Lapkričio 11 nuosavoje sa- Paliko liūdinčią dukrą ir jos 1 tvoras ir barikadas. Apie 7 

Įėję klubiečiai turėjo mėnesinį šeimą. Laidotuves tvarkė ve- į vai. prigužėjo daugybė re- 
susirinkimą. Jį pravedė klubo lionio dukra. Jo palaikai bus : porterių bei fotografų. Sa-' 
prez. V. Bunkus. išvežti į Worcester, Mass. , koma, kad aparatų buvo vi-.

Pirmiausia tylos minute bu-1 Juozas buvo pažangiųjų orga-i sur pilna net ir iš New Yorko pasivadinusį John Aplica,
> ir dainavo T. V. Tainui buvo miesto' 1971 metais. Tuo metu čia;vo pagerbtas miręs klubo nizacijų narys ir dainavo T. V. Taipgi buvo miesto' 

narys Juozas Bakšys. Toliau į Dainos Mylėtoju chore. Jo meras Rizzo ir policijos vir-; 
sekė valdybos raportai. Sekr. i artimiesiems reiškiu širdingą i šyla Joseph F. O. Neill. . 
A. Aleknienė perskaitė praė-' užuojautą.
jusio susirinkimo tarimus, [ Gruodžio 2 d. įvyks LLD 45
Klubo valdyba bei renginiui kp. metinis susirinkimas ir
komisija pateikė savo rapor
tus. Raportai priimti.

V. Bunkus pranešė apie
salės paruošimą žiemos sezo
nui. Išvalytos grindys ir su
tvarkyti kiti būtini darbai.;

Pagal teisėjo G. P. DiBona i 
i įsakymą, virš 20 gerai gin-! 
! kluotų policininkų suėjo į 
| tuos namus. Ten viską apžiū- ; 
Į rinėjo, išieškojo nuo pat vir- I 
I šaus iki rūsio ir išvarė 12 ;

nis susirinkimas ir valdybos ' suskurusių šunų, 10 mažyčių' 
rinkimai 1979 metams. | šuniukų, 12 mažų vaikų. Vai-: 

Po susirinkimo bus pietūs ir į kai iki kokių 7 metų buvo i 
Dėkojo direktoriams ir klu-i koncertinė programa, kurią į visai nuogi. O viduje mote-; 

rvi o 11 rr CTCtVCi t o IV o 'lincri utllVePAV/AclAVflVlinll/NT'QQ : py g ŠaU kė kad pOllClIl 1 nkai ' 
Į yra jų vaikų žudytojai.

Įdveržėliai raportavo savo' 
viršininkams, kad jie nieko! 
daugiau nesurado, kad žmo-1 

i nes buvo skiepuose užsidarę! 
; ir nenorį iš jų išeiti. \ i 

Viršininkai, pasitarę, pas; 
! tuos žmones, pasiuntė kardė-! 
! nolo pasiuntinį Msgr. Charlis i 
i Devlin. Jie jam pasakė:! 
“Mes negalime išsikrautyti, :

valdybos rinkimas 1979 me
tams.

Gruodžio 9 bus klubo meti-

biečiams už gera talką. Taipgi: atliks čekoslovakų choras.
V. Bunkus pranešė, kad į
klubą įsirašė du nariai—Wal-j Avė. South.
teris Alaveckis ir jo sesuo
Frances A. Pasowicz. Ačiū; Susirinkimu pradžia 10:30 
jiems. i vai. ryto.

Įvyks klubo salėje, 314-15

Prašom visus dalyvauti.

Detroit, Mich.

V. Bunkienė

Detroit is truly fortunate i Vasari- and Janonis family, 
for having the organizationsj Er?”* ’ ci’han Gugas,
energy, cooperation and [Anna Kairaitis and Stella 
most of all the dedicated Į Smith. The essentials for the 
people. [raffle, Stephanie Sawchuk

Our recent “Spaudos pikni-! and L. L. D. Branch 52. To 
kas po stogu” was consi-1 the organizations for their 
dered a huge success and; moral and active participa- 
this was due to the manyition. DetroitLithuanianWo- 
people without whose efforts I men’s Progressive Club, 
and labors we never would • L. D. S. Branch 21 and 
have been able to raise the;L. L. D. Branch 52. To the 
monies that we did for our! Detroit Lithuanian Club for 
worthwhile Lithuanian pa-' allowing us the use of their 
pers. ; premises. Also thanks to the

Through Laisvė, I would I following who aided by their 
like to take the opportunity' generous cash contributions, 
to express my thanks to the
numerous friends, and sup- rived at by the Spaudos 
porters, from near and far, piknikas committee that the j rankUlinskus 
and the many Canadians who cash contributions would be 
joined with us to show the'divided equally between 
true spirit that exists here. Laisvė and Vilnis papers as

Special thanks to those* was the pleasure made 
who did the work at the! known by many of the con- 
piknikas: Antonette Garelis,! tributors. 
Emma Rye, Stella Smith, Joseph Terza 
Mike and Pat Stunskas, Ed-{ and Florence..........$200.00
ward and Anna Balchunas,; Anonymous .................100.00
Mildred Vasaris, Albert and!Tony andJuliaEasudes 100.00 
Alice Stacey for preparing; Tony and 
and donating food, Pat Stephanie and 
Stunskas, Elizabeth Ulins- 
kas, Anna Daukus, Garelis; Antanas Kazlauskas ... 40.00 
family, Marcianna Tvaska, j Detroit Lithuanian

A determination was ar

Teofile Masis 100.00 !

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11118

Telefonas: 846-1970

Dr. Margaret Mead prie sta- ij. .. v i-, iviargarei ivieaa prie sta- ijuodieji žmones vede kovą . , A . „.v. T , , tūlos American Museum of Iprieš rasizmą. Jų demonstra
cijos ir susirėmimai su polici-[ 
ja labai erzino viršininkui 
jausmus.

Natural History New Yorke

.New Yorkas. — Lapkričio
R. M. Južintiškis; HgOnjnėje vėžio liga

JAM GRESIA AMŽINAS 
KALĖJIMAS

6 TŪKSTANČIŲ METŲ 
PIEŠINIAI
Jordanijoje, Tleilat Gasulo ! 

rajone, prie Negyvosios jū- : 
ros rasti IV tūkstantmečioi 
pr. m. e. spalvoti piešiniai 
uolose. Senovinis dailininkas 

UI keturių spalvų dažais—rau
dona, balta, geltona ir juo
da—pavaizdavo kulto apei
gas atliekančius žmones.

Tai seniausi iš šiuose kraš
tuose rastų piešinių. Jie pri
klauso akmens amžiui ir be
veik tūkstančiu metų senesni 
už Egipte rastuosius.

JordanijosUų’cheologijos ir 
istorinių paminklų departa
mentas per UNESCO paskel
bė konkursą racionaliausiam j 
piešinių pergabenimo į Ama
no muziejų būdui parengti.

į mirė 76 metų amžiaus dr. i 
I Margaret Mead. Velionė buvo 
i pagarsėjusi anthropologistė, 
veikėja ir rašytoja. Apgailės-; 
tavimą dėl jos mirties išreiškė ! 
New Yorko miesto meras I 
Koch, prezidentas Carteris,! 
Jungtinių Tautų sekretorius! 
Kurt Waldheim, American: 
Ąntrhopological Association i 
direktorius Edward J. Leh- į 

man ir kiti žymūs asmenys, j If you haven t had a flu shot
kurie buvo su velionės veikla | an^ wou^d like to get one

Viename Odesos srities ra 
jone, kur gausu saulėtų dienų 
(300 per metus), pastatytas 
helio įrenginys, aprūpinantis 
karštu vandeniu 12 butų gyve 
namąjį namą. Vandens tem 
peratūra yra 75 C. Tokios 
temperatūros pakanka butams 
šildyti. O šaltomis žiemos die 
nomis saulei pagelbsti nedi
delė katilinė, įjungta j helio 
termocentralės sistemą.

BRIEFS

susipažinę.

ATEINANČIAIS METAIS 
MAISTO PRODUKTŲ 
KAINOS DAR LABAI

g|| PAKILS.
gpį Washingtonas. — Agrikul- 
B|| tūros Departamentas sako, 

kad maisto produktų kainų 
į kilimas nesustos ir 1979 me

čia ; tais. Kaip tik priešingai: jų 
Wil-j kainos pakils nuo 8 iki 10 
yra į procentų. Tai bus labai dide- 
CIAį lis pakilimas. Tas tik parodo,

i then go to your nearest health 
center. The shots are free. 
One of the health centers is at 
Parsons Blvd, near Jamaica

! Avenue, Queens.

Women’s Progressive
Club.............................25.00 Į

Ona Dočkus .................. 20.00 Į
Anna Daukus ................. 20.00 i

■ Walter andLillianGugas20.00 i
I Vincė Kirvela .
I John and Adelė 

Klimaviče . .
OnaJakšienė.................15.00

i George and Sophia
Nausėda ..................... 10.00

Albert and Alice Stacey 10.00 
i Pat Stackwell................. 10.00
i OnaTamulienė............. 10.00
i Jim.and Elena Umaras . 10.00 
[ Elizabeth Ulinskas .... 10.00 
" ............ ; .............10.00

; Adele Wardo............... 10.00
; Matilda Rudzevich......... 5.00
i Petronella Valantis........5.00

Total share to Laisvė $385
In addition we are i---- , , , . ,.. ~ .

* sendino-$146 74 which are the ' e ektros kedeJe- 0 Jie buvo ABORCIJOSIR JAUNOS 
! divided proceeds from the nekalti- ^vo siautėjusios ■ MERGINOS
dinner, raffle and a bestowal reakcijos aukos, 
from the Detroit Lithuanian GRAŽIOS “DZŪKŲ

I Club. Total amount of check GODOS”, 
for Laisve $534.24.

It has been my pleasure to 
have served with so many 
wonderful people.

Alfons Rye, Chairman
Spaudos Piknikas Po Stogu

William Kampiles
20 00 ! Hammond, Ind. — 

teismas nusprendė, kad
20 00;kam Kampiles, 23 m., 

| kaltas, būk būdamas 
j agentu jis, už $3,000 pardavęs i kad maisto pramonės trustas 
.Tarybų Sąjungos vienam pa- nesiskaitys su prezidento pa
reigūnui kokį ten mūsų vai- tarimu savanoriškai susilai- 

I džios slaptą leidinį, kuriame [ kyti nuo kainų kėlimo, 
'aiškinamas satelito KH-11 į 
! gaminimo procesas. Kampiles į °
įsako, kad jis nekaltas. Jis i Vartojamiesiems produk- 
j dabar gali būti nubaustas viso i tams saugumo komisija ra- 
! amžiaus kalėjimu. j

Si byla prieš Kampiles I stiklinių bonkų kasmet susi- 
mums primena tuos laikus, ! žeidžia 30,000 žmonių, kai1 
kai labai panašiai Rosenber- kurie pavojingai.

also ga’ buvo nuteisti ir nužudyti

FROM THE EDITORIAL 
STAFF:

We apologize very deeply 
for holding up the printing of 
the above letter from Alfons 
Rye. Somehow, between the 
administrative office and the 
editorial office, 
placed.

Our sincerest 
to Alfons and
people for the very generous 
donation.

it was mis-

thanks goes 
the Detroit

Ne pirmi metai Alytaus, į 
Varėnos ir Lazdijų rajonų sa- i 
viveiklininkai susirenka į 
bendrą liaudies dainos ir : 
šmaikštaus žodžio šventę ; 

, “Dzūkų godos.” Vienais me
tais dainos nuskamba viena
me rajone, kitais—kaimynia- i 
me. Prieš tai geriausieji at-' 
renkami rajoninėse apžiuro- : 
se.

Šiemet alytiškiai susirinko 
Rimėnų kultūros namuose. 
Butrimonių, Raižių, Santai
kos, Simno, Užubalių, Mer- 
galaukio dainininkai ir dai
nininkės, luksnėniškiai pasa
koriai džiugino klausytojus 
praeities ir dabarties godo
mis.

Fine Arts Center, State 
University of New York at 
Stony Brook, Long Island, 
presents Rudolf Serkin, 
Tuesday, December 5 at 8 
p. m. The grand master of the 
keyboard is celebrating his 
75th year with the celebration 
of Fine Arts Center’s first 
season. “He is by unanimous 
consent the aoutstanding liv
ing exponent of the German 
Romantic piano tradition.” 
(New York Times)

There is a Lithuanian wom
an who is involved in Fine 
Arts Center activities — 
Adele Shimkus. She is Box 
Office Assistant and Mrs. 
Ann Keraminas of Commack, 
Long Island, have been keep-

* * *
Joseph and Sarah 

! have been strong, healthy 
! roots for their blossoming 
j family trte. It was a great loss 
! to lose Joseph by death 
j recently but he lives on in the 
; hearts and minds of his 
I family.

Adele, their daughter is a 
manager in the credit depart- 

i ment of the Bamburger’s 
i department store in New 
I Jersey. She has two married ! įng įų touch with her. 
: daughters—Lillian and Lin- 
I da. Lillian has two children, a 
i daughter and a son. Linda 
i gave a birth to her first child,

■ portuoja, kad Amerikoje nuo į a baby girl, November 18. All 
family is very happy about it. 
So there is four generations in 
this family and Sarah and;
Joseph s great granddaught-1 shape than ever, according to 
er is already over 16. A good!the woman who founded Pre
possibility for a fifth genera-, sident’s Council on Physical 
tion ... j Fitness and Sports.

Amazing thing about this; “Physical fitness in the 
family is that there has been;united States today is all 
no divorce so far. Four j talk, “she said.
generations and no divorce! kidding itself with the tennis 
They certainly have been'boom, the jogging boom and 
lucky, or smart or whatever the sports boom in general.”U------ Ilse
keep the family together ini 
these troubled times of all 
sort of temptations and pres
sures.

They have been hard work
ing, good life loving people

Bimba

* * *
Family food bills will aver

age at least 10 percent higher 
this year than in 1977, accord
ing to Department of Agricul
ture economists.

* * *
Americans are in worse

Atlanta. — Nacionalinis Li- * 
goms Kontroliuoti Centras 
paskelbė 1976 metų duome
nis, kurie parodo, kad šioje, 
šalyje aborcijų skaičius tarp: 
jaunų merginų kasmet auga. 
Pav., tais metais 13,291 mer
gaitė, dar nesulaukus 14 me- that they have been able to į 
tų, pergyveno abortą, tai 
yra, nutraukė nėštumą. O 
1964 m. paties amžiaus 1,639; 
jaunuolės turėjo abortus.; 
Tuo tarpu 1976 metais net! 
300,956 merginos tarp 15 ir 
19 metų amžiaus nutraukė: and that what’s they i 
nėštumą, o 1974 m. tik had—a good life. 
237,294.

Sarah and Joseph have 
been active in American Lith-

Attica, N. Y. - Čia kalėji- “ani-‘ movement all of their 
me neseniai rastas pasikoręs 'lives-1 know them for over 32 
ar pakartas kalinys Edward "ow and all I can say is: 
Negron, 25 metų amžiaus. 1 heV don f C0I"e “Y better!

The U. S. is




