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KRISLAI
Nežada būti geriau
Drąsios “seselės” 
Gerai pasirodė 
Mažos šalies garsus vadas

A. BIMBA
Darbo departamentas pra

neša, kad per praėjusį rugsė
jo mėnesį kuro ir maisto 
kainos pašoko aukštyn net 
1.4 procento. Tai aukščiau
sias šių svarbiausių reikme
nų mėnesinis kainų pakilimas 
bėgyje paskutinių kelerių 
metų.

Nežada būti geriau ir liku
siais šių metų trimis mėne
siais. Nėra jokių ženklų, ro
dančių, kad kuro ir maisto 
kainos čia sustos ir daugiau 
nebekils aukštyn. Dargi gali 
būti priešingai. Jau vėl pla
čiai kalbama apie stoką gazo
lino ir kurui vartojamo alie
jaus. Tas reiškia, kad naftos 
trustas jau yra nusitaręs jos 
produktų kainas vėl žymiai 
pakelti.

Pakils kainos—atsiras ku
ro! Pamatysite . . .

Vienu svarbiu klausimu 
popiežius Jonas Paulius II 
niekuo nesiskiria nuo visų 
kitų buvusių popiežių. Kaip 
anie, taip jis dar ir šiandien 
moters nelaiko vyrui lygiu 
žmogumi. Kaip anie buvo, 
taip ir jis yra griežtai prie
šingas katalikei moteriai Ka
talikų bažnyčioje eiti kunigo 
pareigas. Jis taipgi priešin
gas leisti moteriai eiti kokias 
nors aukštas vadovaujamas 
pareigas Katalikų bažnyčios 
reikalams tvarkyti. Jis įsakė 
kunigams ir vyskupams 
griežčiausiai laikytis senosios 
doktrinos visais klausimais.

Prieš šitą diskriminaciją 
tarp katalikių moterų prasi
deda platus sukilimas. Jis 
neaplenkia nė seselių vienuo
lių. Tą pastebėjome ir šiomis 
dienomis Popiežiui lankantis 
Jungtinėse Valstijose. Spalio 
7 d. vienoje katedroje skait
lingame vienuolių susitikime 
su popiežiumi, 53 civiliniai 
apsirengusios vienuolės atsi
stojo ir stovėjo, kai kitos 
sėdėjo arba klūpojo, kai Jo
nas Paulius II į jas kalbėjo. 
Tai buvo jų protesto forma 
prieš popiežiaus nusistatymą 
moterų klausimu. Jos parodė 
didele drąsą. Šlovė joms!

Praeitą savaitgalį Japoni
joje įvykę parlamentiniai rin
kimai nieko pagrindinai ne
pakeitė. Japoniją valdyti per 
ateinančius keletą metų pasi
lieka Liberalinė demokratinė 
partija su premjeru Ohira 
priešakyje.

Iš keleto taip vadinamųjų 
opozicinių sambūrių šiais rin
kimais gali didžiuotis tiktai 
Komunistų Partija. Ji savo 
atstovų skaičių parlamente 
padvigubino. Dabar turės 30 
atstovų.

Japonijoje yra 80 milijonai 
balsuotojų, bet šiuose rinki
muose tedalyvavo jų 67 pro-, 
centai. Bėda suverčiama blo
gam orui, bet prie to vei
kiausia daugiau prisidėjo 
liaudies nusivylimas šalies 
valdovais.

Kalbėkime, kaip norime, 
bet turime pripažinti, kad 
šiuo laiku pasaulyje iš visų 
vadų ir diplomatų plačiausiai 
yra kalbama apie mažytės 
socialistinės Kubos vadą ir 
prezidentą Fidel Castro. Kai

Vėl asinė protesto demonstracija, vėl
policijos baisus žiaurumas

II

Seabrook, N. H. —Šioje nuotraukoje parodomas vaizdas masinėje protesto 
demonstracijose praeitą savaitgalį. Joje dalyvavo apie 3,000 iš visos apylinkės 
suvykusių žmonių. Ji vėl protestavo prieš statomas dvi naujas branduolines jėgaines. 
Demonstrantus užpuolė policija ir juos be pasigailėjimo lazdomis mušė.

Juk tai žiaurus susidorojomis su žmogaus teisėmis. Ar manote, kad prez. Carteris 
prieš šį policijos žiaurumą užprotestuos? Nusivils tie, kurie to iš jo lauksis.

TELEGRAMA IŠ LIETUVOS

EDUARDO MIEŽELAIČIO 
JUBILIEJAUS 
MINĖJIMAS

Vilnius. — Spalio 2 dieną 
meno darbuotojų rūmuose 
įvyko įžymaus Lietuvių tary
binio poeto, visuomenės ir 
kultūros veikėjo, Lenino pre
mijos laureato, socialistinio 
darbo didvyrio Eduardo Mie
želaičio 60 metų sukakties 
minėjimas. Į jubiliejinį vaka
rą susirinko jo kūrybos ger
bėjai, Tarybų Lietuvos rašy
tojai, kitų kūrybinių sąjungų 
atstovai, kultūros ir meno 
veikėjai, svečiai iš Maskvos, 
broliškų respublikų, atvyko 
respublikos vadovaujantys 
darbuotojai.

Vakarą pradėjo Lietuvos 
TSR rašytojų sąjungos val
dybos pirmininkas Alfonsas 
Maldonis. Po to kalbėjo Lie
tuvos KP CK pirmasis sekre
torius Petras Griškevičius. 
Draugas Griškevičius įteikė 
Eduardui Mieželaičiui Spalio 
Revoliucijos Ordiną, kuriuo 
jis apdovanotas garbingo še
šiasdešimtmečio proga, per
skaitė Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto, 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos prezidiumo ir 
respublikos ministrų tarybos 
sveikinimą jubiliatui, kuria
me sakoma.

Ryški ir didžiai prasminga 
jūsų kūryba šiandien gerai 
žinoma respublikos darbo 
žmonėms, plačiausiems vi
suomenės sluoksniams mūsų 
šalyje ir užsienyje. Tokį vi
saliaudinį pripažinimą pelnė 
jūsų talentas, kilni visuome
ninė veikla. Komjaunuolis 
pogrindininkas, vienas pir
mųjų “Komjaunimo Tiesos” 
redaktorių, po to karys ir 
korespondentas Didžiojo Tė
vynės Karo dienomis, vėliau 

neseniai Kubos sostinėje 
įvyko neprisijungusiųjų, ar
ba “trečiojo pasaulio” šalių 
suvažiavimas, jam vadovavo 
Fidel Castro. Apie jį visur 
buvo plačiausiai kalbama. 
Vieni jo vaidmenį suvažiavi
me smerkė, kiti sveikino.

Arba prieš kelias dienas 
pranešė, kad Fidel Castro šią 
savaitę atvyks į New Yorką 
ir kalbės Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos sesi
joje, ir jo vardas vėl aidi po 
visą platųjį pasaulį.

Kubiečiai turi kuo didžiuo
tis!

LLKJS centro komiteto sek
retorius, ilgametis respubli
kos rašytojų sąjungos vado
vas, o šiandien Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumo pirmininko pava
duotojas—tai rašytojo komu
nisto, piliečio, internaciona
listo darbo, kovos ir kūrybos 
kelias. Jame ryškiai atsispin
di audringa revoliucinių per
tvarkymų epocha, į kurią 
įžengė tarybinis žmogus— 
ateities kūrėjas, taip gražiai 
išaukštintas jūsų turininguo
se poezijos posmuose.

Pranešimą apie lietuvių 
liaudies poeto Eduardo Mie
želaičio kūrybą padarė filolo
gijos daktaras Jonas Lanku
tis. Nuoširdžiausiais žodžiais 
jubiliatą pasveikino Tarybų

Tąsa 3-čia^i pusi.

JUNGTINĖS VALSTIJOS
TECHNOLOGIJOJE
PRADEDANČIOS
ATSILIKTI

Paul E. Gray
Cambridge, Mass. — Gar

susis Technologijos Massa
chusetts Institutas išsirinko 
naują prezidentą. Juomi yra 
mokslininkas Paul E. Gray, 
kuris sako, kad Jungtinės 
Valstijos pradeda technologi
joje atsilikti nuo kitų šalių. 
Pavyzdžiu jis nurodo Japoni
ją. Jis sako, kad Japonija 
savo išradimais ir naujovė
mis per pastaruosius dvide
šimt metų taip toli nužengė, 
jog jau atėmė iš Jungtinių 
Valstijų daug rinkų įvairiose 
pasaulio šalyse. Jis ragina 
šios šalies vadovybę tuo susi
rūpinti.

Sako, tarp jų 
skirtumai didėja

Washingtonas. — Valdžios 
rateliuose kalbama, kad žmo
gaus teisių klausimu skirtu
mai tarp Pietinės Korėjos ir 
Jungtinių Valstijų kasmet di
dėja. Kaip žinia, P. Korėjoje 
viešpatauja fašistinis reži
mas. Jo oponentais užpildyti 
jos kalėjimai.

Tų skirtumų aptarimui 
Jung. Valstijų ambasadoriui 
įsakyta atvykti į Washingto- 
ną. Be to, greitoje ateityje į 
P. Korėją vyksiąs Gynybos 
sekretorius Harold Brown 
tartis su prezidentu Park 
tais pačiais reikalais.

Didelis šios šalies 
gyventoju skaičiaus 
paaugimas

Per aštuonerius metus 
tarp 1970 ir 1978 Jungtinių 
Valstijų gyventojų skaičius 
paaugo 14,800,000. Dabar 
šioj šaly jau gyvena 218 
milijonų gyventojų.

Daugiausia gyventojų skai
čius per šį laikotarpį paaugo 
šiose penkiose valstijose:

Nevada — 35 procentų 
(660,000).

Alaska — 33.1 procentų 
(430,320).

Arizona — 32.6 procentų 
(2,354,000).

Wyoming — 27.4 procentų 
(424,000).

Florida — 12.6 procentų 
(8,594,000).

MASINIAI AREŠTAI
Barnwell, S. C. — South 

Carolina valstijoje veikia net 
trys atominės gamyklos. 
Spalio 1 dieną buvo suruoš
tos protesto demonstracijos. 
Žmonės reikalavo, kad jos 
būtų uždarytos.

Demonstracijas žiauriai už
puolė valstijos policija. Dau
giau 160 demonstrantų sua
reštuota ir įkalinta.

Dar pabrangins 
automobilius

Detroit, Mich. — Kaip 
žinia, praeitais (1978) metais 
didžioji General Motors kor
poracija užsidirbo $3,200,- 
000,000 gryno pelno. Bet jai 
to dar neužtenka. Ji nutarė 
savo naujos gamybos auto
mobiliams pakelti kainą 
$256. Šių pelnagrobių apeti
tai tiesiog nesvietiški.

Jungtinės valstijos 
nepadės Kinijai 
ginkluotis

Washingtonas. — Spaudo
je buvo paskelbta, kad Pen
tagonas patarė vyriausybei 
padėti Kinijai apsiginkluoti, 
nes kilus karui su Tarybų 
Sąjunga, ji talkininkautų Va
karams, tai yra Jungtinėms 
Valstijoms ir kitoms NATO 
valstybėms. Valstybės sek
retorius Cyrus Vance pareiš
kė, kad šios šalies nusistaty
mas nebus pakeistas ir kad ši 
šalis militarinių įrengimų Ki
nijai neparduos.

Vance pareiškimą padarė 
per televizijos interviu.

Geležinkelininkų 
organo 60-ji sukaktis

Washingtonas. — Geležin
keliečių unijų leidžiamas 
laikraštis “Labor” (darbas) 
bene tik bus šioje šalyje 
tokios rūšies pirmutis laik
raštis. Spalio 4 dieną jis 
atšventė savo 60 metų gyva
vimo sukaktį. Jis pradėjo eiti 
1919 metais. “Labor” pirmas 
numeris teturėjo 25,000 skai
tytojų. Leidėjai didžiuojasi, 
kad šiandien jis jau turį 
daugiau 300,000 skaitytojų 
tiktai Jungtinėse Valstijose. 
Jis taipgi turi daugiau kaip 
35,000 skaitytojų ir Kanado
je.

“Labor” šūkis: “Teisybė, 
laisvė ir Industrinė demokra
tija.”

Reikalauja daugiau 
lėšų ginklavimuisi

Londonas. — Anglijos Gy
nybos ministras Francis Pym 
reikalauja tuoj ginklavimosi 
reikalams padidinti lėšas 3 
procentais. Savo reikalavimą 
jis remia tuo pačiu melu, 
kaip Jungtinių Valstijų pre
zidentas, būtent, kad to rei
kalauja “apsigynimas nuo 
grėsmės iš Tarybų Sąjungos 
pusės.” Tą patį, matyt, da
rys ir kitos NATO valstybės. 
Jos irgi vadovausis tuo pačiu 
melu pateisinti savo ginkla
vimosi didinimą.

Skubiai siunčia 
daugiau jūrininkų

Guantanamo Bay, Kuba. 
— Į čia veikiamą militarinę 
bazę Jungtinių Valstijų pre
zidentas Carteris siunčia dar 
1,600 jūrininkų. Prezidentas 
skubiai vykdo savo pažadėjL 
mą šią bazę žymiai sustiprin
ti naujomis jėgomis.

Reikia pabrėžti, kad ši 
Guantanamo bazė yra se
niausia Jungtinių Valstijų 
bazė užsienyje ir vienintelė 
komunistų vadovaujamoje 
šalyje.

Nesuradę nelaimės 
kaltininko

Elkins, W. V. - 1978 
metų balandžio 27 dieną Wil
low Islande sugriuvo apšildy
mo bokštas ir užmušė 51 
žmogų. Dabar teisingumo 
departamentas praneša, kad 
jam nepavyko surasti kon- 
traktorių arba statybininką, 
dėl kurio kriminališko apsi
leidimo arba nepaisymo ši 
baisi nelaimė įvyko, kurį 
būtų galima traukti atsako
mybėn. Todėl ir nelaimės 
priežastis tebėra nenustaty
ta.

KOVA UŽ TRUMPESNES
DARBO VALANDAS

Detroit, Mich. — Kongre
sui yra kongresmanų John 
Conyers (demokrato) ir Wil
liam Broadhead (republiko- 
no) pasiūlytas bilius (HR 
NO. 1784), kuris reikalauja 
šioje šalyje įvesti 35 valandų 
darbo savaitės sistemą. Iš 
Washington© pranešama, 
kad spalio 23 dieną prasidės 
Kongreso komitete šio bi- 
liaus reikalais apklausinėji
mas. Ten galės įvairūs liau
dies sambūriai pareikšti savo 
nusistatymą. Tik plačiai ap- 
klausinėjus bilius bus paves
tas Kongresui svarstyti ir 
padaryti savo išvadą.

Yra susidaręs ir plačiai 
veikia darbo unijų komite
tas, vadinamas “Ali Union 
Committee,” šiam biliui pa
remti. Visur unijose yra prii-

Daugiausia 
pagamina, o 
mažiausia sunaudoja

Jungtinės Valstijos yra 
daugiausia alaus pagaminti 
šalis pasaulyje. Bravarų su
sivienijimas sako, kad čia 
per metus yra pagaminama 
daugiau kaip 23 bilijonai ga
lionų alaus! Bet kas liečia 
alaus sunaudojimą, pagal gy
ventojų skaičių, jinai yra tik 
dvyliktoji šalis.

Daugiausia alaus sunaudo
janti Vakarų Vokietija. Jos 
gyventojai kiekvienas išgeria 
po 38.5 galiono alaus per 
metus. V. Vokietiją seka 
Australija. Jos gyventojai 
sunaudoja po 36.4 gal. o ją 
seka Airija, kurios gyvento
jai išgeria po 34.3 gal. kiek
vienas.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos pradėjo vėl 
siuntinėti Iranui įvairias ka
rinių lėktuvų dalis.

Jis yra rasizmo auka

Bostonas.—Šioje nuotraukoje matome juodą Jamaica 
Plain High School 16 metų atletą Darryl Williams 
(futbolininką) ambulance kritiškai sužeistą ir skubiai 
vežamą į ligoninę. Kas nors jį pašovė, rugsėjo 28 d. šios 
mokyklos komandai lošiant su Charleston High School 
komanda. Suimti trys balti jaunuoliai ir kaltinami pasikėsi
nimu Williams gyvybei.

Komunistų Partijos Mass, valstijos distriktas savo 
pareiškime kaltina valdžią ir rasistus. Williams esąs 
rasizmo auka. Komunistų Partija sako, kad sulaikymo trijų 
jaunuolių neužtenka. Turi būti pradėta griežčiausia kova 
prieš šioje apylinkėje klestintį rasizmą. Bet nematyt, kad 
Bostono valdžia su meru White priešakyje tos kovos 
imtųsi. Komunistai reikalauja, kad valdžia ir kiti viršinin
kai garantuotų saugumą visiems piliečiams.

mamos rezoliucijos, raginan
čios Kongrese bilių “HR No. 
1784” priimti.

Įvedimos trumpesnės dar
bo valandos visuose užsiėmi
muose, nenumažinant dabar
tinių algų, labai daug padėtų 
kovai su nūdien šioje šalyje 
siautėjančiu nedarbu.

Penkis bilijonus 
kitur, o nė cento
Amerikoje

Daniel K. Ludwig
Šiandien jis yra turtingiau

sias žmogus Amerikoje. Jo 
turtas siekia penkis bilijonus 
dolerių! >

Pranešama, kad dabar Mr. 
Daniel K. Ludwig nutarė 
visą savo turtą išdalinti įstai
goms, kovojančioms prieš 
vėžio ligą. Tačiau nė viena 
tokia amerikoniška įstaiga 
negausianti iš jo, kaip žmo
nės sako, nė “sudilusio nike
lio.” Visi tie penki bilijonai 
dolerių teksią kovai su vėžiu 
užsieniuose!
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Moterys kovoje už 
sutarties ratifikavimą

Spalio 4 diena Washingtone įvyko Demokratų Partijos 
moterų skaitlingas susirinkimas. Jį sušaukė Moterų 
nacionalinio demokratinio klubo, kuriame yra du tūkstan
čiai narių, politinės veiklos komitetas aptarimui Branduoli
nių Ginklų Apribojimo Sutarties (Strategic Arms Limita
tion Treaty—SALT II) Senate ratifikavimo reikalų. 
Susirinkimas tęsėsi ištisą dieną. Jame, tarp kitų, kalbėjo 
šios Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos sutarties 
karštas šalininkas, senatorius Joseph R. Biden, demokra
tas iš Delaware valstijos. “Mūsų saugumas diktuoja mums, 
kad mes Senate laimėtumėm 67 balsus už sutarties 
ratifikavimą," pasakė senatorius. Jis smarkiai kritikavo 
sutarties priešus.

Senatorius Biden atkreipė dėmesį ir į tai, kad kiekviena 
europinė šalis ir net NATO valstybių premjerai ir 
militariniai vadai remia SALT II ratifikavimą. Jis ragino 
visas Amerikos moteris nesigailėti jokių pastangų už 
laimėjimą sutarties užgyrimo.

Demokratinių moterų klubo vadovė Debora Cohen per 
pasikalbėjimą (interviu) su dienraščio “Daily World” 
korespondentu sakė, kad visos klubo narės visiems 
kongremanams ir senatoriams išsiuntinėjo laišką, raginantį 
juos balsuoti už sutarties ratifikavimą. “Mes iš širdies 
tikime,” sako Debora Cohen, “kad tarp Jungtinių Valstijų 
ir Tarybų Sąjungos turi būti susitarimas. Jeigu ši sutartis 
nebus užgirta, pasaulyje prasidės naujos baisiausios 
ginklavimosi varžybos ...”

Pavyzdingas, istorinis 
nutarimas

Dalyvaudamas ir kalbėdamas Rytų Berlyne Vokiečių 
Demokratinės Republikos (Rytų Vokietijos) 30 metų 
sukaktuvių nuo paskelbimo nepriklausoma valstybe iškil
mėse, spalio 6 dieną kalbėdamas, Leonidas Ęrežnevas 
pranešė, kad Tarybų Sąjunga nutarė per ateinančius 12 
mėnesių iš VDR ištraukti 20,000 kareivių ir 1,000 tankų ir 
kitų, militarinių priemonių. Tai pavyzdingas, istorinis 
nutarimas. Jis tuoj garsiausiai nuskambėjo po visą pasaulį 
ir susilaukė nuoširdžiausių sveikinimų. Jo prasmė ir 
reikšmė dabar visur plačiausiai diskutuojamos.

Šis tarybinės vyriausybės nutarimas parodo, kad jos 
siūlymai kitoms valstybėms eiti prie ginklavimo sumažini
mo ir visuotino, pilno nusiginklavimo ir sukūrimo pasaulio 
be karų, nėra tiktai propaganda, bet ir konkrečiais darbais 
to siekimas. Šiuo savo nutarimu jinai duoda konkretų 
pavyzdį pirmoje vietoje Jungtinėms Valstijoms, kuri, kaip 
žinoma, milžiniškas karines jėgas laiko Vokiečių Federaty
vinėje Republikoje (Vakarų Vokietijoje). Jos turėtų šį 
Tarybų Sąjungos pavyzdį pasekti ir taipgi pradėti mažinti 
savo militarinę jėga VFR. Bet ar mūsų vyriausybė tą 
darys? Labai, labai abejotina!

Socialistinių šalių vadai 
iškilmėse Rytų Berlyne

Iš kairės į dešinę: Rumunijos premjeras Ilie Verdet, 
Bulgarijos premjeras Todor Zhivkov, Hungarijos prem. 
Janos Kadar, Čekoslovakijos prem. Gustav Hasak, Lenki
jos Edvard Gierek, Tarybų Sąjungos prezidentas Leonidas 
Brežnevas. Rytų Vokietijos prem. Erich Honecker ir Rytų 
Vokietijos apsigynimo ministras Heinz Hofmann.

TARYBINĖJE SPAUDOJE 
APIE PADĖTĮ 
ITALIJOJE

Jau gerokas laikas Ameri
kos spaudoje nieko nesimato 
apie šiandieninę padėtį Itali
joje. Kaip sekasi iš trijų 
partijų sudarytai Krikščionių 
demokratų vadovaujamai vy
riausybei, į kurią Komunistų 
Partija buvo neįsileista?

Apie tai įdomių komentarų 
pateikia tarybinis laikraštis 
“Selskaja Žizn.” Laikraštis 
rašo, kad Italijoje klasiniai 
santykiai yra žymiai paaštrė- 
ję, kad ten smarkiai plinta 
streikai. O to priežastis yra 
ta, kad Italijoje liaudies ma
sių padėtis yra žymiai pablo
gėjusi ir kad ji vis dar 
blogėja, kad Italija šiandien 
pergyvena didelius finansi
nius ir ekonominius sunku
mus.

“Vėliausios oficialios statis
tikos parodo,” sako “Selskaja 
Žizn,” “kad Italijoje šiandien 
jau yra daugiau kaip 
1,800,000 bedarbių ir kad 
infliacija yra pasiekus 16.21 
procento. Vėliausias nutari
mas pakelti kainas Italijos 
darbo žmonėms yra laikomas 
labai skudžiu smūgiu.”

Laikraštis “Selskaja Žizn” 
pilnai sutinka su Italijos Ko
munistų Partijos nusistaty
mu, kad dabartinis kabinetas 
nepajėgia išspręsti šalies 
ekonominių problemų ir pa
gerinti Italijos darbo žmonių 
padėtį. Italijos Komunistų 
Partija stoja už platesnį dar
bininkų klasės įtraukimą į 
šalies valdymą ir už sudary
mą demokratinės vienybės 
valdžios, į kurią įeitų ir 
komunistai ir kuri parlamen
te turėtų tvirtos daugumos 
pritarimą.

NUOŠIRDUS, 
DRAUGIŠKAS 
PATARIMAS KINIJAI

Pažangiečių dienraštis 
“Daily World” spalio 2 d. 
vedamajame “Time for a 
turn in China” (Laikas pakai
tai Kinijoje) nuoširdžiai ragi
na šiandieninę Kinijos vado
vybę pakeisti savo nusista
tymą santykiuose su Tarybų 
Sąjunga ir kitais socialisti
niais kraštais. Dienraštis at
kreipia jos dėmesį į įvykius 
Kinijoje prieš 30 metų, kai 
jos liaudies revoliucija laimė
jo ir plačiai atidarė kelią į 
socialistinį rytojų.

Tarybų Sąjunga buvo ta 
šalis, kuri pasiskubino su 
industrine, technine ir viso
kia kitokia pagalbą Kinijai. 
Tarpe abiejų šalių prasidėjo 
platus bendradarbiavimas, 
nesikišant į viena kitos vidi
nius reikalus. Sustiprėjo tai
kos ir saugumo reikalai ne 
tik Azijoje, bet ir visame 
pasaulyje.

“Daily World’’ smerkia 
šiandieninę Kinijos maojisti- 
nės vadovybės vedamą nea
pykantos ir konfrontacijos 
politiką prieš Tarybų Sąjun
gą ir agresiją prieš Vietnamo 
Socialistinę Respubliką. 
Dienraštis ragina visus tai
kos ir socializmo draugus 
reikalauti, kad Kinija pakeis

puikias sąlygas vandens sporto mėgėjams. Didžiausios 
Lietuvoje elektrinės darbininkai labai mėgsta irklavimą 
baidarėmis, kanojomis, buriavimą. Elektrėnų vandens 
slidžių mėgėjai—respublikos čempionai.

Nuotraukoje: Treniruojasi “Energijos” irkluotojai.
V. Gulevičiaus nuotr.

Mamai
Tavo vardą širdy aš nešioju, 
Tau skiriu aš mieliausius žodžius, 
Pirmą žiedą dedu tau po kojų, 
Nuostabiausius aukoju jausmus.
Tu gyvenimo alfa, omega, 
Tu gyvenimo mūsų pradžia, 
Tavo meilę gyvenimui dega;
Tu—viltis! Tu—svajonių kančia . . .
Tu lyg saulė švieti mūsų kelią, 
Tu paglostai švelniąja ranka, 
Tu lyg žiedas alyvų šakelės 
Visad žydi jaunystės pilna.
Tavo vardą širdy aš nešioju,
Tau skiriu nuostabiausius jausmus, 
Tu—gyvybė! Viltis tu rytojaus! 
Pagarba Tau per amžius tebus!

Kęstutis Balčiūnas

tų savo politiką ir sugrįžtų į 
konstruktyvų bendradarbia
vimą su Tarybų Sąjunga ir 
kitais socialistiniais kraštais.

“Tarybų Sąjunga,” sako 
dienraštis, “vėl ir vėl yra 
pabrėžusi, kad nėra jokios 
istorinės ar kitokios priežas
ties konfliktui. Tokia pakaita 
patarnautų ne tik “pasaulinei 
taikai ir pažangai, bet ir 
Kinijos liaudies interesams.”

JIE GIRIA
JUGOSLAVIJOS VADĄ 
TITO, O SMERKIA KUBOS 
VADĄ CASTRO

Kardeliniai kanadiečiai sa
vo laikraštyje “N. L.” (rugs. 
12 d.) iš peties, kaip žmonės 
sako, drožia:

“Havanoje vyksta IlI-ojo 
Pasaulio suvažiavimas, kurio 
pagrindinis tikslas suformuo
ti į ideologiją jokiai sąjungai 
nepriklausantiems kraštams. 
Du didžiausi oponentai yra. 
Tito ir Castro. Pirmasis iš 
visų jėgų laikosi neutraliteto 
tarp JAV Ir Sovietų, o Cas
tro aršiai stovi už sovietinį 
bloką. Ypač Castro savo ilgo
je ir kaip paprastai karštoje 
kalboje siūlo nepriklausomy
be Puerto- Rico, pasmerkia 
JAV laivyno buvimą Indijos 
vandenyne, neužsiminda
mas, kad sovietų laivynas 
ten dežuruoja. Indokinijos 
bėdas užmeta JAV, visiškai 
neminint Vietnamo įsiverži
mus į Laos ir Kambodiją. 
Griežtai pasisakė ir prieš 
Egipto ir Izraelio taikos de
rybas Camp David.

Tito tvirtai laikosi savo 
pozicijų: “Nesusijungusieji 
negali būti jokio bloko re
zervai nei padėti ant perdir
bimo ir siuntimo juostų.” 
APIE LIETUVOS RYŠIUS 
IR SU V. BERLYNO 
LIAUDIMI

“ELTOS” pranešime iš Vil
niaus rugsėjo 24 dieną skai
tome:

“Vakar į mūsų respubliką 
atvyko Vakarų Berlyno vie
ningosios socialistų partijos 
partinių darbuotojų delegaci
ja.

Šiandien Lietuvos KP Cen
tro Komitete delegaciją priė
mė CK sekretorius L. Šepe
tys. Jis papasakojo svečiams 
apie Lietuvos liaudies pasie
kimus ekonomikos, mokslo, 
kultūros ir švietimo srityse 
Tarybų valdžios metais, 
TSKP vadovaujantį vaidme
nį komunizmo statyboje, 
apie pirminių partinių orga
nizacijų veiklos formas ir 
metodus. Delegacijos nariai 
padėkojo už galimybę susipa
žinti su Tarybų Lietuva ir 
pabrėžė, kad TSKP patyri
mas padės Vakarų Berlyno 
komunistams kovoje už dar
bo žmonių teises ir intere
sus.

Pokalbyje dalyvavo Lietu
vos KP Centro Komiteto 
skyrių vedėjų pavaduotojai 
A. Rimdžius ir M. Sadov- 
skis.

Delegacija taip pat lanky
sis Kaune, Šakių rajone, 
pabuvos pramonės, žemės 
ūkio įmonėse, mokymo įstai
gose.”

Nuotraukoje: Erfurto ir Vilniaus moksleiviai susitikimo metu. E. Šiško nuotr

Neseniai iš Vokietijos De
mokratinės Respublikos su
grįžo Vilniaus moksleivių ir 
pedagogų grupė. Ten jie 
praleido dalį savo vasaros 
atostogų.

— Kelionė į VDR man pa
darė neišdildomą įspūdį,— 
pasakoja Vilniaus 16-tos vi
durinės mokyklos vienuolik
toke Jūratė Banevičiūtė.— 
Labai daug sužinojau apie šią 
šalį, apie jos kultūrą ir istori
ją. Lankėmės Veimare, Leip
cige, Drezdene, Berlyne. La
bai patiko draugystės vaka
ras, bendravimas su nuošir
džiais Erfurto moksleiviais.

Šioje kelionėje Jūratė įsi
gijo naują draugę Žakliną iš 
Erfurto K. Markso vidurinės 
mokyklos. Ji rodo atsivežtas 
nuotraukas, suvenyrus.

— Ar netrukdė bendrauti 
silpnas kalbos mokėjimas?— 
paklausiau Jūratę.

— Mūsų mokykloje vokie
čių kalbos dėstymas yra su
stiprintas,—guviai atsakė.— 
Pirmosiomis dienomis kiek 
sunkiau buvo susikalbėti, bet

Toliau žvanginama ginklais
GLOBALINĖ STRATEGIJA

Iki Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
aukščiausio lygio susitikimo 
Vienoje, kur buvo pasirašyta 
Sutartis dėl strateginės puo
lamosios ginkluotės apriboji
mo—-SGA-2, JAV karinio- 
pramoninio komplekso pro
pagandistai “tarybinės grės
mės” mitu bandė trukdyti 
Sutarties pasirašymą. Da
bar, kai JAV senato komisi
jos buvo surengusios diskusi
jas dėl SGA-2 ratifikavimo ir 
aiškiai matėsi, jog dauguma 
jose kalbėjusių pasisako už 
Sutarties ratifikavimą, “va
nagai” ėmė reikalauti išlygų. 
Kai kurie militaristai parei
kalavo, kad administracija 
padidintų karines išlaidas 8 
milijardais dolerių, o sekan
čiais metais ir vėliau asigna
vimus ginklavimosi varžy
boms plėtoti kasmet didintų 
po 4-5 procentus. Į darbą vėl 
paleistas “tarybinės grės
mės” mitas ir stambiausios 
karinio-pramoninio komplek
so propagandistų pajėgos.

Buvęs JAV valstybės sek
retorius Henry Kissinger in
terviu žurnalui “Time” po- 
strongavo, jog “80-ųjų metų 
pradžioje karinis pavojus” 
kilsiąs todėl, kad Tarybų 
Sąjungos vadovai “tikriausiai 
pasinaudos kariniu potencia
lu prieš Kiniją, Vidurio Ry
tuose, arba galbūt net Euro
poje.” Visai neseniai H. Kis- 
singeris kalbėjo per Ameri
kos televiziją. Jis pareiškė, 
kad 80-ieji metai bus nesta
bilūs, kad Amerika gali susi
durti su krize, kurioje jos 
jėgos gali pasirodyti nepa
kankamos. Buvusio valsty
bės sekretoriaus nuomone, 
būtinas “nacionalinis spren
dimas, kuris užlopytų esa
mus plyšius.” Todėl, jo nuo
mone, reikalingos raketinės 
sistemos MX, “Traident-2” ir 
strateginės pajėgos, taip pat 
sparnuotosios raketos, dide
lio mobilumo karinės pajėgos 
ir geresnė įprastinė ginkluo
tė. Kažin ar šiomis H. Kis- 
singerio “pranašystėmis” tiki 
tie, kurių interesus gina savo 

paskui įpratau. Su Žaklina 
kalbėjomės apie viską. Su
pratome viena kitą neblogai. 
Susirašinėjame taip pat vo
kiškai.

Kai kurių Vilniaus ir Er
furto apygardos mokyklų 
draugystė tęsiasi jau aštuo- 
neri metai. Kasmet apie 100 
moksleivių ir mokytojų iš 
Vilniaus mokyklų pabuvoja 
Erfurto apygardoje, tiek pat 
svečių iš Erfurto apygardos 
priima vilniečiai. Ką tai duo
da? Į šį klausimą paprašėme 
atsakyti Vilniaus liaudies 
švietimo skyriaus vedėją Ire
ną Jankauskienę.

— Šios kelionės yra turis
tinio pobūdžio. Jos praturti
na moksleivių ir mokytojų 
dvasinį pasaulį, stiprina in
ternacionalinius ryšius. Įvai
rių šalių vaikus labai suarti
na bendros dainos, šokiai, 
juokas prie draugystės lau
žo. Kelionės į užsienį skiria
mos pavyzdingo elgesio, ge
riems mokiniams. Išlaikymas 
ir kelionė mokiniams nekai
nuoja. Mus, švietimo dar
buotojus, domina kolegų vo

kalbose buvęs Amerikos val
stybės sekretorius. Ši gandų 
aritmetika sudėta prastai. 
Visam pasauliui žinoma, kad 
Tarybų Sąjunga niekada ir 
nieko nepuola, niekada nie
kam negrasina karu. Tačiau 
monopolijoms tarnaujantys 
“psichologinio karo” meistrai 
tikisi, kad koks lengvatikis 
ims ir patikės jų postringavi
mu. Tiesa yra kitokia. Da
bartinis Amerikos preziden
to patarėjas nacionalinio sau
gumo reikalams Zbignevas 
Bržežinskis Tarptautinių 
problemų asociacijos suva
žiavime atvirai ragino toliau 
plėtoti ginklavimosi varžy
bas, nes Washingtonas turįs 
įgyvendinti “vadovaujantį 
vaidmenį pasaulyje.” Jis kal
bėjo: “Amerikos karinė galia 
turi būti pajėgi apginti mūsų, 
savarbiausius interesus už
sienyje, jų tarpe tris gyvy- 
viškai svarbias strategines 
zonas už mūsų pusrutulio 
ribų: Vakarų Europą, Vidu
rio ir Tolimuosius Rytus.” 
Tokia JAV globalinė politika 
reikalauja toliau didinti gin
klavimosi varžybas, o ne 
“tarybinė grėsmė.”

Kam reikalingos 
naujos raketos?

Z. Bžezinskis savo interviu 
žurnalui “Štern” atvėrė Pen
tagono planus Vakarų Euro
poje. Jis paaiškino, kad JAV 
eilėje NATO šalių nori dislo
kuoti “Pershing-H” ir spar
nuotųjų raketų. Devintojo 
dešimtmečio pradžioje Vaka
rų Europoje numatoma jų 
turėti iki šešių šimtų. NATO 
generolų teigimu, šios rake
tos galės pasiekti taikinį už 
trijų tūkstančių kilometrų, 
bus pajėgios nešti ne tik 
branduolinį, bet ir neutroninį 
užtaisą. Savaime supranta
ma, kad raketos bus nu
kreiptos prieš Tarybų Sąjun
gą ir kitas socialistines val
stybes.

Pentagono planai iššaukė 
taikingosios visuomenės 
Europoje nepasitenkinimą. 
Vakarų Vokietijos laikraštis 

kiečių patyrimas, ypač moks
leivių užimtumo po pamokų 
problemos, darbinė veikla. 
Svečiai iš Erfurto semiasi 
patyrimo pas mus.

Ant I. Jankauskienės stalo 
guli tik ką gautas laiškas iš 
Erfurto apygardos švietimo 
skyriaus vedėjo Dr. Dieter 
Fuchs. Jis rašo: “Pasinaudo
damas proga, dar kartą nuo
širdžiai kviečiu Jus. Mes 
labai džiaugsimės, jei Jūsų 
delegacija 1979 m. spalio 
mėn. pradžioje atvyks į Er
furtą. Tuomet Jūs galėtumė
te dalyvauti renginiuose, 
skirtuose VDR 30-mečio ju
biliejui.”

L Jankauskienė ruošia at
sakymą bičiuliams vokie
čiams, dėkoja jiems, rašo, 
kad kviečiamu laiku Vilniaus 
švietimo darbuotojų grupė 
atvyks į Erfurtą. Graži kai
myninių tautų draugystė tę
siasi.

Panaši draugystė sieja Ta
rybų Lietuvos moksleivius ir 
pedagogus taip pat su Lenki
ja, Suomija.

J. Juršėnienė

“Unsere Zait” rašo: “Wa
shingtonas kursto branduoli
nio ginklavimosi varžybas ir 
didina tarptautinį įtempimą 
Europoje.” Italijos profsą
jungų federacija savo protes
te dėl JAV planų pažymėjo, 
kad Pentagonas Vakarų 
Europą paverčia priešakine 
branduoline-raketine siena, 
kuri savo pavojingumu iššau
kia nepaprastai rimtą susirū
pinimą. Prancūzijos parla
mento nariai komunistai ra
gina vyriausybę imtis “tvir
tos opozicijos’’ Pentagono 
planams. Pentagono agresy
vūs planai jaudina ne tik 
Vakarų Europos taikingąsias 
jėgas, bet ir socialistinių 
valstybių, kurioms grasina
ma, visuomenę. Tarybų Są
junga ir kitos Europos socia
listinės valstybės, įgyvendin- 
damos Helsinkio pasitarimo 
Baigiamojo akto principus, 
atvirkščiai negu šį dokumen
tą pasirašiusios JAV ir kitos 
NATO valstybės Vakaruose, 
tvirtai siekia materializuoti 
tarptautinio įtempimo maži
nimą nusiginklavimu.

Nauji Pentagono planai 
Vakarų Europoje, savaime 
suprantama, būtų žingsnis 
prieš įtempimo mažinimą. 
Tai priešingas aktas SGA-2. 
Tai rimtas stabdis toliau tar
tis dėl ginkluotės ir ginkluo
tųjų pajėgų sumažinimo Cen
trinėje Europoje. JAV pla
nuojamos naujos raketos Va
karų Europai yra kliūtis Hel
sinkio pasitarimo Baigiamojo 
akto įgyvendinimui. Iš to 
naudos turėtų tik JAV kari
nio-pramoninio komplekso 
valdovai.

Apolinaras Sinkevičius

NORI SUGRĮŽTI, BET 
NEBEGALI

Pranešama, kad kaip vadi
namas Cechoslovakijos “disi
dentas,” 51 metų amžiaus 
dramaturgas Povei Kohout, 
kuris prieš 12 mėnesių išvy
ko į Vakarus, dabar bando 
sugrįžti į gimtinę, bet jo 
gimtinės pareigūnai jo nebe
nori įsileisti. Esą—Tėvynę 
prakeikei, ir iš jos pabėgai, 
tai ir pamiršk ją! Jinai be 
jūsų, sako jos vadai, labai 
gražiai apsieina!
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Trečiasis
Vytauto Kazakevičiaus 

laiškas “Laisvei”
Dienoms sparčiai trumpėjant

Prisipažinsiu, jau gerokai 
seniai—dar vasaros pradžio
je—žadėjau rašyti savo “eili
nį” laišką “Laisvei,” bet su 
tokiu pačiu pasisekimu, kaip 
žadėjau, taip vis ir atidėlio
jau. Tada buvo pačios ilgiau
sios metų dienos. 0 po to jos 
taip sparčiai pradėjo trumpė
ti, kad ir nepajutome, kaip 
ruduo prisėlino. Dar tikėjau
si, kad tuoj po atostogų, 
kurios praėjo drauge su lie
tingu ir vėsoku liepos mėne
siu, prisėsiu prie šio laiško, 
bet ir vėl jis atsidėjo, besii- 
mant “lengvesnių” rašinių, 
kurie vis tebesispausdina tai 
“Gimtajame krašte,” tai 
“Pergalėje," tai dar kitur. 
Pagaliau, sakau, vėliau rug
sėjo 16 dienos neužtęsiu pa
žado, nes kaip tik tą dieną 
sukanka lygiai metai, kai 
grįžau namo iš ilgokos vieš
nagės Amerikoje. 0 kada 
tikrai prisėdau rašyti šį laiš
ką, jau buvo nuvilnijusios ir 
įspūdingiausios Vilniaus uni
versiteto jubiliejaus iškil
mės . . . Tad ir sugrįžimo 
metinės taip sėkmingai tols
ta su vis labiau trumpėjan
čiomis, žiemos linkui skuban
čiomis dienomis . . . Pamaty
tumėte, kaip dabar gražiai 
dega klevų rudeniniai “lau
žai,” koks raustančių ir gel
stančių medžių grožis!

Bet viešnagės dienos, jų 
įspūdžiai vis tiek neblanksta, 
vadinas, ir neteista, vadinas 
ilgėjanti nuo jų skirianti lai
ko riba yra gana sąlygišką.

Kartais tą sąlygiškumą pa
brėžia ir netikėti dalykai. 
Kad ir seniai tautiečiams 
išsiųsti laiškai, kurie . . . 
tebegrįžta į Vilnių. Antai, 
pasižiūriu, oro paštu išsiun
čiau juos dar pernai gruodžio 
pradžioje, o jie sugrįžta šie
met gegužėje ir net rugpjū
tyje—tai adresatas išvykęs, 
tai nesurastas, tai vėl kažkas 
ne taip. O juk kai kuriems 
siunčiau laiškus netgi vos tik 
grįžęs iš JAV, kitiems— 
praėjus keliems mėnesiams, 
jie nežadėjo niekur krausty
tis. Kad amerikiečių paštas 
kartais “savotiškai” dirba, 
esu pastebėjęs ir anksčiau, 
tačiau tokia ilga laiško kelio
nė vis tiek nelauktai nustebi
na. Pagaliau ne tai svarbiau
sia, gaila tik, kad, pavyz
džiui, taip ir nepasiekė padė
kos žodžiai Iešmantų ar Cel- 
kių Floridoje, kad likau ne
pasveikinęs gerų pažįstamų 
su Naujais metais . . .

Yra ir kitų aplinkybių, dėl 
kurių “fiziškai” tolstant-laiko 
dėka—amerikietiškai viešna
gei, nesijaučiu nuo Amerikos 
lietuvių “pabėgęs” ar atitrū
kęs: kaip tik pastaruoju me
tu *teko susitikti, o kartais ir 
intensyviai pabendrauti su 
tais mielais pažįstamais, ku
rių svečiu teko būti pernai 
užatlantėje. Tad pernykštė 
viešnagė tarytum vis prasi
tęsia ir nėra čia ko privačias 
“metines” prisiminti,—juk 
neišblanksta susitikimų įspū
dis, juk išsitrina sąlygiškoji 
laiko riba . . .

Susitikimai su mielais 
bičiuliais Vilniuje

Štai rugsėjo mėnesio pra
džioje spėjau atiduoti tik ką 
gautos iš spaustuvės Vinco 
Andrulio knygos porą eg
zempliorių Julijai Andrulie- 
nei—tą pačią dieną ji, pasi
svečiavusi eilinį kartą Lietu
voje, išvyko į Floridą.

Atvirai kalbant, labai no
rėjosi, kad ši knyga “Didis 
pašaukimas,” primenanti ko
votoją, pasirinkusi didį revo
liucionieriaus kelią, būtų so
lidesnė, kuo daugiau verta 
V. Andrulio atminimo; tur
būt kai kuriems jo bičiuliams 
ji pasirodys per daug kukli.

Bet kitos išeities neturėta: 
per maža buvo medžiagos, o 
laukti, kol ji atsiras, vadinas, 
atidėti spausdinimą daug to
lesnei dienai. Tačiau ir šitoks 
“kompromisinis” leidinys pri
mins šviesaus kovotojo as
menybę, darbus, interesus.

Apsilankė Vilniuje ir Mil
dred Stenslerienė su Viktoru 
Bekeriu, kurie čia labai mo
kamai organizavo savo vieš
nagės programą. Mielų sve
čių geri draugai—Vilniaus 
muzikai taip šauniai surengė 
išleistuvių vakarą jiems “Il
giausių metų” dainavimą, 
kad viešbučio kambarys pri
minė koncertinę salę. O Mil
da, priprašyta atvežė ir kai 
kurios man rūpimos medžia
gos—apie Lietuvių Meno Są
jungos rengtas vasaros atos
togų mokyklas Worcestery- 
je. Manau, jog ir toliau vis 
dar pasipildys mūsų žinios 
apie Lietuvių Meno Sąjun
gą—juk dar yra,—neretai 
tebegyvenančių ir tebeprisi
menančių praeitį,—chorų 
mokytojų, dainininkų, cho
ristų, kurie platesniam kul
tūros mylėtojų ratui mažiau 
žinomi, bet kurie turėtų ką 
papasakoti, papildyti, pri
minti (kad ir, pavyzdžiui, J. 
Karsokienė, J. Dirvelis, G. 
Kazakevičius, R. Bell bei 
kiti). Tikiu, kad Milda, tiek 
nusipelniusi LMS, ir toliau 
pagal išgales padės gausinti 
mūsų žinias apie šią svarbią 
pažangių lietuvių organizaci
ją, kuriai netrukus sukaks 60 
metų.

Mildos išleistuvėse dalyva
vo dar dvi geros, mielos 
pažįstamos amerikietės, per
nai tiek padėjusios turinin
giau ir naudingiau paviešėti 
Amerikoje.

Ksavera Karosienė atvyko 
kaip oficiali viešnia į Vilniaus 
universiteto 400-ųjų metinių 
minėjimo iškilmes. Nors la
bai gailėjomės, kad aplinky
bės neleido atvykti į šią 
šventę kitiems tautiečiams— 
geriems tarybinės respubli
kos bičiuliams, nors labai 
pasigedome Antano Bimbos, 
Stasio Jokubkos, tačiau 
drauge buvo malonu jausti, 
kaip didžiai pagerbia Tarybų 
Lietuva tokios ypatingos 
šventės metu pažangius už
sienio lietuvius vienos iš žy- 
mkiausių jos atstovių—Ksa
veros Karosienės—asmeny
je. JAV-TSRS draugystės 
draugijos viceprezidentė Ks. 
Karosienė tapo įspūdingiau
sios šventės garbinga ir pa
gerbta viešnia. O universite
to jubiliejiniai renginiai virto 
didinga tautine švente, de
monstruojančia lietuviškos 
kultūros suklestėjimą socia
lizmo sąlygomis.

Tai buvo dvasiškai paki
lios, jaudinančios dienos, kai 
šventiškai atjaunėjo sure
montuotas, naujai sutvarky
tas visas universiteto senųjų 
patalpų ansamblis ir aplinki
nės senamiesčio gatvės, kai 
Vilnius iškilmingai pasipuo
šė, kai visa Lietuva entuzias
tingai stebėjo pasiruošimą 
minėjimui ir pačią šventę. 
Per televiziją transliavo visą 
iškilmingą minėjimą operos 
rūmuose, kuriame dalyvavo 
ir TSRS Mokslų akademijos 
prezidentas, TSRS aukštojo 
mokslo ministras, tarybinių 
ir užsienio universitetų rek
toriai, UNESCO oficialus at
stovas, mokslininkai, garbin
gi respublikos atstovai, kur 
buvo pabrėžiami didžiuliai 
įvairūs lietuviškojo universi
teto nuopelnai, kur buvo 
akcentuojama, kad pagerbia
mas seniausias visoje Tarybų 
Sąjungoje universitetas. Įs
pūdinga buvo daugiatūkstan
tinė karnavalinė studentų 
eisena, demonstravusi jauni
mo optimizmą, išradingumą, 

entuziazmą, nepamirštamas, 
labai savitas universiteto 
studentų koncertas Sporto 
rūmuose.

O kiek daug praturtėjo 
sukakties proga mūsų kultū
ra knygomis apie universite
tą (tritomė istorija lietuvių 
kalba, istorijos knygos rusų 
ir anglų kalbomis, veikalas 
apie filosofiją Vilniaus uni
versitete, universiteto bi
bliografijos tomas, masiniai 
leidiniai daugiatūkstantiniais 
tiražais įvairiomis kalbomis 
ir t. t.), kiek sukurta univer
siteto temomis dailės kūri
nių, muzikos veikalų, kiek 
paskleista žinių apie mūsų 
kultūra bei jos žmones! Ne, 
apie tokias šventes pasakoti 
yra labai sunku, jas reikia 
pamatyti. Gal tada sustiprė
tų taip stokojamas kuklumo 
jausmas tų užsienio lietuvių, 
kurie, surengę vieną kitą 
siaurutės auditorijos minėji
mą, skelbiasi kone vieni gar
sinę jubiliejų plačiame pa
saulyje. Tikroji, didingoji 
šventė vyko Vilniuje, ir jos 
įspūdyje kitiems tiesiog tek
tų noromis-nenoromis suvok
ti realybę, savo kuklų vaid
menį. Tik tokiu atveju gali
ma pagerbti, doromis vadinti 
kitų pastangas garsinti uni
versitetą.

Tautiečiams pajausti bent 
dalelę tos šventiškos dvasios 
gal padės antros viešnios 
darbas; kaip visados, Salo
mėja Narkeliūnaitė ir filma
vo, ir fotografavo.

Buvo svečiuose dar vienas 
geras pažįstamas, su kuriuo 
pernai New Yorke teko pra
leisti daug draugiškų, šiltų 
valandų—dailininkas Vytau
tas K. Jonynas. Pernai jo 
namuose turėjau malonumą 
susipažinti su jo nauja akva- 
reline kūryba, kaip matyti, 
kurią įkvėpė ir apsilankymas 
Lietuvoje. Raginau tada 
rengti parodą Vilniuje. Ma
tyt, idėja patiko, raginimas 
padrąsino. Ir štai rugsėjo 27 
d. Vilniuje, Lietuvos Dailės 
muziejuje, buvo iškilmingai 
atidaryta V. K. Jonyno ir 
Irenos Griežės kūrinių paro
da. V. K. Jonyno ekspoziciją 
papildė ir darbai, kurie buvo 
Lietuvos muziejų fonduose.

Šia paroda, kaip ir kitomis, 
daug rūpinosi Pranas Gudy- 
nas, muziejaus direktorius. 
Tačiau jos atidaryme, dide
liam svečio nusiminimui, P. 
Gudynas nedalyvavo: jį vi
sam laikui iš mūsų tarpo 
išplėšė netikėta mirtis. Tai— 
didžiulis ir nepataisomas 
nuostolis, kurį skaudžiai pa
jutome visi. Sakoma: nepa
keičiamų žmonių nėra. Aš 
visiškai nenoriu sutikti su 
tokiu tradiciniu pasakymu: 
žinoma, gyvenimas vistiek 
eina, bet mirtis visdėlto kar
tais pasiima nepakeičiamus 
žmones. Toks buvo ir P. 
Gudynas, mūsų dailės gyve
nimo gyvoji siela. Tai paty
riau, daug su juo bendrauda
mas, kai ne sykį drauge 
rūpinomės išeivių dailės pa
rodomis, jų kūrinių telkimu; 
šioje srityje P. Gudynui ten
ka patys didžiausi nuopelnai. 
Labai simboliška buvo, kad 
atsisveikinimas su P. Gudy- 
nu vyko tuose pačiuose mu
ziejaus rūmuose, kuriuose 
buvo jo darbo kabinetas . . .

Dar nelabai seniai tekdavo 
sutikti išėjusį pasivaikščioti 
po Vilniaus centrą Antaną 
Sodeiką. Susistabdęs, jis pri
simindavo savo gyvenimą 
Amerikoje, pajuokaudavo 
dėl sava “šėrų” likimo. Bet 
jis, skirtingai nuo P. Gudy- 
no, sulaukė gilios senatvės. 
Pats geriausias mūsų barito
nas buvo irgi darbo vietoje 
pašarvotas—operos scenoje.

Bus daugiau

Manila. — Filippinų prezi
dentas Marcos nutarė suteik
ti amnestiją dar 1,602 politi
niams kaliniams. Jis tą darąs 
vardan šalyje atsteigimo vie
nybės.

35 metai nuo
Varšuvos sukilimo

TELEGRAMA IŠ LIETUVOS
Tąsa iš 1-mo pusi.

Paminklai žuvusiems Varšuvos sukilėliams

Trys dešimtys penki metai 
suėjo nuo didvyriško ir tra
giško Varšuvos sukilimo 
prieš fašistinius vokiečių 
okupantus.

Didvyriškiausių ir tragiš
kiausių liaudies kovų liudi
ninku buvo deganti Varšuva. 
Sukilimas prasidėjo 1944 m. 
rugpjūčio 1 d., labai sudėtin
goje, komplikuotoje politinė
je ir karinėje situacijoje.

Iš rytų pergalingai žengė 
Tarybinė armija su lenkų 
kariniais daliniais ir triuški
no vokiškuosius okupantus.

Lenkijos nacionalistinės 
pagrindinės kariuomenės va
dovybė ir jos emigrantinės 
Londono vyriausybės atsto
vai labai neapgalvotai ir rizi
kingai nutarė sudaryti Var
šuvoje politinį “įvykusį fak
tą,” per 4-5 dienas paimti 
sostinę, o vėliau visą šalį. 
Tai įvyko be pasitarimo su 
priartėjusią Tarybinės armi
jos vadovybe ir generolo 
Berlingo lenkų kariniais dali
niais, o taipgi be konsultaci
jos ir pritarimo Vakarų są
jungininkų, kurie gč su
teikti didelę pagalbą iš oro ir 
t. t. ■

Prieš daug skaitlingesnius 
ir gerai apginkluotus hitleri
ninkus sukilėlių vadovybė 
turėjo apie 16 tūkstančių 
žmonių, iš kurių tik 3500 
buvo ginkluoti šautuvais, 
pistoletais ir granatomis.

Sukilimui tapus masiniu 
Lenkijos darbo partija davė 
įsakymą visiems nariams ir 
Liaudies armijos daliniams 
išeiti iš pogrindžio ir kovoti 
prieš hitlerininkus kartu su 
visais sukilėliais už naują ir 
demokratinę Lenkiją.

Varšuvos kovos barikadose 
žuvo tūkstančiai darbo parti
jos narių, liaudies armijos 
karių, senamiesčio griuvė
siuose žuvo visas sostinės 
liaudies armijos štabas.

Varšuvos sukilimas Lenki
jos liaudžiai kainavo labai ir 
labai brangiai, nes varšuvie
čiai apmokėjo savo gyvybė
mis, krauju ir nepaprastomis 

Kaip jau esame rašę, Tarybų Sąjungos delegacijoje 34-ojoj Jungtinių Tautų 
Generalinėj asamblėjoj dalyvauja Lietuvos TSR užsienio reikalų ministras Vytautas 
Zenkevičius. Jis čia matomas asamblėjos posėdyje [pirmas iš kairės]. Priekyje prie 
stalo sėdi TSRS užsienių reikalų ministras Andrei Gromyko, viduryje TSRS 
ambasadorius Washingtone Anatoly Dobrynin ir dešinėje—TSRS ambasadorius 
Jungtinėse Tautose—Oleg Troyanovsky. United Nations nuotrauka

kančiomis, per 63 kovų die
nas žuvo apie 200 tūkstančių 
vyrų, moterų ir vaikų.

Miestas buvo sudegintas ir 
visai sugriautas. Tačiau did
vyrių aukos, žuvusios Varšu
vos gynyboje buvo ne veltui.

Sukilėliai nors ir nelygioje 
kovoje, bet didvyriškai kovo
dami sudarė labai didelį smū
gį okupantų policijai, kariuo
menei atsiųstai iš fronto ir 
kitiems dalinams. Didvyriš
kumu ir pasišventimu Varšu
vos sukilėliai įrašė į Lenkijos 
liaudies istoriją—puikiausi 
lapą.

Sukilėlių buvo vienas bran
giausias tikslas laisva demo
kratinė liaudies Lenkija, Ta
rybine armija ir Lenkijos 
liaudies armija rugsėjo mėn. 
14 d. šturmu išvadavo Var
šuvos priemiestį Pragą, o 
vėliau ir visą miestą. Daug 
sukilėlių įstojo į Lenkijos 
liaudies I mą ir II-ją armiją, 
dalyvavo kovose prie Berly
no ir kitur.

Hitleris keršydamas už su
kilimą pasmerkė Varšuvą 
mirčiai, įsakė ją sudeginti, 
sugriauti ir visai išbraukti iš 
Europos bei pasaulio žemėla
pio.

Degančios ir nepaprastai 
iškankintos,—kruvinas Var
šuvos vaizdas amžinai pasi
liks Lenkijos liaudies atmin
tyje, kaip įspėjimas nuolat 
budėti prieš fašizmą ir karą.

Lenkijos liaudis žemai nu
lenkia galvas ir didžiai ger
bia tuos, kurie 1944 m. 
rugpjūčio-rugsėjo mėn., Var
šuvoje kovojo, kentėjo ir 
didvyriškai žuvo nelygioje 
kovoje prieš vokiškuosius fa
šistus. A. Gučiūnietis

NUŽUDYTŲ KOVOTOJŲ 
LAVONAI

Santiago, Chile. — Už 300 
mylių į pietus nuo čia užtikti 
kapai, kuriuose prieš 9 me
tus palaidota 18 lavonų fašis
tinio režimo nužudytų kovo
tojų. Tada buvo paskelbta, 
kad jie yra dingę be žinios.

Lietuvos kūrybinių organiza
cijų atstovai, svečiai iš bro
liškųjų respublikų, jo poezi
jos gerbėjai.

Labai šiltai visų sutiktas, 
žodį tarė poetas Eduardas 
Mieželaitis. Jis nuoširdžiai 
padėkojo Partijai ir vyriau
sybei už aukštą jo kūrybos, 
jo visuomeninės veiklos įver
tinimą, už nuolatinį dėmesį 
kultūrai, pasidalijo tolesniais 
kūrybiniais sumanymais.

Mūsų literatūra—gyveni
mo veidrodis, pasakė jis. 
Nūdienos herojika, istorines 
permainas kartu gyvenime 
rašytojas išreiškia plunksna. 
Ir kol mano ranka tą plunks
ną laikys, ji tarnaus žmogui, 
liaudžiai, Tėvynei, Partijai.

AKTYVUS LITERATŪROS 
KORĖJAS IR 
PUOSELĖTOJAS

Spalio 5 dieną Lietuvos 
TSR mokslų akademijos aka
demikui, Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto direkto
riui, LTSR nusipelniusiam 
mokslo veikėjui, filologijos 
daktarui, profesoriui Kostui 
Korsakui sukako 70 metų. 
Pasveikinti jubiliato į akade
mijos didžiąją salę susirinko 
rašytojai, mokslininkai, kul
tūros ir meno, visuomenės 
veikėjai, aukštųjų mokyklų 
darbuotojai, jubiliato gimto
jo rajono atstovai. Į sukak
ties minėjimą atvyko Respu
blikos vadovaujantys parti
niai ir tarybiniai darbuotojai.

Jubiliejinį vakarą pradėjo 
Lietuvos TSR mokslų akade
mijos prezidentas, socialisti
nio darbo didvyris Juozas 
Matulis.

Lietuvos KP CK pirmasis 
sekretorius Petras Griškevi
čius perskaitė Lietuvos Ko
munistų Partijos Centro Ko
miteto, Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo ir Respublikos Ministrų 
Tarybos sveikinimo laišką 
jubiliatui.

Visais labai svarbiais lietu
vių tautos gyvenimo momen
tais, pasakė draugas Griške
vičius, Kostas Korsakas bu
vo istorinių įvykių centre, 
aiškiai suprato, kad ateitis 
priklauso Komunistų Parti
jos vadovaujamiems darbo 
žmonėms, aktyviai kovojo už 
naujos visuomenės sukūri
mą. Dideli Kosto Korsako 
nuopelnai plečiant respubli
koje mokslinę literatūrą, kal
bos ir tautosakos tyrinėji
mus, teikiant ir ugdant Lie
tuvių tarybinės filologijos 
kadrus, stiprinant jų ryšius 
su šalies ir užsienio humani

tarais. Aktyvią kūrybinę ir 
visuomeninę Kosto Korsako 
veiklą aukštai įvertino Ko
munistų Partija ir tarybinė 
vyriausybė. Už didelius nuo
pelnus vystant tarybinę lite
ratūrą bei literatūros mokslą 
ir ilgametę aktyvią visuome
ninę veiklą septyniasdešimt
mečio proga jam suteiktas 
Lietuvos TSR liaudies rašy
tojo garbės vardas.

Apie jubiliato visuomeninę 
ir kultūrinę veiklą praneši
mus skaitė Lietuvos TSR 
mokslų akademijos Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto 
sektoriaus vadovas, Lietuvos 
TSR mokslų akademijos na
rys korespondentas, filologi
jos mokslų daktaras Jonas 
Lankutis, Lietuvos TSR ra
šytojų sąjungos valdybos 
sekretorius, filologijos moks
lų kandidatas Petras Bražė
nas.

Jubiliatą pasveikino Lietu
vos TSR mokslų akademijos 
prezidentas Juozas Matulis, 
republikos kultūros minis
tras Henrikas Zabulis, Lietu
vos TSR rašytojų sąjungos 
valdybos pirmininkas Alfon
sas Maldonis, visuomeninių 
organizacijų, mokslo ir kul
tūros įstaigų atstovai. Per
skaitytos sveikinimo telegra
mos jubiliatui, atskriejusios 
iš daugelio Lietuvos ir broliš
kų respublikų kampelių.

Šiltai susirinkusiųjų sutik
tas, žodį tarė jubiliatas. Jis 
nuoširdžiai padėkojo Partijai 
ir vyriausybei už aukštą jo 
kūrybos ir veiklos įvertini
mą, didį rūpinimąsi kultūros 
ir mokslo klestėjimu.

NETEKOME MARIJOS 
ALEŠKEVlClOTĖS

Po sunkios ligos, eidama 
54 metus, rugsėjo 30 dieną 
mirė LTSR valstybinio aka
deminio operos ir baleto 
teatro solistė, Lietuvos TSR 
nusipelniusi artistė, Tarybi
nio taikos gynimo komiteto 
narė Marija Aleškevičiūtė.

Marija Aleškevičiūtė sukū
rė daugiau kaip penkiasde
šimt įspūdingų ir brandžių 
vaidmenų, dainavo visose 
nacionalinėse operose. Ji vi
sada žavėjo puikiu balsu, 
nuoširdžiu betarpiškumu, 
raiškia valdyba.

Produktyviai ir intensyviai 
dirbdama teatre, solistė da
lyvavo plačioje koncertinėje 
veikloje, dažnai išvykdavo su 
koncertais į Lietuvos ir bro
liškų respublikų miestus bei 
rajonus, dainavo užsienyje.

MUZIKOS RUDUO
Iškilmingu ceremonialu 

prie Čiurlionio paminklo 
Druskininkuose spalio 5 die
ną prasidėjo tradicinis kom
pozitorių sąjungos rengi
nys—aštuntasis “muzikos ru
duo.” Čia atvyko didelis bū
rys kompozitorių ir atlikėjų. 
Kompozitoriui Jurgiui Juoza- 
paičiui įteikta “Kultūros Ba
rų” žurnalo premija, paskirta 
už operą vaikams “Marių 
paukštė.” Čiurlionio name 
muziejuje, “Dainavos” sana
torijoje surengti koncertai 
poilsiautojams ir kurorto vi
suomenei.

Prieš tai naujosios Lietu
vių simfoninės ir kamerinės 
muzikos koncertai buvo su
rengti Vilniuje. Čia pirmą 
kartą buvo atlikti Vytauto 
Barkausko trečioji simfonija, 
skirta Vilniaus universiteto 
400 metų jubiliejui, kitų 
kompozitorių naujausi kūri
niai.

Tolesni muzikos šventės 
maršrutai nusitiesė per kai
miškus rajonus. Jos dalyviai 
susitiko su Kapsuko, Šalči
ninkų, Utenos rajonų žem
dirbiais, vietos inteligentija, 
moksleiviais.

V. Petkevičienė
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Vieningose gretose kovoje 
prieš hitlerinę Vokietiją

Minint Tarybų Lietuvos iš
vadavimo iš hitlerinių oku
pantų jungo 35-ąsias meti
nes, negalima neprisiminti ir 
tų užsienio lietuvių, kurie 
Antrojo pasaulinio karo me
tais nesigailėjo dvasinių jė
gų, materialinių išteklių ko
voje prieš hitlerinę Vokietiją 
ir jos sąjungininkus.

Mobilizuojant JAV lietu
vius prieš hitlerinius agreso
rius daug pasidarbavo pažan
giojo lietuvių judėjimo vado
vai V. Andrulis, L. Prūseika, 
A. Mizara, A. Bimba, J. 
Siurba, J. Gasiūnas, K. Ka- 
rosienė ir daugelis kitų. Jie 
gyvu žodžiu, per spaudą ir 
radiją kvietė JAV lietuvius 
prisidėti prie vokiškųjų fašis
tų sutriuškinimo. Pažangioji 
spauda, pirmiausia “Vilnis,” 
“Laisvė” ir 1941 m. rugpjū
čio 11 d. prasidėjusi veikti 
“Laisvės” radijo valandėlė 
pagrindinį dėmesį skyrė ko
vai prieš hitlerinę Vokietiją 
ir jos sąjungininkus, ragino 
stiprinti karinę galią, teikti 
kuo didesnę paramą Tarybų 
Sąjungai.

Jau pirmaisiais karo me
tais atskirose lietuvių koloni
jose ėmė rastis specialūs 
organai, kurie rūpinosi mate
rialinės pagalbos tiekimu pa
sitraukusiems į Tarybų Są
jungą Lietuvos piliečiams. 
Ryškiausias JAV pažangiųjų 
antihitlerinių jėgų koordina
cijos faktas 1943 m. gruodžio 
18-19 d. įvykęs Demokrati
nių lietuvių suvažiavimas 
(312 atstovų iš 186 lietuvių 
organizacijų), atstovavęs 100 
tūkst. organizuotų lietuvių. 
Jis išrinko 52 asmenų Ameri
kos Demokratinių Lietuvių 
Tarybą. Ši Taryba tuoj įstei
gė Lietuvai pagalbos tei
kimo komitetą (LKPTK), ku
riam vadovavo A. Bimba. 
Suvažiavimo nutarimai—di
delės politinės reikšmės įvy
kis visiems Amerikos lietu
viams. Jie mobilizavo visas 
antihitlerinės Amerikos lie
tuvių jėgas dar daugiau stip
rinti antihitlerinę koaliciją, 
teikti dar didesnę paramą 
gimtojo krašto kovotojams 
prieš hitlerinius agresorius. 
Karo metu užsimezgė ir nuo
lat tvirtėjo ryšiai tarp JAV 
lietuvių ir TSRS gilumą pasi
traukusių Tarybų Lietuvos 
atstovų. 1942 m. pabaigoje 
gen. V. Karvelis atsiunė iš 
Maskvos telegramą, kuri bu
vo paskelbta pažangioje 
spaudoje. Joje sakoma: “Lie
tuviai broliai ir seserys Ame
rikoje! Paremkite didvyrišką 
lietuvių partizanų ir raudo
narmiečių kovą dėl lietuvių 
tautos ateities, dėl jos teisės 
gyventi. Teikite daugiau pa
ramos Sovietų Sąjungai ir 
stiprinkite Amerikos lietuvių 
priešhitlerizmą frontą.”

Iš TSRS ryšiai su užsienio 
lietuviais buvo palaikomi per 
Visasąjunginio radijo komi
teto lietuviškųjų radijo laidų 
redakciją, Tarybų Sąjungos 
diplomatines atstovybes, Ta
rybinį informacijų biurą ir 
kitais kanalais. Į JAV regu
liariai savo kūrybą siuntė 
Tarybų Sąjungoje gyvenę 
rašytojai ir publicistai. Vien 
1942 m. į Ameriką buvo 
nusiunta 237 straipsniai ir 
korespondencijos, 49 apsaky
mai ir apybraižos, 149 eilė
raščiai. Amerikos lietuvių 
spaudoje karo metais buvo 
išspausdinta apie 50 Tarybų 
Lietuvos autorių kūrinių.

Savo ruožtu JAV pažan
giųjų lietuvių masinės orga
nizacijos, ‘ pirmiausia LLD, 
“Laisvės,” “Vilnies” spaustu
vės išleido savo ir Lietuvos 
TSR rašytojų knygas: “Jau
nimas ir karas prieš Hitlerį,” 
“Sovietų moterys ir pasauli
nis karas,” “Didysis lietuvių 
tautos priešas,” “Lietuva ug
nyje” ir kt. Amerikos lietu
viai taip pat gavo lietuvių 

autorių leidinius išspausdin
tus Maskvoje 1942-1944 m.

Toks abipusis bendradar
biavimas buvo naudingas sti
prinant antihitlerinę kovą: 
“Mes reiškiame padėkos žo
dį,—rašė JAV Lietuviai,— 
lietuviams poetams ir rašy
tojams, rašantiems į demo
kratinę Amerikos lietuvių 
spaudą, savo plunksna, savo 
talentu žadinantiems mus, 
keliantiems mūsų ūpą.”

1942 m. balandžio 26 d. 
įvykusiame lietuvių tautos 
atstovų radijo mitinge Lietu-k 
vos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo pirminin
kas J. Paleckis kvietė Ame
rikos lietuvius dar aktyviau 
išvystyti kovą prieš hitleri
nius grobikus. Tų metų pa
baigoje įvykusiame antraja
me mitinge buvo skaitomas 
kreipimasis į užsienio lietu
vius. Kreipimąsi JAV, Kana
dos ir Pietų Amerikos lietu
viai buvo kviečiami, nepai
sant pažiūrų skirtumo jung
tis į antihitlerinę koaliciją, 
kovoti už lietuvių tautos iš
vadavimą iš hitlerinio jungo.

Amerikos lietuviai mate
rialinę paramą raudonarmie
čiams, tarybiniams partiza
nams ir pasitraukusiems į 
TSRS gilumą Tarybų Lietu
vos gyventojams pradėjo or
ganizuoti jau pirmaisiais Di
džiojo Tėvynės karo metais. 
Materialinės paramos teiki
mas ypač padidėjo 1942-1945 
m. Jokią paramą teikė Kana
dos, Pietų Amerikos ir JAV 
lietuviai.

Antai Kanados lietuvių na
cionalinis komitetas nupirko 
dvi lauko ligonines, kurias 
pasiuntė lietuviškiesiems 
Raudonosios Armijos dali
niams. Jau 1941 m. birželio 
mėn. Buenos Airešo provin
cijoje, pažangiosios lietuvės 
įkūrė “Komitetą Tarybų Są
jungai remti.” Panašus orga
nas įsisteigė ir Rosarijo 
mieste. Argentinos dides
niuose miestuose prie, “Jun
ta de la Victoria” (“Pergalės 
chunta”) kūrėsi pokomitečiai 
Tarybų Lietuvai remti. Vė
lesniais metais Argentinos 
lietuviai steigė specialius or
ganus, kurie rūpinosi para
mos teikimu savo gimtinei.
1945 m. Argentinoje buvo 
įsteigta “Argentinos lietuvių 
komisija tėvynei remti,” kuri 
koordinavo visą materialinės 
paramos teikimo darbą tame 
krašte.

1941 m. San Paule įsikūru
si “Brazilijos lietuvių darbi
ninkų draugija” surinko Ta
rybų Lietuvos išlaisvinimui 
175 tūkst. kruzeirų. Monte
video mieste aukas Tarybų 
Lietuvai rinko taip pat spe
cialus tam reikalui įkurtas 
centras “Komitetas Tarybų 
Lietuvai remit.” 1945 m. čia 
įsikūrė “Urugvajaus lietuvių 
centras,” kuris būrė į bendrą 
antihitlerinę kovą visas kitas 
pažangiąsias lietuvių organi
zacijas, remiančias Tarybų 
Lietuvą. Ir Pietų Amerikoje, 
kaip ir JAV, didelį vaidmenį 
kovoje prieš hitlerinę agresi
ją turėjo pažangioji spauda. 
Argentinoje—“Momentas,” 
Brazilijoje—“Tiesa,” Urug
vajuje—“Darbas.”

Pažangiųjų Pietų Ameri
kos lietuvių solidarumas su 
Lietuvos darbo žmonėmis 
ryškiai atsispindėjo pirmaja
me Pietų Amerikos lietuvių 
suvažiavime, įvykusiame
1946 m. Montevidėjuje. Jo 
darbe dalyvavo 82 delegatai, 
atstovavę 5 tūkst. narių. Jie 
pareiškė, kad remia Tarybi
nę santvarką savo gimtinėje.

Tais pačiais metais įvykęs 
IV demokratinių Kanados 
lietuvių suvažiavimas pritarė 
Kanados lietuvių nacionalinio 
komiteto politinei veiklai, jo 
vykdytai paramai Tarybų 
Lietuvos darbo žmonėms. 
Tuomet suvažiavimo delega

tai pasiryžo visomis jėgomis 
kovoti už taikos išsaugojimą 
pasaulyje.

JAV sėkmingai veikė 
LPŠK. Pažangieji JAV lietu
viai karo metais Lietuvos 
darbo žmonėms vien siunti
nių (11 partijų) nusiuntė už 
259.966 dolerius. Dar ir šian
dien ne vienas Tarybų Lietu
vos pilietis yra dėkingas 
amerikiečiams už jų dova
nas. Karo metais raudonar
miečių, partizanų, vaikų na
mų auklėtinių, literatų padė
kos laiškai buvo skelbiami 
“Laisvėje,” “Vilnyje,” ir ka
nadiečių “Liaudies Balse.” 
Be šių atskirų žmones pasie
kusių dovanų, JAV pažan
gieji lietuviai siuntė sanitari
nius automobilius, medicinos 
įrenginius ir reikmenis, me
dikamentus. Viso šios jų pa
galbos suma vertinama per 
450 tūkst. dolerių. Prisiminti
na, kad užsienio lietuvių deši
niųjų srovių atstovai prie ma
terialinės pagalbos savo gim
tinei neprisidėjo. Jie vadova
vosi klasiniais interesais, at
sisakė kilnių humanistinių 
principų.

Pasibaigus karui, 1946 m. 
PTK nutarė savo darbą nu
traukti. Tuo reikalu priimta
me pareiškime sakoma: “Ta
rybų Lietuva ekonomiškai 
smarkiai atsikuria “Mes jau
čiame šią savo (gimtinės rė
mimo—A. K.) garbingą misi
ją atliktą. Kultūrinių ryšių 
užmezgimu ir palaikymu turi 
rūpintis kitos organizacijos.”

Galutinai sutriuškinus hit
lerinę Vokietiją, Lietuvos 
TSR Aukščiausioji Taryba 
priėmė specialią rezoliuciją, 
kuria sveikino Amerikos de
mokratinius lietuvius už su
teiktą paramą Tarybų Lietu
vos darbo žmonėms. Toje 
rezoliucijoje buvo pažymėte 
mūsų respublikai atkurti.”

Amerikos pažangieji lietu
viai, visi demokratiškai nusi
teikę išeiviai antrojo pasauli
nio karo metais ne tik neabe
jojo hitlerinės Vokietijos su
triuškinimu, bet savo kasdie
niu darbu, visuomeniniu vei
kimu, materialiniais ištek
liais artino Tarybų Lietuvos 
išvadavimą ir galutinės per
galės dieną.

Alfredas Kazlauskas

Kongo mokslininkas 
Vilniaus iškilmėse

D. ABIBIS, KONGO
BRAZAVILIO UNIVERSI
TETO REKTORIUS:

— Mano pirmasis gidas 
po Vilnių buvo Brazavilio 
universiteto dėstytojas. . ą 
vilnietis Stanislovas Nor< 
gėla. Iš pirmo žvilgsnio 
mažareikšmis faktas šių 
jubiliejinių renginių fono 
suskamba labai reikšmin
gai. Jis byloja apie mūsų 
bendradarbiavimą, apie 
tarybinių mokslininkų pa
ramą besivystančioms ša« 
lims. Brazavilio universi
tete galima sutikti ne vie
ną Tarybų Sąjungos at
stovą.

Su Vilniaus V. Kapsuko 
universitetu mes draugau
jame nuo 1976 m. Siste
mingai keičiamės delega
cijomis, dėstytojais. Net 
ir dabar, šios įspūdingos ir 
įsimintinos šventės metu, 
randame galimybių aptaiti 
tolesnio bendradarbiavimo 
perspektyvas. Tikimės, kad 
Universitete galės stažuo
tis Maskvoje besimokantys 
Kongo studentai.

Jubiliejinėse iškilmėse 
man patinka viskas: žmo
nių nuoširdumas, įspūdin
gi renginiai, didelė meilė 
senajai architektūrai, liau
dies tradicijoms.

VIEŠNAGĖS DIENOMIS

Kuklios tiesos pašlovinimas

E. Žilinskienė [viduryje] su kelionės į Lietuvą draugėmis.
P. Karlono nuotr.

Tokie svaiginamai žali 
akiai atrodė tie Dzūkijos 
slėniai, taip dangiškai skaid
riai spindėjo ežerėliai pake
lyje į E. Žilinskienės, vieš
nios iš Sun City miesto, 
Kalifornija, vaikystės žemę.)

— Vaikščiojau po Žaunie- 
riškius, kuriuose gyvenau 13 
metų (E. Žilinskienė gimė 
Amerikoje 1913 m., 1922-ai- 
siais su tėvais grįžo į jų 
gimtinę. Vargas ir skurdas 
privertė 1935-aisiais vėl emi
gruoti į užjūrį), ir jų atpažin
ti negalėjau. Išsistatę, pa
gražėję . . . Tik kelias iš jų į 
Alytų tas pats, nors ir jis 
buvo tada daug ilgesnis. Da
bar ir gluosnis, stovėjęs kai
mo pakrašty,—jau miesto ri
ba,—klausiausi jos įspūdžių 
ir pritariamai linkčiojau gal
va.

Taip, išaugo ir dar tebeau
ga Alytuj. Netgi ir tada, kai 
ji pirmą kartą po 36-erių 
užjūryje praleistų metų 
lr aisiais, antrą kartą 
1975-aisiais atvyko aplankyti 
Lietuvos, jis dar neskambėjo 
tokio didmiesčio gaudesiu. 
Diena po dienos plėtėsi bal- 
tamūrių namų mikrorajonai, 
viena po kitos krito perkirp
tos atidarymo juostelės prie 
naujų įmonių ir gamyklų . . .

— Labai patiko šis mies
tas. Slapčia net pavydėjau 
jame gyvenančiai pussese- 
riai. Kai atsisveikinau anais 
laikais su Lietuva, ir jos 
šeimoje ne mažiau vargo 
buvo, o dabar štai!

Ir senolių išmintis, ir gyve
nimiškoji patirtis sako, jog 
žmonės, auginantys gėles ir 
mylintys jas, patys yra jau
trios sielos, geros širdies.

— Labai gera ir labai džiu
gu, kad čia visi tokie drau
giški, svetingi ir artimi. Po 
tiekos gyvenimo metų Ame
rikoje, kur žilas plaukas ne
žino pagarbos, labai neįpras
tai pasijutau, kai, važiuojant 
per Vilnių, troleibuse jau
nuolė maloniai užleido vietą 
ątsisėsti . . .

Taip pat neįprasta ir sunku 
jai buvo patikėti likusios 
Lietuvoje motinos laiškais, 
kurie pasakojo, jog senutę 
išlaiko valstybė, ja rūpinasi 
ir globoja senelių namai.

— Kaipgi patikėsi, kai ma
tai pas mus tokius senelius 
skriaudžiamus?*—tarsi klau
sė, tarsi pasiteisino E. Žilins
kienė.

Kartą, vartydama iš Lietu
vos atkeliavusį žurnalą, šūk
telėjo:

— Žiūrėk, Petrai, va, tie 
patys Antavilių (Vilniaus 
raj.) senelių namai,—parodė 
savo vyrui nuotrauką. Iš jos 
žvelgė linksmi besisukančių 
pagyvenusių žmonių šokių 
ratelyje veidai, ir buvo ma
tyti erdvi, tviskančiais sta
lais valgykla. Tik kai parodė 
tą nuotrauką savo tautie
čiams, vienas dipukas rėžė:

— Tu tuo tiki? Juk tai tik 
propaganda!

Smulkiomis metalo drožlė
mis į širdį subiro tie žodžiai 
ir liko glūdėti nerimu. Tik 
viešnagės dienomis suprato, 

jog nerimauta buvo be reika
lo. Tiesa, graudu, jog kelionė 
į Lietuvą buvo šiek tiek 
pavėluota. Prieš dukters at
vykimą, liepos 3 dieną, gedu
linga eisena pasuko į Rumbo
nių (Alytaus rajonas) kapi
nes . . . Šalia tėvo ir brolių 
kapų ant dar vieno, šviežiai 
supilto, padėjo gėles ir E. 
Žilinskienė. Aplankiusi moti
nos buvusią gyvenamąją vie
tą, kalbėjosi su jos draugė
mis. Jos patvirtino motinos, 
laiškuose rašytą tiesą. Sene
lių namų direktorės E. Ži
linskienė dar paprašė: leiski
te man žvilgtelėti į tą valgy
klą, kurios nuotrauka prieš 
porą metų buvo žurnale iš
spausdinta.

— Patikėkite, kai sustojau 
tarpduryje, taip ir žiūrėjau į 
tose pačiose vietose stovin
čius tuos pačius daiktus, ku
riuos mačiau toje nuotrauko
je .. .

Tada ji išsiėmė savo fotoa
paratą. Fotografavo ne tik 
Antavilių internatą, fotogra
favo Druskininkų sanatoriją, 
Kauno rajone, S. Nėries ko
lūkyje, aplankytą vaikų dar
želį.

—- Lopšelinukai miegojo. 
Taip gražiai aprėdyti. O se
selės vyresniuosius kiek gra
žių darbelių išmokusios! Pa
tys vyriausi tai ir skaityti, ir 
rašyti mokosi . . Jeigu kas 
būtų pasakojęs, nebūčiau ir
gi patikėjusi. Juk ir mano 
anūką prižiūri auklė. Ne vie
ną jį—iš viso toji moteris 
šešis vaikus saugo. Tik jokia 
dienotvarkė, jokia mokslinė 
programa, kaip čia, nesusta- 
tyta. Ir vien už vaiko saugo
jimą tėvai per savaitę moka 
35 dolerius . . .

Sunku, žinoma, kadaise iš
plaukusiems į užjūrį suprasti 
ir įsisąmoninti, kad šiandie
ninė Lietuva kitokia. Kitokia 
ne tik miestais, žmonėmis, 
bet ir gyvenimo būdu, sąly
gomis . . .

— Sugrįžusi visiems pasa
kysiu. Nuotraukas parody
siu. Tą tiesą garbingai pa
garsinsiu,—atsisveikindama 
sakė lietuvė iš Sun City 
Elena Žilinskienė.

Aldona Matulevičiūtė
(“G. K.”)

Jie gyvena nuolatinėje baimėje 
dėl savo gyvybių

Tai šioje “bakūžėje” su penkiais miegamaisiais kambariais Meksikoje gyvena buvęs 
Irano karalius (šachas) ir jo žmona Farah tvirtoj policijos apsaugoj dieną ir naktį. 
Buvusi karalienė Farah esanti įtraukta aukščiausio laipsnio kriminalistų sąraše. Jeigu 
ji sugrįžtų į Iraną, arba būtų sugrąžinta, būtų baudžiama mirtimi. O už nužudymą 
buvusio karaliaus esą paskirta $131,000! Taip praneša “The Star” (spalio 9 d.)

Pasimatymai su Žeimiais
1949 metais respublikinėje 

spaudoje pasirodė Prano 
Žmiejausko nuotraukos. Kė
dainių apskrities Žeimių ta
rybinio ūkio kviečių auginto
jui buvo suteiktas Socialisti
nio Darbo Didvyrio vardas. 
Jis buvo vienas pirmųjų Lie
tuvoje apdovanotas tokiu 
aukštu įvertinimu.

Nuvažiavau į Žeimius. Ži
nojau, tai sena, dar XIII 
amžiuje, žinoma gyvenvietė. 
Kryžiuočiai keletą kartų puo
lė Žeimius, juos degino. 1831 
m. kurį laiką čia buvo sukili
mo vadavietė.

Radau dulkėtą miestelį, 
kurio tik pagrindinė gatvė 
buvo grįsta akmenimis. Ta
rybinio ūkio kontoroje papa
sakojo naujų laikų istorijos 
nuotrupas.

Čia dar 1940 m. buvo įs
teigtas tarybinis ūkis. Hitle
rininkai čia buvo įsisteigę 
savo valstybinį ūkį. Senas 
ūkio darbininkas Pranas 
Žmiejauskas su kaimynais, 
bėgant okupantams, išgelbė
jo dalį ūkio gyvulių ir padar
gų. Žemės čia neblogos, žmo
nės darbštūs ir Žeimių tary
binis ūkis pradėjo apskrityje 
pirmauti na, ir geriausiems 
Lietuvos ūkiams tapo rimtu 
varžovu.

Du vakarus praleidau Pra
no Žmiejausko troboje. Švie
čiant žibalinei lempai šeimi
ninkas papasakojo apie savo 
gyvenimą. Saulės ir vasaros 
vėjų nugairintame veide daž
nai pamatydavai šypseną, 
kai Žmiejauskas, glostyda
mas ūsus, pasakodavo ką tai 
linksmesnio. Jis svajojo apie 
savo artimųjų ateitį ir sakėsi 
labai norįs Žeimių gyvenimą 
pamatyti po kokių 30 metų.

— Manau, gerai gyvensi
me,—sakė kviečių auginto
jas. — Mūsų valdžia gera, o 
žmonių dirbti netenka ragin
ti .. .

Vėliau Pranas Žmiejauskas 
buvo išrinktas respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatu.

Prabėgo daug metų. Mano 
keliai Žeimius aplenkdavo, 
nors dažnai prisimindavau 
Žmiejausko žodžius. Žinojau, 
jis mirė 1960 m.

Žeimiuose po 30 metų
Kai dabar nuvykau į Žei

mius, tai parūpo pavaikščioti 
miestelio gatvėmis, pažiūrė
ti, kaip gyvena Prano Žmie
jausko žemiečiai.

Žeimiai—stambiausias Jo
navos rajono miestelis. Jau 
keli metai čia Žeimių kolūkis, 
turintis apie 6 tūkstančius 
hektarų žemės, garsėja gy
vuliais ir cukriniais runke
liais. Visos miestelio gatvės 
asfaltuotos, apšviestos. Ir čia 
ar tolimesniuose kaimuose su 
žiburiu nerasi šiaudinio sto
go. Šalia miestelio auga graži 
kolūkio gyvenvietė. Matai 
apie 70 naujų sodybų, kurio
se gyvena traktorininko Jo
no Karnusevičiaus, fermų 
vedėjo Vaclovo Masikonio, 
mechanizatoriaus Broniaus 
Žmiejausko, kolūkio inžinie

riaus Povilo Kriščiūno šei
mos. Puošniai atrodo Aly
taus kombinato įvairiaspal
viai namai.

Apylinkės vykdomojo ko
miteto pirmininkė Angelė 
Osauskienė ir kolūkio pirmi
ninkas Vaclovas Lapė daug 
pasakojo apie naujoves, atei
ties planus. Šiuo metu bai
giamas statyti vidurinės mo
kyklos priestatas, kur kolū
kis įrengė įdomų mechaniza
cijos kombinatą. Kolūkio va
dovų ir mokytojų pastango
mis jaunuoliams skiepijama 
meilė gimtajai žemei ir daž
nas jų pasilieka dirbti ūkyje. 
Žeimius puošia modernūs 
kultūros namai, kur didelė 
biblioteka, dvi kino salės.

Kolūkio lėšomis miestelyje 
nutiestas vandentiekis ir ka
nalizacija. Žmonėms rūpes
nių sudaro patalpų apšildy
mas. Kolūkis per metus ki
tus pastatys nemažą katilinę 
ir žemiečiai turės karštą van
denį.
Prano Žmiejausko atminčiai

Žemiečiai geru žodžiu me
na vieną pirmųjų Lietuvos 
Socialistinio darbo Didvyrių 
Praną Žmiejauską—darbštų 
ir dorą, kuklų žemdirbį. Vie
tos bibliotekoje ir kultūros 
namuose gali pamatyti jo 
portretus, Žmiejauskas labai 
mėgo skaityti. Anuomet jo 
pirkioje mačiau keliasdešimt 
knygų. Po kiekvienos šeimi
ninko kelionės į Kėdainius', 
Jonavą ar Vilnių knygų len
tynose pagausėdavo. Tuomet 
retoje žeimiečių troboje galė
jai sutikti asmenines biblio
tekėles. Gi šiandien beveik 
kiekviena šeima turi kelias
dešimt ar keletą šimtų kny
gų-

Jonavos rajone yra įsteig
tas Socialistinio Darbo Did
vyrio Prano Žmiejausko pri
zas. Kiekvienų metų vasarą 
kombaininkai rungiasi dėl 
šios aukštos dovanos. Du 
kartu šio prizo laureatu buvo 
Žmiejausko brolio sūnus Bro
nius. Paskui jį iškovojo ki
tas, žeimietis—Petras Fabri- 
cijušas. Labai simboliška, 
kad Prano Žmiejausko var
das ragina rajono žemdirbius 
gausinti ūkių aruodus, siekti 
naujų laimėjimų.

Jau prieš 30 metų Žeimių 
kviečių augintojas tikėjo 
šviesia savo gimtųjų vietovių 
ateitimi. Prano Žmiejausko 
svajonės išsipildė.

Henrikas Vencevičius

• JUOKAS STIPRINA 
ORGANIZMĄ

Norvegų gydytojų grupė 
nustatė, kad 3 minutės juoko 
gali pakeisti 15 minučių ryti
nę mankštą. Jie aiškina, kad 
juokas suaktyvina plaučių 
veiklą Ir spartina medžiagų 
apykaitą organizme. Jų nuo
mone, juoku sveika gydyti 
{vairiose gydymo {įtaigose.

žinoma, „juoko receptui“ 
turi išrašyti tik gydytojai, be 
to, Individualiai kiekvienam 
ligoniui. Gydymui gali boti 
panaudojamos {vairios geros 
kino komedijos, rašoma VDR 
savaitraštyje „Vochenpost“.

i l
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KANADOS ŽINIOS
Montreal, Quebec

IŠ DRAUGIJOS 
PARENGIMO

Mūsų pašalpinės Sūnų ir 
Dukterų Draugijos metinis 
balius įvyko rugsėjo 29 dieną 
Švento Kazimiero parapijos 
salėje. Visą sunkų surengimo 
darbą atliko draugijos sekre
torė Janina Vilkelienė ir pir
mininkas J. Vilkelis. Žinoma, 
jiedu turėjo ir padėjėjų.

Viskas buvo taip puikiai 
sutvarkyta, kad kiekvienas 
buvo sutiktas ir priimtas 
kaip didžiausias svečias.

Šiame baliuje turėjome ir 
brangią viešnią iš Toronto. 
Tai buvo Valia Marienė, di
delė veikėja ir buvusio laik
raščio “Liaudies Balsas“ stei
gėja ir rėmėja. Nors Valiūtė 
didžiuojasi savo 90 metelių, 
bet atrodo kaip jaunuolė. 
Nemažai buvo ir lietuvių 
jaunuolių, kurie šią vasarą 
lankėsi Lietuvoje. Tarp šių 
jaunuolių buvo ir Valiaus ir 
Kastutės Rudinskų sūnus ir 
duktė. Sūnus yra advokatas 
ir jau turi atsidaręs raštinę. 
Duktė yra baigusi daktarės 
mokslą, taip pat jau turi 
atsidarius raštinę. Baliuje 
taipgi dalyvavo Elziutės ir 
Juozo Urbanavičių duktė, 
baigusi aukštąjį mokslą ir 
eina mokyklos vedėjos (prin
cipai) pareigas. Garbė mums 
turėti savo tarpe tokius jau
nuolius!

Baliuje dalyvavo ir pasku

METINIS LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Bronės Siulytės- 
Kirstukienės

Mirusios Lietuvoje 1978 m. spalio 17 d.

Liūdime netekę mylimos sesers, motinos 
žmonos:

Daug metų prabėgs ir mes visuomet su skaudan
čiomis širdimis prisiminsime TAVE.

ir

Dukterys: NIJOLE BUDENDORFIENĖ ir 
RITA MENKIENĖ ir jų Šeimos

Vyras: PETRAS KIRSTUKAS, Lietuvoje 
Seserys: EMA BYRIENĖ, SOFIJA PAJUODIENĖ 

ir jų Vyrai Kanadoje
Broliai: IGNAS, JUOZAS ir PRANAS

— jų Šeimos Lietuvoje
London, Canada

TORONTO, ONTARIO

Mirus

E. Bernatavičiui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai, vaikams, 

motinai, seseriai ir jos šeimai ir kitiems giminėms, 
taipgi apgailestaujame netekę dar jauno tautiečio.

K. Ragauskienė E. Bulzgienė
A. Ragauskas Ch. P. Kuzmai
J. 0. Žuliai A. A. Gudžiauskai
M. Pūrienė L Rukienė
0. Vilkelienė O. Strolienė
P. M. Kiškiai J. M. Mileriai
V. Grinevičienė 0. Vaičiulienė
J. Maskelis Ch. Morkūnas
M. A. Guobai J. R. Kuktarai
B. Janauskienė F. Balnys
J. Narusevičienė J. Šinkūnas
E. Sasnauskaitė J. Leskevičius
S. E. Paberaliai J. Ilgutis
J. A. Ylai A. Poškienė
F. E. Laurusevičiai V. Gormanienė
A. R. Antanavičiai N. Berškienė
P. Alksnis, Sr. V. Rimdeika
P. Alksnis S. Karvelis
M. Paužienė Ch. O. Narusevičiai
K. Kulikauskienė S. J. Kuisiai
V. Masienė A. Jurgutaitis

tinio atvykimo į Kanadą pui
kių žmonių būrelis.

Prie gražios muzikos ir 
puikių vaišių toks susibūri
mas neapsakomai malonus. 
Visų veiduose spindi 
džiaugsmas. Visi seniai besi
malę, sveikinasi, glamonėja
si, bučiuojasi.

Mūsų Draugija turi tvirtą, 
energingą valdybą. Mes, na
riai, kartu su valdyba širdin
gai dėkojame už tokį puikų 
balių.

Lai dar ilgai, ilgai gyvuoja 
mūsų Sūnų ir Dukterų Drau
gija! P. B. Grandma

KANADOS VYRIAUSYBĖS 
PROTINGAS 
NUSISTATYMAS

Laikraštis “Christian 
Science Monitor” praneša, 
kad Kanados vyriausybė šio
mis dienomis nutarė nega
minti branduolinių ginklų ir 
niekam neleisti jų laikyti 
Kanados teritorijoje. Tą Ka
nados nusistatymą gynybos 
ministras Alian MacKinnon 
pranešęs ir visoms NATO 
valstybėms. Ministras Mac 
Kinnon sako, kad juo mažiau 
valstybių branduolinius gin
klus savo teritorijose laiko, 
tuo geriau.

Tiek tik galima pridėti, 
kad šiuo labai svarbiu reika
lu Kanados vyriausybė duo
da pavyzdi kitoms šalims bei 
valstybėms.

“LAISVĖ”

Frackville, Pa

d. “Laisvės”
Melis su-

Rugpjūčio 8 
skaitytoja Marija 
laukė 95 metų amžiaus. Vie
tinis anglų kalba laikraštis 
gražiai šį gimtadienį paminė
jo patalpindamas ir Marijos 
nuotrauką, kurią čia pakar
tojame.

Marija gimė 1884 metais 
Lietuvoje. Ji atvyko į Frack
ville, būdama 15 metų am
žiaus. Ją iškvietė Vincas 
Butsvinkus, su kuriuo ji susi
tuokė. Jie išauginę keturis 
vaikus—Viktorą, Oną, Eleną 
ir Joną, kurie jau dabar 
mirę. Butsvinkus mirė 1919 
m.

1930 metais Marija ištekė
jo už Juozo Jonelio ir susi
laukė sūnaus Alberto. Juo
zas mirė 1941 metais. 1950 
metais Marija ištekėjo už 
Martino Melis, kuris mirė 
1975 metais.

Reikia naujo išradimoII LIETUVOS TSR LAKŪNAI—SPARTAKIADOS ČEMPIONAI
ALISĖ JONIKIENĖ

Išradimams galo, turbūt, 
nebus. Aš irgi baigiu sugal
voti naują išradimą, ir gal 
greit—galėsiu jį ir užpaten
tuoti. Mano išradimas padė
tų žmonėms gyventi ir nepa
senti. Tik nežinau, ar bespė- 
siu išrasti tik savo išradimu 
pati pasinaudoti.

Kas norėtų iš naujo išradi
mo pralobti, turiu gerą pata
rimą. Išraskit, kaip pašalinti 
negeistinus asmenis taip, 
kad nebūtų prasikalsta jo
kiems įstatymams. Rodos, 
neperseniai kas tai jau išrado 
kokią tai bombą ar dujas ar 
kitokią sprogstančią medžia
gą, su kuria galima lengvai 
užkariauti kitą šalį. Numetus 
tą pabūklą į ... na, sakysi
me, Tarybų Sąjungą, tuoj 
liks tik tušti namai, skverai 
ir t. t. Neliks nė vieno 
žmogaus, kuris kliudytų užė
mimui visos šalies . . .

Bet kamgi naikinti visus 
žmones? Juk visur yra ir 
“gerų žmonių,” su kuriais 
bičiuliauti vien malonumas. 
Tad reiktų išrasti ką tokio, 
su kuo būtų galima pašalinti 
tik tuos, kurie mums nepa
geidaujami. O tokių juk yra 
ne tik kitose šalyse, bet čia 
besibąstančių po pat mūsų 
nosimi.

Štai Deer Park, Long Is
land, apylinkėje sau “ramiai” 
gyveno vien baltosios rasės 
žmonės. Bet šių metų sausio 
mėnesį—ėmė ir įsigeidė ten 
atsikraustyti juodosios rasės 
šeima: Thomas ir Vernerva 
Mosley. Buvo bandyta šeimą 
perspėti, kad jiems tai pavo
jingas nuosprendis . . . Prie 
namo durų maskuoti KKK 
sudegino kryžių. Bet tas ne-
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Marija gyvena viena ir 
visą namų triūsą atlieka pati. 
Ji taipgi savo darželyje augi
na daug gėlių. Retai kada 
galima rasti Mariją be darbo. 
Kai užbaigia darbą apie na
mus bei darželį, ji pradeda 
mėgsti bei siuvinėti.

Sūnus Albertas ir jo žmona 
Sophie suruošė pramogą, 
Mariją, sulaukusią garbingo 
gimtadienio pagerbti, ir su
kvietė virš 60 žmonių. Ji 
taipgi gavo pasveikinimą iš 
prezidento Carter ir jo žmo
nos.

Šios veiklios moters gimi
nė plati: devyni anūkai, 19 
proanūkių, ir sūnaus Alberto 
su žmona 1 pro-proanūkis.

Linkime M. Melis dar ilgai, 
ilgai skaityti mūsų laikraštį 
“Laisvę” ir būti sveikai ir 
energingai kaip iki šiol. IM

gelbėjo . . . Teko sudeginti 
visą namą. Bet tikslo ir taip 
nebuvo atsiekta. Apdraudos 
kompanija ėmė ir pastatė 
naują namą.

Kaimynai sužinojo, kad 
rugsėjo 21 d. namo savinin
kai vėl bandys savo nuosavy
bėj gyventi. Ką daryti? Kry
žių deginti negalima, nes 
lietus pila, kaip iš kubilo. 
Padegsi namą, tas irgi ne
degs. Na ir Mosley šeima, 
tėvas, motina ir dvi dukros, 
tyliai, kaip kokie slapukai— 
į savo namą ėmė ir susi
kraustė . . .

Tai matote, jei būtų išradi
mas, kuriuo būtų galima at
sikratyti vien žmogaus ir 
nesunaikinti pastato, būtų 
galima pasikviesti žmones, 
kurie bus kaimynams pagei
daujami.

Užklausus naujai atsi- 
krausčiusiųjų kaimynų, ko
dėl jie čia nusipirko narna, 
jie atsakė, dėl to, kad neži
nojo, kad čia tik baltieji 
gyvena. Kada jų paklausė, 
kada jie tą sužinojo, atsaky
mas buvo toks: “Kada rado
me kieme sudegintą kryžių.” 

o o o o b
Kunigas, pašauktas pas 

mirštantį ligonį, jo klausė:
“Ar susitaikei su ponu Die

vu?”
Ligonis atsakė:
“O kamgi taikytis? Aš dar 

nė kartą su juo nesusiba
riau!”

o o o o o
Motina barė išdykaujančią 

dukrą:
“Liaukis šėlti, dukrele. Ar 

tu nenori eiti į dangų?”
“Ne, mamyte, aš noriu eiti 

ten, kur tu eisi!”

ĮSPŪDINGIAUSIA

MANO

VIEŠNAGĖ, -
PASAKĖ KSAVERA 
VAVUSI VILNIAUS 
METŲ JUBILIEJAUS 
LIETUVOJE.

V

Žinomoji mūsų pažangiosios išeivijos, 
tarptautinio moterų, darbininkų ju
dėjimo veikėja iš Jungtinių Ameri

kos Valstijų, San Francisko, iki šiol Tary
bų Lietuvoje lankėsi daug kartų. Dabar, 
Vilniaus universiteto pakviesta į šios aukš
tosios mokyklos sukakties renginius, kurie, 
kai kalbėjomės su viešnia, buvo dar, ga
lima sakyti, tik įpusėję, ji apibūdino savo 
viešnagę žodžiais-, matomais šio rašinio 
antraštėje.

— Sujaudino, sužavėjo pagarba, reiškia
ma Vilniaus universitetui,— kalbėjo Ksa
vera Karosienė.— Toks aukštas ir platus 
jo nuopelnų įvertinimas, tokie garbingi 
apdovanojimai, tiek pasaulinio garso moks
lininkų — svečių iš Europos, Amerikos, 
Afrikos... Dar kartų tapau liudytoja, kiek 
daug dėmesio Tarybų Lietuvoje, Tarybų 
Sąjungoje skiriama mokslui, kokios puikios 
sąlygos čia jam plėtotis, jaunimui — siekti 
žinių, įgyti mėgstamas specialybes, o 
paskui nėra rūpesčio gauti darbo — įstai
gos, įmonės prašo išsimokslinusių kadrų. 
Kuriame tik Universiteto šventės ceremo
niale, jubiliejiniame renginyje teko būti, 
nejučia ateidavo galvon mintys, kaip daug 
kas skirtinga nuo jūsų pas mus, Ameriko
je. Taip, ir ten yra garsių uni versi tetik 
žymių profesorių, yra laimingųjų, galin
čių siekti aukštojo mokslo. Tačiau jis pri
einamas tik *iems, kuriems išneša kišenė. 
O kaip išsimokslins sūnų ar dukrą, pa
vyzdžiui, darbininkas, jei per metus už 
studijas reikia mokėti po 5 tūkstančius 
dolerių? Na, sakysim, baigei mokslą, turi 
diplomą. Bet nesitikėk, kad bus pasiūlyta 
vieta dirbti. Kiek diplomuotų specialistų 
ieško darbo, kiek jų negauna jo. .. O čia, 
Vilniuje, mačiau šimtus smagių jaunų vei
dų — šimtus studentų, kuriems vienintelis 
rūpestis — kuo daugiau išmokti, kad pas
kui kuo sėkmingiau, vaisingiau dirbtų.

— Įspūdingos Universiteto iškilmes,— 
tęsė viešnia,— man tarsi įliejo naujų jė
gų, energijos dar daugiau darbuotis. Labai 
laiku toks nusiteikimas: dabar mūsų veik
loje ypač karštas metas. .'.

A. Stanevičiaus nuotraukoje: VII TSRS tautų spartakiados nugalėtoja mūsų 
respublikos lakūnų rinktinė [iš kairės] —L. Jonys, R. Paksas, J. Kairys, S. 
Artiškevičius, V. Gedminaitė ir treneris A. Unikauskas.

Mūsų respublikos lakūnų 
komanda VII TSRS tautų 
spartakiados aukštojo pilota
žo varžybose tapo nugalėto
ja. Antrą vietą užėmusią 
RTFSR rinktinę ji pralenkė 
500 taškų. Treti liko lenin
gradiečiai. Pirmą kartą mūsų 
padangių akrobatai laimėjo 
pereinamąjį SDAALR CK 
prizą už komandinę pergalę.

Skraidyti ir rungtyniauti 
sportiniais lėktuvais mūsų 
respublikos pilotai pradėjo 
maždaug prieš gerą dešimt
metį. Tuo metu tarybiniai 
lakūnai jau buvo iškovoję 
pripažinimą tarptautinėje 
arenoje, laimėję aukščiausius 
apdovanojimus pasaulio čem
pionatuose. Vis dėlto ši Ta
rybų Lietuvos lakūnų perga
lė nėra atsitiktinė—pastarai
siais metais respublikoje 
smarkiai sustiprėjo materia
linė šios sporto šakos bazė, 
kone trečdalis mūsų šalyje 
veikiančių aviacijos sporto 
klubų yra mūsų respubliko
je.

— Lietuvos lakūnų stipru
mą ypač parodė laisvos kūry
bos kompleksas—šiame pra
time jie užėmė visas tris 
prizines vietas. Manau, jog 
varžybose dar galėjo daly

KAROSIENĖ, DALY- 
UNIVERSITETO 400 
IŠKILMĖSE TARYBŲ

5 TAS PUSLAPIS

Ksavera Karosienė, JAV-TSRS draugys
tės draugijos nacionalinės tarybos vykdo
mojo* komiteto viceprezidentė, vadovau
jami šios draugijos San Francisko skyriui, 
atvyko į Vilnių beveik tiesiog iš jos su
važiavimo, tris dienas vykusio Čikagoje. 
.Daugiausia dėmesio, kaip pasakė viešnia, 
suvažiavime buvo skirta svarstyti draugi
jos veiklos plėtimo JAV bei TSRS sutarties 
dėl strateginės puolimo ginkluotės apribo
jimo ratifikavimo klausimams.

— Mūsų draugijos veikla,— pasakė ger
biamoji pašnekovė,— tolydžio aktyvėja, 
pleč asi. Šiuo metu Jungtinėse Valstijose 
yra 16 draugijos skyrių. Man išvykstant, 
kūrėsi dar 8. Kai grįšiu, tikriausiai rasiu 
šiuos naujuosius skyrius jau veikiančius. 
Amerikiečių akyse nepaliaujamai auga Ta
rybų Sąjungos autoritetas, vis daugiau 
Amerikos žmonių supranta, kaip svarbu 
palaikyti gerus, draugiškus abiejų šalių 
santykius, tiipdyti nepasitikėjimo ledus, 
mažinti įtempimą. JAV-TSRS draugystės 
draugija kaip tik ir siekia šių tikslų, dir
ba, kad jie būtų įgyvendinti. Ką darome, 
kaip veikiame, pernai esu trumpai supa
žindinusi ,,Gimtojo krašto" skaitytojus. 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos va
dovams pasirašius sutartį SGA-2, svarbiau
sia musų vcu. .mp siekti, kad ši su
tartis būtų ratifikuota JAV senate. Be 
kita ko, lankomo kongresmenus, senatorius, 
raginau.-.. t... ,
čių, pritariančių sutarčiai SGA-2, baisą, 
leidžiame lapelius.

— Susitikome dar ne su visais žmonė
mis, nuo kurių priklausys Sutarties ratifi
kavimas senate, tad po iškilmių tuoj, sku
bėsiu namo,— sakė atsisveikindama Ksa
vera Karosienė,—• nors nežinau, ką labiau 
tiktų vadinti namais— Ameriką ar Lie
tuvą. ..

Prie jėgų antplūdžio, apie kurį kalbėjo 
veiklioji mūsų tautietė, pridėjome jai nuo
širdžiausius linkėjimus sėkmės.

LEONARDAS ALEKSIEJUNAS

vauti keletas respublikos la
kūnų, kurie jau pasiekę ne
blogą lygį. Apskritai Tarybų 
Lietuvoje gana daug jaunų 
gabių lakūnų. Spartakiados 
varžybos, surengtos Vilniaus 
aeroklubo skraidymų aikšte
lėje, pasižymėjo organizuo
tumu. Kaip reta greitai buvo 
apdorojama informacija, nes 
į pagalbą atėjo skaičiavimo 
mašina,—taip įvertino mū
siškių pasirodymą ir varžybų 
organizavimą šalies aukštojo 
pilotažo rinktinės vyr. trene
ris, TSRS nusipelnęs trene
ris K. Nažmudinovas.

Absoliučiu spartakiados 
čempionu tapęs 27-erių metų 
kaunietis tarptautinės klasės 
sporto meistras A. Artiške
vičius pelnė vieną aukso bei 
du sidabro apdovanojimus 
atskiruose pratimuose, kitas 
tarptautinis meistras vilnie
tis J. Kairys bendroje įskai
toje buvo trečias (jis taip pat 
laimėjo vieną pratimą, o ki
tame buvo trečias). Šie abu 
mūsų lakūnai—šalies rinkti
nės nariai. Gerai su prityru
siomis varžovėmis kovojo ir 
Vilniaus aeroklubo štabo vir
šininkė V. Gedminaitė, užė
musi moterų tarpe trečią 
vietą (ji buvo prizininkė ir 

viename pratimų). Kaunietis 
L. Jonys galutinėje įskaitoje 
užėmė penktą, o vilnietis R. 
Paksas—šeštą vietas. Beje, 
prizininkams įteikti ne tik 
spartakiados, bet ir kartu 
įvykusio TSRS čempionato 
apdovanojimai.

Kai paklausiau V. Martem- 
janovo taurės laimėtoją, Le
ningrado aukštosios aviacijos 
mokyklos neakivaizdininką 
S. Artiškevičių, kada jis pa
juto galįs tapti absoliučiu 
čempionu, jis atsakė:

— Svarbiausia mums buvo 
komandinė pergalė. Šis tiks
las visiems, matyt, padėjo 
labiau susikaupti. Na, o ge
riausio šalies lakūno vardas, 
žinoma, labai džiugina. Daug 
kas padėjo mums pasiruošti 
spartakiadai, bet pirmiausia 
reiktų paminėti Vilniaus 
aviacijos sporto klubo in
struktorių P. Vinicką.

K. Žemaitis

Geneva. — Raudonojo 
Kryžiaus Tarptautinis Komi
tetas ir Jungtinių Tautų Vai
kų Fondas pradėjo kampani
ją už sukėlimą šimto milijonų 
dolerių suteikti Kambodijos 
žmonėms pagalbos maistu ir 
apranga.

r
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DETROIT, MICH. “LAISVĖS” METINIS KONCERTAS Aidiečių susitikimas su diplomatais
VIEŠNAGĖ LIETUVOJE

Šią vasara net trys grupės 
lietuvių viešėjo Tarybų Lie
tuvoj po dešimti dienų.

Birželio mėn. LDS grupei 
vadovavo LDS prezidentas 
Servit Gugas su žmona 
Ruth. Iš Detroito su jais 
vyko Jonas Simpukas, Anta
nas Skaistys, Johanna Jakš- 
tys, Alphonse Urbon su sū
num John —viso 7 lietuviai.

Liepos men. “Laisvės” 
grupėje is Detroito vyko 
Ruby Jeske ir jos pusbrolis 
Julius Rudys, Edward ir 
Adeline Čepaitis, Sophie 
Drutchas ir jos dukra—viso 
6 lietuviai.

Rugpjūčio mėn. įvyko “Vil
nies” ruošta ekskursija, ku
rioje buvo kmbietis Česlovas 
Kaukaris.

Visi griže rroitą pasa
koja mahr . įspūdžius; 
viešnagė visu ns nepaprastai 
patiko. Jie ypatingai dėkoja 
Pranui Petroniui, “Tėviškės” 
Draugystės Pirmininkui, už 
jo rūpestingą priėmimą ir 
draugiškumą. Jau visi vėl 
kalba, kad kitais metais vėl 
vyks į Tarybų Lietuvą, jei 
tik bus tokių ekskursijų.
PIKNIKAS PAVYKO

Rugsėjo 23 d. Detroito 
Lietuvių Klubo patalpose 
įvyko : paudoc piknikas po 
stogu. I pikii ą suvažiavo 
daug lietuvių. Visais atžvil
giais piknikas gerai pavyko, 

vis-- naruose
ir tvarkė čia gimę lietuviai. 
Prie durų bilietus pardavinė
jo Lillian Gugas; vyriausia 
šeimininkė buvo Antonette 
Garelis. Jai virtuvėje pagel
bėjo Emma Rye, Alice Sta
cey, Ruth Gugas, Millie Va
saris, Stella Smith ir Ann 
Balchunas. Pikniko virtuvei 
aukojo: $10 Adelė Klimavi
čienę iškepė ir paaukojo tor
tus Stella Smith, Ruth Gu
gas, Millie Vasaris, Alice 
Stacey ir Ann Balchunas; 
burokėlių salotų paruošė ir 
aukojo Pat Stunskas; maca
roni salad paruošė Emma 
Rye: agurkų suraugė ir pri
rengė ir paaukojo Stella 
Smith; šviežių agurkų aukojo 
klubo baro patarnautoja 
Frances Televičienė, o pami- 
dorus—Millie Vasaris.

Be skanių pietų, dalyviai 
turėjo progą dalyvaut išlai- 
mėjimuose. Bilietus pardavė 
Kęstutis Garelis ir Al Sta
cey, o po dovaną laimėjo 
Charles Mack (Maknavičius), 
Pat Stakvilienė ir Jim Uma
ras. Programą tvarkė Stefa
nija, nes pikniko pirmininkas 
Alfons Rye patarnavo prie 
baro.

Piknike aukojo “Laisvei” ir 
“Vilniai” sekami geradariai: 
Jim ir Helen Umaras $240; 
po $100 Frank Yoshonis, 
Frank Ulinskas, Teofilė ir 
Stefanija Masis; po $40— 
Charles Mack ir windsorietis 
Jack Užunaris; po $25— 
ALDLD 52 kp. ir Moterų 
Pažangos Klubas; po $20— 
windsorietis Sam Kunsaitis, 
Anna Daukus, Edward ir 
Adeline Čepaitis, Anna Doč
kus, Walter ir Lillian Gugas, 
Alfons ir Emma Rye, Servit 
ir Ruth Gugas; po $15— 
windsorietis W. Savickas; po 
$10 Pat Stakvilienė, E. Ra
manauskas, Kęstutis ir An
tonette Garelis; $5—windso
rietis George Kuodis. Viso 
aukų surink’a $860. Pridėjus 
prie šių aukų pietų pelną ir 
laimėjimus, iš Detroito 
“Laisvė” ir “Vilnis” susilauks 
gražios sumos. Taigi, pikni
kas po stogu buvo pasekmin
gas.
SVEČIAI PIKNIKE

Į spaudos pikniką po stogu 
atvyko svečių ir iš kitų 
miestų: Kanados Stanley ir 
Emily Baltulis, Ivan ir Violet 
Soroka, George Kuodis, Sam 
Kunsaitis ir Jack Užunaris. 
Iš Lowell, Massachusetts da
lyvavo Antoinette Waitku- 

nienės giminaitė Josephine 
Ruskey, o iš Seattle, Wa
shington, buvo Amelia Kar- 
sokienė Williams. Buvo ma
lonu su svečiais susitikt ir 
pasikalbėt.
SUSIRINKIMAI

Spalio mėn., Detroito Lie
tuvių Klubo patalpose prasi
dės organizacijų susirinki
mai. Sekmadienį, spalio 14 
d., LDS 21 kp. šaukia savo 
mėnesinį susirinkimą 11 vai. 
ryto, o po to įvyks Detroito 
Moterų Pažangos Klubo mė
nesinis susirinkimas. Po visų 
susirinkimų, LDS kuopa pa
tieks užkandžių.
INVESTITORIAI IR 
SORORITY

Investitoriai vyrai atlaikė 
savo mėnesinį susirinkimą 
Alfons Rye namuose rugsėjo 
8 d. Namu šeimininkė Em
ma Rye vyrus gražiai priė
mė, pateikdama skanią vaka
rienę.

Moterų LDS Sorority irgi 
atlaikė savo mėnesinį susi
rinkimą rugsėjo 28 d. Albena 
Lyben namuose. Po susirin
kimo Stefanija parodė savo 
susuktą filmą iš kelionės Ta
rybų Lietuvoj laivu Lermon
tov. Vėliau, namų šeimininkė 
Albena Lyben gelbstint Jo
sephine Urbon visas pavaiši
no skania vakariene.
METINIS BANKETAS

Detroito Lietuvių Klubo 
metinis banketas įvyks sek
madienį, Spalio 28 d. 1 vai. 
po pietų. 10 vai. ryto bus 
Klubo mėnesinis susirinki
mas, o tuoj po susirinkimo— 
metinis banketas. Nuolatinės 
šeimininkės jau rengiasi pa- 
tiekt skanius pietus, o visų 
palinksminimui, mūsų muzi-. 
kė Stella Smith skambino 
planu, o jos vyras, klubo 
vicepirmininkas John Smith 
su paveikslais ir pateiks dai
nų programą, kurioje visi 
galėsime dainuot. Kaip ir 
visuomet, tikime, jog meti
nis klubo banketas bus įspū
dingas. Laukiame taip pat 
svečių ir iš Kanados bei kitų 
vietovių. Stefanija

Užsakykite "Laisvę" 
savo giminėms 

Lietuvoje

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ
PRENUMERATŲ

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

Kviečiame j Talką
i Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 
J Į labai laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorga- 
J 1 nizuokime šiam darbui ir veikime su pirma 
o vajaus diena. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiau- 
<Į šia namų vajaus reikalu ir kalbinti žmones 
o užsisakyti “Laisvę.”
jį $15,000 FONDAS
JĮ Apart įeigų .už prenumeratas ir skelbimus, turi- 
J Į me ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, kad 
JĮ “Laisvė” gyvuotų. Per šį vajų sieksfme ir vėl šiam 
JĮ svarbiam reikalui sukelti $15,000 fondą. Tai pada- 
J Į rykime aukomis ir pelnu nuo parengimų, 
o
< I “LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE
O IR UŽSIENIUOSE:
J Į Amerikoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų.
j ► Kanadoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų.
* ► Lietuvoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų
o Kitur užsieniuose $15.00 metams, $8.00 pusei 
o metų.

t

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

FIRST ALL-WOMAN TRAIN .CREW
They’re getting national publicity as the first all-woman train crew 

in the nation. Left to right: Eileen Denn, Elizabeth Hickey and Bev
erly Terrillion, who work together on a regular commuter assign
ment between Port Washington, L.I., and Manhattan on the Long 
Island Rail Road.

visais vajaus reikalais rašykite:

Laisvė
10Ž-02 Liberty Avė., Ozone Park, N.Y.11417

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

Telefonas: 846-1970

Hickey, 24, who started as a trainman (trainperson?) in 1974 is 
now a conductor—the first woman to qualify as a conductor in yard, 
freight and passenger service. The other two young ladies, both 21, 
are her brakemen (brakepersons?). All are members of Local 645 
of the United Transportation Union.

Jvyks lapkričio 11 d. >
Laisvės Salėje, 102-02 Liberty Avė., 

Ozone Park, N. Y.

Pradžia: 2 vai. po pietų

Amelia Young Mildred Stensler Nellie Ventienė

Koncerto programą pildys solistė Amelia Jeskevičiūtė Young; Aido Choras vadovy
bėje Mildred Stensler ir Choro solistai Victor Becker, Nellje Ventienė, Victor Becker, 
Jr. Koncerto akompanistas bus Frank Bražinskas; jis taipgi pildys dalį programos su 
dviem dukrelėm. Tikimės, kad ir Hartfordo Choras, vadovybėje Wilma Hollis, atvyks.

Po koncerto bus geri pietūs. Auka $8.

MIAMI, FLA.
Rugsėjo 9 d. įvyko Lietu

vių Socialio Klubo Sezono 
atidarymo banketas. Nors 
neturėjome meninės progra
mos, bet galima sakyti, kad 
šis renginys buvo sėkmin
gas.

Turėjome daug svečių iš 
visur. Svečių perstatytoja 
M. Koch pasveikinus daly
vius, pakvietė visus prie 
skanių pietų. Vaišės tęsėsi 
iki vėlyvos popietės. Pasaky
ta daug gražių kalbų, nes 
dauguma mūsų klubiečių kur 
nors atostogavo. Buvo miela 
susitikti ir pabendrauti. Vai
šėms gaminti rūpestingai 
darbavosi V. A. Nevins, prie 
stalų patarnavo M. Navicky, 
ir M. Bružas. N. lešmantienė 
pardavinėjo bilietus. J. Sma- 
lenskas paruošė stalus. Jis 
buvo ką tik grįžęs iš ilgesnių 
atostogų Tarybų Lietuvoje. 
Nors jautėsi pavargęs, bet 
buvo savo viešnage tėvynėje 
pasitenkinęs. Jis ir vėl dar
buojasi Klube, rūpestingai 
prižiūri Klubo knyginą ir 
aprūpina svečius knygomis 
bei laikraščiais nemokamai, 
bei atlieka kitus įvairius dar
bus.

Valdybos vardu dėkojame 
visiems už atsilankymą ir 
tiems, kurie bent kokiu dar
bu prisidėjo prie šio renginio 
suruošimą.
PRANEŠIMAS

Nuo rugsėjo 9 d. L. S. 
Klube būna pateikiami pie
tūs kas sekmadienį 12 vai. 
Rūpestingai ir skaniai juos 
pagamina V. A. Nevins. Jie 
stengiasi, kad svečiai būtų 
sočiai ir skaniai pavalgydinti. 
Laukiame svečių ir iš apylin
kės. Atsilankę nesigailėsit.

N. lešmantienė

KABINETO NARĖ 
REZIGNAVO

Washingtonas. — Preky
bos sekretorė Mrs. Juonita 
Kreps, prezidento Carterio 
kabineto narė, rezignavo. Ji 
sako, kad jinai tai daranti 
grynai asmeniškais sumeti
mais, kad jinai norinti dau
giau laiko ir energijos skirti 
savo šeimyniškiems reika
lams.

Prieš užėmimą vyriausybė
je vietos, Mrs. Kreps buvo 
Duke universiteto viceprezi
dentė ir profesorė.

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Cyrus Vance 
žada gruodžio mėnesį su vizi
tu lankytis Yugoslavijoje ir 
Rumunijoje. Jo šio vizito 
misija dar nepaskelbta. Yra 
įvairių nuomonių. Viena jų 
tai tuos kraštus pakurstyti 
prieš Tarybų Sąjungą.

WOODHAVEN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mikolo Liepos
mirė 1977 m. spalio 18 d.

Liūdnos ir širdis spaudančios sukaktuvės nuo 
mūsų taip mylimo mirties. Mes liūdime jo kiekvie
ną dieną.

Ilsėkis ramiai, mūsų brangusis, mes lankome 
Tavo kapą ir kol gyvos būsime, lankysime ir 
prisiminsime Tavo gerą širdį.

EMILU A — Žmona
LILIJA — Dukra

ir Anūkės

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Antradienį, spalio 16 d., 2 
vai. po pietų Niujorko Lietu
vių Moterų Klubo susirinki
mas įvyks Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Valdyba

IŠ LAIŠKŲ
Gerb. Laisviečiai:

Detroito spaudos piknikas 
po stogu š. m. rugsėjo 23 d. 
gerai pavyko. TurOjome pie
tus visi čiagimę lietuviai dir
bo nemokamai ir dar aukojo; 
taipgi aukojo susirinkusieji 
draugai. Viso pelno turėjome 
$1,091.86. Pikniko komitetas 
šią sumą pinigų per pusę 
padalino; “Vilniai” ir “Lais
vei.” Taigi čia siunčiame 
“Laisvei” $545.93.

Mes, detroitiečiai, linkime, 
kad mūsų mylimas laikraštis, 
“Laisvė,” gyvuotų visuomet, 
nepaisant visokių blogumų!

Draugiškai, 
Detroito Pažangios 
Organizacijos per

St. Masytę

DEMONSTRACIJA UŽ 
PANAIKINIMĄ 
BLOKADOS

New Yorkas. — Manhatta- 
ne prie First Avė. tarp 41 ir 
42 gatvių prie Jungtinių 
Tautų pastato įvyko skaitlin
ga demonstracija už panaiki
nimą blokados prieš socialis
tinę Kubą. Niujorkiečiai rei
kalauja normalizuoti santy
kius su Kubos respublika. 
Tęsimas blokados labai ken
kia ir šios šalies interesams.

“Aido” choras pereitą šeš
tadienį, spalio 6 d., “Lais
vės” salėje buvo susirinkęs 
pirmą sykį po vasaros atos
togų. Aptarę sayo naujo se
zono ir lapkričio Tl d. įvyk
siančio Laisvės metinio kon
certo reikalus, aidiečiai turė
jo malonią staigmeną. Juos 
aplankė šiuo metu Jungtinių 
Tautų Generalinės asamblė
jos darbuose dalyvaujantis 
Lietuvos TSR užsienio reika
lų ministras Vytautas Zenke
vičius. Jis atvyko lydimas 
konsulo, TSRS Pasiuntiny
bės Washingtone antrojo 
sekretoriaus Edmundo Juš- 
kio. Kartu buvo ir prie Jung
tinių Tautų akredituotas Lie
tuvos žurnalistas Sigitas Kri
vickas su žmona žurnaliste 
Irena ir su vaikučiais, bei 
kiti svečiai.

Prie aidiečių tradicinių už
kandžių, kuriuos jie papras
tai suruošia po savo susirin
kimų ir pamokų, pasidalyta 
aktualiomis nūdienos minti
mis. Pokalbiui vadovavo 
“Aido” choro valdybos pirmi
ninkas Povilas Venta. Jisai 
pakvietė eilę asmenų pakal
bėti.

—BRIEFS'---------------1- -

New York Aido Chorus 
entertained many outstan
ding people at its first get- 
to-gether this season. There 
were Edmund Yuškis from 
Washington, Vytautas Zen
kevičius and others. Nellie 
Venta prepared big, deli
cious dinner and many peo
ple spoke at the table. It was 
a delightful affair. Thanks to 
everyone who helped to 
make it so.

Aido Chorus had a very 
good start and let us keep it 
going. Laisve’s concert is 
waiting for our performance 
and also other affairs of the 
season. 

* * *
We must demand peace, 

detente, peaceful coexis
tence and disarmament . . . 
there is no alternative in 
today’s world if we are to 
preserve the very existence 
of humankind. 

* * *
Paul Robeson Jr., son of 

Paul Robeson, the singer 
and black activist, said in 
New York last week that 
papers obtained through the 
Freedom of Information Act 
soon after his father’s death 
in 1976 point to a pattern of 
wiretapping, mail intercep
tion and even sabotage.

For example, Mr. Robeson 
said, “documents show that 
the Government had infor
mants who mpnitored doc
tors’ reports at every hospi
tal where he was treated.”

* * *
Films from Spain (Seven 

Days In January), Italy 
(Christ Stopped at Eboli),

Savo įspūdžiais pasidalino 
neseniai iš Lietuvos sugrįžu
si choro mokytoja Milda 
Stenslerienė, kuri ten lankė
si kartu su Viktoru Bekeriu 
ir dalyvavo Vilniaus univer
siteto 400 metų jubiliejaus 
minėjime. Trumpai apie savo 
viešnagę toje pačioje šventė
je papasakojo ir kątik iš 
Vilniaus sugrįžusi žurnalistė 
Salomėja Narkėliūnaitė, bu
vusi to universiteto studen
tė, kuri sakė, kad ji to 
gražaus minėjimo vaizdų tu
rinti ir filmo juostoje ir prie 
progos juos aidiečiams paro
dysianti.

Svečius diplomatus aidie
čių tarpe sveikino “Laisvės” 
redaktorius Antanas Bimba, 
“Laisvės” administratorė 
Ieva Mizarienė, Jonas ir 
Henry Juškos, Ona Juozė- 
nienė ir kt.

Įdomiausi žodžiai buvo 
svečių. Vytautas Zenkevičius 
ir Edmundas Juškys perdavė 
aidiečiams Lietuvos žmonių 
sveikinimus ir papasakojo 
apie jų pasiekimus visose 
srityse. Jie du linkėjo aidie
čiams sėkmės jų darbuose.

P. N.

and Poland (Camera Buff) 
copped the Gold Awards in 
Moscow’s 11th International 
Film Festival, which ended 
there in August at a gala 
awards ceremony in the Con
cert Hall of the Rossia Hotel. 

* * *
If you want to talk to the 

■President, live from the Oval 
Office, just send your name, 
address and phone number 
to: “Ask The President”

P. 0. Box 19369
Washington, D. C. 20036

On Saturday, October 13, 
Jimmy Carter will talk to 
Americans for two hours, 
exclusively on National Pub
lic Radio. 

♦ * *
“You’re as big a champion 

in your field as I am in 
mine,” was the phrase with 
which Muhammad Ali gree
ted the Georgian Soviet Ar
tist Laureate Zurab Tserete
li when they met at the 
dedication ceremonies of two 
bronze monumental structu
ral compositions that are a 
gift from the Soviet Union to 
the people of the United 
States. Ali gazed at the 
works and remarked, 
“They’re big and beautiful!”

This recent meeting was 
the culmination of over one 
year of planning and work on 
the pieces, valued at over 
$1.25 million, that was pre
pared in Tbilisi in the Soviet 
Republic of Georgia and 
shipped here to be erected 
on the campus of SUNY 
College at Brockport of the 
State University of New 
York. Use




